
0 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

 

Gated communities 
The american dream - den svenska mardrömmen? 

Södertörns högskola | Institutionen för Livsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Geografi | Höstterminen 2008 

Av: Maria Habazin 

Handledare: Arnold Renting 

 



1 
 

 
Abstract 

This is an essay about gated communities and their impact on society. The key questions of 
my essay are: why people choose to live in gated communities; how the city is impacted by 
gated communities and what the difference concerning the reasons and impact of gated 
communities in Florida and Sweden is, and what this difference might depend on. I am using 
postmodern urbanism as a starting point, and I look closer on Edward J. Soja’s theories about 
the postmodern metropolis. The research about gated communities is almost nonexistent in 
Sweden, so the literature I have read and used in my essay has mostly an American 
perspective. For a Swedish perspective I have among other things interviewed a professor in 
urban planning from the Royal Institute of Technology in Stockholm.  

My study shows that a search for security and a certain lifestyle are the main reasons for 
people to live or want to live in gated communities, both in Florida and in Sweden. However, 
there is a big difference in the subject between Florida and Sweden, mainly because there are 
only a few living areas in Sweden that can be considered as being gated communities. In 
Sweden a new lifestyle community called Victoria Park and is considered being a “Swedish 
gated community” has gotten a lot of critique in the media. This shows that gated 
communities are not really accepted in Sweden yet. In Florida gated communities are not 
considered extraordinary and you can see the negative impacts they have had on the city, like 
empty cities without the service that is now found inside gated communities.  

Gated communities can be seen by some as a dream living situation, and for others a 
nightmare. Living in a private community with gates are not yet something you can do in 
Sweden, but the development of living areas like Victoria Park and its popularity show that 
maybe it won’t take long until it’s not considered as an irregularity.   
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
Gated communities är bostadsområden eller samhällen som är omringade av en mur eller 
stängsel och där tillträde endast är tillåtet med tillstånd från de boende. I USA bodde förra året 
en befolkningsmängd som nästan motsvarar Sveriges befolkning, 8 miljoner människor, i 
gated communities1. I rapporten Botrender 08 står det att en av tre svenskar efterfrågar 
inhägnade bostadsområden2, men samtidigt får projekt som Victoria park i Limhamn (ett nytt 
sorts boende som kallas för ett svenskt gated community) väldigt stor kritik i media.3 Varför 
är detta fenomen utbrett och accepterat i USA, men inte i Sverige? I inledningen till boken 
Private Cities: Global and local perspectives skriver författarna att privata bostadsområden är 
en signifikant del av den postmoderna urbanismen, och något som skapar delade åsikter.4 För 
vissa är de privata bostadsområdena ikoner av bland annat det fragmenterade medborgerliga 
samhället, medan de för andra är ett bekvämt sätt att organisera det urbana livet.5  

Det geografiska problem som gated communities är en konsekvens av, är effekterna av den 
postmoderna staden. Gated communities är enligt flera forskare en konsekvens av de nya 
urbaniseringsprocesserna som tagit fart någon gång efter 60-talet.6 Dessa processer kan ses 
tydligt i USA, men de finns även i Sverige, och Victoria Park är ett tecken på detta. Även om 
Victoria Park inte är ett ”riktigt” gated community på grund av frånvaron av murar runt 
området så tänker jag i min uppsats kalla det för ett svenskt gated community för att underlätta 
mina jämförelser med USA. Det faktum att VD:n för Victoria Park, Unni Åström, uttalar sig i 
media på det viset som hon har gjort - att det kommer finnas osynliga murar runt området (se 
avsnitt Victoria Park) - gör att jag lättare kan komma till mitt beslut att kalla Victoria Park för 
ett svenskt gated community. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att beskriva fenomenet gated communities orsak och verkan i 
samhället. Jag har analyserat anledningarna till varför folk väljer att bo i gated communities, 
samt hur dessa påverkar staden. Jag har även gjort en jämförelse med Florida, USA, med syfte 
att se hur gated communities orsak och verkan skiljer sig i de olika länderna. Mina 
huvudsakliga frågeställningar är följande: 

• Varför väljer människor att bosätta sig i gated communities, eller varför skulle de vilja 
bo i ett? 

• Hur påverkas staden av gated communities? 
• Vilka är skillnaderna beträffande gated communities orsak och verkan mellan Florida 

och Sverige och vad kan de bero på? 

1.3 Metod 
Metoderna som använts i undersökningen är både kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning, kvalitativ metod i form av intervjuer samt egna observationer vid besök 
på plats. Min undersökning är uppdelad i två delar: en utförd i Sverige, och en i Florida, USA. 
I Sverige har jag utfört två intervjuer, en på plats med professor i samhällsplanering Göran 
Cars från KTH samt en via mail med en köpare av en lägenhet i bostadsområdet Victoria 
Park. Köparen är en kvinna i 60-årsåldern som bor i Malmö. Jag har även åkt till Malmö för 

                                                 
1 Blakely (2007) “Guest editor’s introduction: Gated communities for a frayed and afraid world”, Housing Policy Debate, 18, no 3, (2007):475-480, s. 475 
2 Tyrens, ”BoTrender08”: svenskarnas önskemål om framtidens boende kartlagt. använt 26-12-08 
3 Se till exempel: Sydsvenskan, 07-12-08: Curlingarkitektur. Victoria Park är ett sjukdomssympton och ett varnande exempel och Expressen, 04-06-08 
Tryggt?Det här är farligare än ni tror 
4 Glasze, Georg, Chris Webster, och Klaus Frantz (red). Private cities : global and local perspectives. London: Routledge, 2006. 
5 Glasze, Webster & Frantz  (2006)  inget sidnummer 
6 Se till exempel Soja (2000) och Ellin (1999) 
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att gå på en öppen visning för det ännu obyggda bostadsområdet Victoria Park. Min första 
avsikt var att genomföra en enkätundersökning på denna visning, men jag fick inget tillstånd 
av arrangören, då de ansåg att det var olämpligt. Enkätundersökningen genomfördes då på tre 
olika platser: ett shoppingcenter i en förort till Stockholm, Södertörns högskola och 
Flemingsbergs tågstation. Av 78 tillfrågade personer fick jag 60 ifyllda enkäter (bilaga 2).  
 
Den del av min undersökning som är gjord i Florida började med visningar i två gated 
communities, samt ett informellt samtal med mäklaren för dessa visningar. Jag hade för avsikt 
att göra samma enkätundersökning jag gjort i Sverige - översatt till engelska – i Florida, men 
jag bestämde mig för att skicka mejl med frågor till mäklare istället (se avsnitt Florida, USA). 
Jag skickade 24 mejl till mäklare, aktiva i Florida, som jag hittade på en webbsida där man 
kunde söka efter alla mäklare i Florida.7 Urvalet gjordes slumpmässigt. Fem mäklare svarade 
på mina frågor, varav en inte svarade på fråga nummer fyra. 

1.4 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mig rumsligt till Sverige och Florida i USA. Anledningen till att jag 
valt Florida som en representant för USA är för det första den stora koncentrationen av gated 
communities som finns där. För det andra har jag besökt mina föräldrar som bor i St 
Petersburg, Florida över vintern, vilket gett mig en möjlighet till att uppleva gated 
communities personligen. I Sverige avgränsar jag mig till Malmö och Stockholm. Den tidsliga 
avgränsningen är modern tid. 

1.5 Begrepp 

1.5.1 Gated communities 
Författarna Edward J. Blakely och Mary Gail Snyder har skrivit om gated communities i sin 
bok Fortress America: Gated communities in the United States och även bidragit med ett 
kapitel i boken Stadsdelens vardagsrum: ytterstadens offentliga platser och liv som heter 
Söndrade vi falla: inhägnade grindsamhällen i USA. De definierar gated communities som 
”bostadsområden och stadsdelar där tillträdet begränsats så att normalt offentliga rum har 
privatiserats”.8  
 
Gated communities kan se ut på olika sätt, men det handlar främst om ett försök att skapa en 
territoriell kontroll.9 Blakely och Snyder menar att gated communities skapar en privat värld 
som inte har något gemensamt med omgivningen. Det finns även en ekonomisk aspekt, då 
människor tillåts behålla sina ekonomiska privilegier inom ett visst område och betala för 
något som inte delas av alla, vilket Blakely och Snyder menar underminerar grunden för 
gemenskap och medborgarskap i USA. De ifrågasätter även hur detta påverkar demokratins 
funktion och vare sig en nation kan uppfylla sitt sociala kontrakt om det saknas social 
kontakt.10  
 
Gated communities började som bostadsområden för antingen pensionärer, eller människor 
med mycket pengar. Nu för tiden finns det dock gated communities även för människor ur 
samhällets andra socioekonomiska grupper.11 Orsaken till gated communities är enligt Blakely 
och Snyder urbana problem, varav en ökad befolkningsmängd i storstadsområden är en del. 

                                                 
7 http://webapps2.planetrealtor.com/tln/tln_search.tln_realtor_search?CSTATE=FL använd 29-12-08 
8 Blakely & Snyder i Nyström (2000) s. 117 
9 Blakely, Edward J, och Snyder, Mary Gail. Fortress America : Gated communities in the United States. Washington DC: The Brookings Institution, 1999, s. 30 
10 Blakely & Snyder i Nyström (2000) s. 117f 
11 Blakely & Snyder i Nyström (2000) s. 118 

http://webapps2.planetrealtor.com/tln/tln_search.tln_realtor_search?CSTATE=FL
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Problem som tidigare har funnits inne i storstäderna har flyttat till förorterna, i samband med 
förorternas urbanisering.12  
 
Blakely och Snyder har delat in gated communities i tre olika kategorier:13  

• livsstilsområden 
• elitområden 
• säkerhetszoner 

Till livsstilsområdena räknas pensionärsområden, områden uppbyggda kring golfbanor och 
country clubs.14 Elitområdena är enligt Blakely och Snyder de ursprungliga gated 
communities i USA, med murar som symboliserar distinktion. Dessa gated communities 
saknar oftast amenities - gemensamma utrymmen och bekvämligheter.15 Säkerhetszonen är 
resultatet av rädslan för kriminalitet och ”outsiders” och murarna är oftast byggda av 
invånarna själva. De kan också delas in i tre underkategorier: the city perch, suburban perch 
och barricade perch.16 De tre huvudkategorierna av gated communities representerar enligt 
författarna fyra olika sociala värden, och beroende på vilket sorts gated community det är så 
prioriteras olika sociala värden (tabell 1).17  

Socialt värde Livsstilsområden Elitområden Säkerhetszoner 
Gemenskap Tertiärt Tertiärt Sekundärt 
Utestängning Sekundärt Sekundärt Primärt 
Privatisering Primärt Tertiärt Tertiärt 
Stabilitet Sekundärt Primärt Sekundärt 

Tabell 1. Olika prioritering av sociala värden.  
Källa: Blakely & Snyder (1999) s. 44 

1.5.2 Postmodernism 
Den postmoderna urbanismen har sitt ursprung i postmodernismen, varför jag väljer att ge en 
kort beskrivning av den. Nationalencyklopedin definierar postmodernism på följande sätt:  

Riktning inom modern filosofi, idédebatt och en rad estetiska verksamheter. 
Termen, som varit i svang sedan 1970-talet, har en oklar och mångskiftande 
innebörd.18  

Postmodernism inom arkitektur kan vara både en teori och en stil, och används sedan början 
av 1970-talet som benämning på den kritik mot modernismen som växt fram. En del av 
kritiken var att modernistisk design inte hade någon betydelse eller historisk förankring. 
Enligt uppslagsverket Encyclopedia Britannica Online startade den postmoderna 
arkitektoniska eran när det revs ett antal höghus som byggts endast 20 år tidigare i modern 
stil, i St Louis, USA.19 Postmodernismen vill ”rehumanisera” (rehumanise) arktiekturen och 
återinföra bland annat en historisk betydelse för byggnader.20 Författaren till boken Planning 
in a postmodern age, Philip Allmendinger, menar att postmodernism inte kan ha en definition 
eftersom postmodernismen i sig förespråkar ojämlikhet och en misstänksamhet mot 
sanningen.21 

                                                 
12 Blakely & Snyder i Nyström (2000) s. 120f 
13 Blakely & Snyder (1999) s. 38 
14 Blakely & Snyder (1999) s. 39f 
15 Blakely & Snyder (1999) s.40f 
16 Blakely & Snyder (1999) s. 42f 
17 Blakely & Snyder (1999) s. 44 
18 Postmodernism (2009) i Nationalencyklopein använd 10-01-2009 http://www.ne.se/artikel/286175  
19 Western architecture. (2009). I Encyclopædia Britannica. använd 01-10- 2009, från Encyclopædia Britannica Online: http://search.eb.com/eb/article-47421 
20 Western architecture. (2009). I Encyclopædia Britannica. använd 01-10- 2009, från Encyclopædia Britannica Online: http://search.eb.com/eb/article-47421 
21 Allmendinger, Philip. Planning in a Postmodern Age. London: Routledge .2000.. s. 25 

http://www.ne.se/artikel/286175
http://search.eb.com.till.biblextern.sh.se/eb/article-47421
http://search.eb.com.till.biblextern.sh.se/eb/article-47421
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1.6 Källmaterial och källkritik 
Det finns ett relativt stort utbud av litteratur om gated communities på engelska, och 
forskningen är främst fokuserad på USA. Jag har i mitt arbete utgått ifrån två böcker, varav 
den ena handlar om just gated communities, och den andra om den postmoderna staden. 
Eftersom det knappt finns någon forskning om ämnet i Sverige, har jag intervjuat professor i 
samhällsplanering Göran Cars för att få ett svenskt perspektiv. För att få en mer nyanserad 
bild har jag även intervjuat mäklare i USA, samt en köpare av en lägenhet i ett privat 
bostadsområde i Sverige. Jag har under arbetets gång inte stött på någon litteratur som har 
varit positiv gentemot gated communities. Det enda som jag kan se har varit ett problem med 
mina källor, är att alla utgår från ett amerikanskt perspektiv, vilket gör det svårare för mig att 
göra min jämförelse med Sverige. Men som sagt så har jag försökt lösa detta med intervjuer 
och enkätundersökning. Enkätundersökningen fick 60 svar, vilket inte kan räknas som något 
omfattande vetenskaplig underlag, men det ger en liten inblick i hur människor resonerar 
kring mina frågor. 
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2 Teori 

2.1 Postmetropolis – den postmoderna staden 
Geografen Edward W. Soja har skrivit en bok om den postmoderna staden - postmetropolis. 22 
Boken är ett försök att utforska vad som är nytt och annorlunda i den nutida staden och i 
forskningsområdet kritiska studier av städer och regioner.23 Soja använder sig av en kritisk 
postmodern utgångspunkt i sina urbana studier, och fokuserar på vad som är nytt och 
annorlunda. Termen postmetropolis är synonymt med postmodern metropol, och är ett uttryck 
av den postmoderna urbanismen.24 Andra termer som Soja använder sig av är synekism, vilket 
är stimulans av urban agglomeration, och cityspace.25 
 
Soja menar att den urbana krisen som uppstod på 1960-talet ligger till grund för en 
krisgenererad omstrukturering, vilken fått sitt uttryck i nya urbaniseringsprocesser som bland 
annat de- och reterritorialisering. Deterritorialiseringen innebär en försvagad koppling till 
plats och det territoriellt definierade samhället. Detta är inte unikt för den nutida eran, men 
effekterna är mer intensiva och långtgående, vilket har lett till påståenden om en ”gränslös 
värld” och ”geografins slut”.26 Reterritorialisering har samtidigt skapat nya former och 
kombinationer av social rumslighet och territoriell identitet som producerar annorlunda och 
mer komplexa mänskliga geografier än tidigare. Denna omstrukturering av territoriell identitet 
och känsla av rötter har gett plats för en ny kulturell politik i postmetropolen, till skillnad mot 
den ekonomiska politiken som tidigare dominerat den modernistiska urbanismen.27  
 
En annan aspekt av den postmetropolska förändringen är en simultan implosion och explosion 
av stadens skala (scale). Soja menar också att stadsrummet håller mer och mer på att bli likt 
globala geografier, som innehåller kondenserade versioner av bland annat världens alla 
kulturer.28 Postmetropolen representerar en intensifierad globaliseringsprocess där det lokala 
har blivit globalt, och det globala samtidigt lokalt; samtidigt som hela världen blir 
urbaniserad, så innehåller alla urbana center en hel värld.29 
 
Soja tar i sin bok upp sex olika diskurser som representerar olika sätt att analysera och tolka 
omstruktureringen av den moderna metropolen. De två första, som han kallar för The 
Postfordist Industrial Metropolis och Cosmopolis fokuserar på det som blivit de mest 
inflytande tolkningsramarna genom vilka forskare har försökt förklara de primära orsakerna 
för de nya urbaniseringsprocesserna. De följande två, Exopolis och Fractal City fokuserar på 
de urbana konsekvenserna av globalisering och postfordisk ekonomisk omstrukturering. De 
sista två diskurserna, The Carceral Archipelago och Simcities fokuserar på hur 
postmetropolen har överlevt den turbulenta och socialt fraktionerade globaliseringen och 
ekonomiska omstruktureringen, med Los Angeles som utgångspunkt.30 Jag tänker fokusera 
främst på den femte diskursen, Carceral Archipelago eftersom den är mest relevant för mitt 
ämnesval, men redogöra lite kortare för de andra fem. 
 

  

                                                 
22 Jag kommer att översätta termen postmetropolis till postmetropol, och använda mig av både postmodern metropol och storstad som synonyma begrepp 
23 Soja, Edward W. Postmetropolis : critical studies of cities and regions. Oxford: Blackwell, 2000, s. xiii 
24 Soja (2000) s. xiii 
25 Soja (2000) s. xv; Termen ctiyspace kommer jag översätta till stadsrum eller stadsrummet. 
26 Soja (2000) s. 151f 
27 Soja (2000) s. 152 
28 Soja (2000) s. 153 
29 Soja (2000) s. 152 
30 Soja (2000) s. 154f 
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2.1.1 The Postfordist Industrial Metropolis 
I denna första diskurs ses postmetropolis som ett territorium, en värld av produktion. 
Stadsrummet är representerat som en postfordsk industriell metropolis. Diskursens fokus är 
ett perspektiv på städer och den urbana processen som centreras på den specifika geografiska 
inverkan av industriell produktion på det föränderliga ”landskapet av det kapitalistiska 
samhället”.31 Den industriella produktionens roll i omstruktureringen av det moderna urbana 
livet är den industriella urbanismens ursprung. Den har uppkommit efter en vild jakt efter att 
förstå urban industriell kapitalism och dess tendens att skapa ojämn geografisk utveckling.32 
Industriell urbanism tittar också på hur urbanismens specifika rumslighet kan forma 
ekonomiska krafter och den urbanindustriella kapitalismen.33 Enligt Allen Scott, författaren 
av Industrial urbanism in Southern California: Post-fordist Civic dilemmas and 
opportunities, som blir citerad av Soja, är industrialiseringens mönster ofta sammankopplade 
till urbanisering, vilket man kan se exempel på ibland annat Manchester, Storbritannien samt 
Chicago och Detroit i USA.34 Den industriella urbanismen kan enligt Soja delas upp i tre olika 
lägen. Det första är den klassiska modellen, med brittiska industriella revolutionsstäder som 
exempel. Det andra är den mycket framgångsrika fordska produktionssystemet, med Chicago 
och Detroit som exempel. Det tredje är den nutida utvecklingen av ett distinkt postfordskt 
stadsrum, med ”the great megalopolis of Southern California” som exempel.35 
 
2.1.2 Cosmopolis 
Den andra diskursen handlar om stadsrummets globalisering. Globalisering har enligt Soja 
blivit det mest utbredda konceptet som används till att förklara och förstå det förgångna och 
det samtida.36 Istället för att försöka sammanfatta den omfattande litteraturen som finns om 
globalisering, gör Soja en omarbetning av globalisering som diskurs. Han gör detta runt några 
representativa koncept som ska leda till en ny ram för förståelsen av globalitetens, 
globaliseringens och globalismens effekt på det nutida stadsrummet, samt postmetropolis 
utformning. Soja menar att man skulle kunna säga att världen har kommit till en era av global 
kapitalism som bland annat tagit sitt uttryck i en internationell omfördelning av arbetskraft 
samt uppkomsten av nyindustrialiserade platser och länder.37 Det finns enligt Soja flera 
krafter som styr kapitalismens omstruktureringsprocess, vilka kan ses ha en signifikant effekt 
på den postmetropolska förändringen. Vissa av dessa är:38 

• industrialiseringen av stora segment av tredje världen, och den samtidiga 
deindustrialiseringen av etablerade fordska industriproduktionsstäder 

• skapandet av nya former av global nätverkstillverkning 
• människors, varors, tjänsters och informationens ökande rörelse över nationsgränser 

samt tillväxten av globala marknader för arbetskraft 
• omorganiseringen av internationella handelssystem och marknader 

Vidare så skriver han att dagens storstadsregioner som blivit påverkade av den globala 
omstrukturerade inte längre kan kallas för megalopoler eller megastäder på grund av sin 
enorma expansion – ett tecken på postmetropolis omfång.39 Soja nämner World city och 
global cities som två termer, vilka konceptualiserar den urbana globaliteten.40  

                                                 
31 Soja (2000) s. 158ff 
32 Soja (2000) s. 158 
33 Soja (2000) s. 159 
34 Soja (2000) s. 167 
35 Soja (2000) s. 167 
36 Soja (2000) s. 191 
37 Soja (2000) s. 192 
38 Soja (2000) s. 193 
39 Soja (2000) s. 218 
40 Soja (2000) s. 222 
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2.1.3 Exopolis och Fractal City 
Den tredje diskursen, tillsammans med den fjärde, handlar om tolkningen av effekterna och 
resultaten av den nya urbaniseringsprocessen. Postmetropolis representeras i termer av sin 
omfigurerade empiriska geografi, den urbana formens och funktionens nya mönster och 
specificitet, samt det beteende som vuxit fram ur globaliseringen och den postfordska 
ekonomiska omstruktureringen. Diskursen Exopolis fokus ligger den samtidiga och 
interdependenta omformningen av den urbana sociala ordningen, samt ett nytt mönster av 
social stratifikation och socioekonomisk ojämlikhet.41 Det har uppstått ett nytt, förändrat 
”urbant tillstånd”, till följd av de senaste 30 årens förändringar av den rumsliga 
organisationen av den moderna metropolen. Soja menar att det är hur vi tolkar detta, som 
utgör diskursens provokativa premiss.42 Däremot så ligger inte fokus på orsakerna av denna 
premiss, utan på hur det geografiska har påverkats av den nya urbaniseringsprocessen. En rad 
termer, som t.ex. megacities och metropolitan galaxies försöker fånga essensen av det som är 
nytt och annorlunda idag.43 Städer har enligt Soja vridit sig ut och in, och termen postsuburbia 
har uppkommit i samband med urbaniseringen av förorter, och uppkomsten av yttre städer – 
en konsekvens av detta.44  
 
Den fjärde diskursens fokus ligger på orsakerna för de sociala och socioekonomiska 
ojämlikheter som uppkommit i USA, vilka är störst i den utvecklade delen av världen.45 Soja 
skriver att dessa ojämlikheter är tätt förknippade med den postmetropolska förändringen och 
är högst koncentrerade i storstäderna Los Angeles och New York.46 Soja fokuserar främst på 
Los Angeles i detta kapitel, där han tar upp bland annat den etniska segregationen som 
existerar där.47 
 
2.1.4 The Carceral Archipelago 
I detta kapitel av sin bok så försöker Soja svara på frågan: ”Vad har förhindrat 
postmetropolen från att explodera oftare och våldsammare än den har över det senaste 
decenniet?”48 Han gör detta genom att titta på intensifieringen av social och rumslig kontroll 
som har uppstått genom bland annat privatisering, övervakning, och den byggda miljöns 
design och stadsrummets politiska geografi. Den postmoderna stadens landskap har fyllts av 
olika skyddade platser, och Soja menar att postmetropolen är representerad som en kollektion 
av carceral cities.49  
 
Soja tar hjälp av Mike Davis bok City of Quartz, där postmetropolen beskrivs just som en 
Carceral Archipelago (archipelago är en samling öar, och carceral är ett svåröversatt ord som 
betyder ungefär att något tillhör ett fängelse). Davis beskriver staden Los Angeles, som han 
menar är uppdelad i fortress cities som består av de rikas fortified cells och de fattigas places 
of terror.50 Han menar att detta är en konsekvens av ett skifte i den politiska kulturen. Det 
gamla liberala paradigmet, som lämnade en del utrymme för sociala rörelser och organiserade 
arbetsstyrkor som kämpade för förändringar i den urbana miljön existerar inte längre. Istället 
finns nu en postliberal, eller neoliberal, politisk kultur som förhindrar progressiv reform 

                                                 
41 Soja (2000) s. 234 
42 Soja (2000) s. 234 
43 Soja (2000) s. 235 
44 Soja (2000) s. 238 
45 Soja (2000) s. 266f 
46 Soja (2000) s. 267 
47 Soja (2000) s. 291-294 
48 Soja (2000) s. 299 
49 Soja (2000) s. 299 
50 Soja (2000) s. 300 
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genom vad Davis kallar för ”social välfärdsretorik” som demoniserar de fattiga, istället för 
välfärd.51  
 
Soja riktar även kritik mot Davis argument, då de till exempel enligt Soja skapar en passivitet 
eftersom man skyller allt på en källa – neoliberalismen. Detta gör att man fokuserar bort från 
nya möjligheter för progressiv förändring som är inbyggda i de ”fortresserade” och 
reterritorialiserade postmetropolitiska geografierna. Trots kritiken så anser Soja att Davis’ bok 
öppnar upp avslöjande vägar till utforskningen av den säkerhetsbesatta urbanismen som 
skapar en viktig del av det postmetropolitiska vardagslivet.52 Davis attackerar försvinnandet 
av genuint demokratiska offentliga platser, och kopplar förstörelsen av det offentliga rummet 
till en konspiratorisk ”säkerhetsoffensiv” från offentligt anställda, byggare och 
stadsbyggnadspersonal, som är till för att möta medelklassens efterfrågan på en ökad rumslig 
och social isolering. Han menar även att det pågår ett urbant ”kallt krig” för att bli av med 
hemlösa med hjälp av arkitektur, som till exempel spikbänkar och sprinklersystem som ska 
förhindra att hemlösa befinner sig på samma plats en längre tid.53  
 
De nya walled cities är enligt Davis en produkt av ”hemmagjorda” revolutioner, som är en 
kombination av bland annat de amerikanska homeowners associations stigande makt, slow-
growth-rörelsen, förökningen av gated communities och inflationen av markvärden. Han 
menar att denna ”hemägarrörelse” är en protest mot förorternas urbanisering, och har det 
primära målet att återfå socialt privilegium.54 Soja tar också upp författaren Dennis R. Judd, 
som liknar de nya walled cities med medeltida stängda handelsplatser, men med skillnaden att 
dåtida fiender var lätta att identifiera, medan det idag är medborgare som har blivit ett hot.55  
 
2.1.5 Simcities 
Den sista diskursen handlar om en sen nittonhundratalskonstruktion, en pågående 
rekonstruktion av våra nutida livsvärldar, världssyner och bebodda rum. Fokus ligger på 
omstruktureringen av det urbana ”inbillade” (imaginary) och hur omfabriceringen av detta 
påverkar vardagslivet i postmetropolis. Med det urbana inbillade menar Soja: ”our mental or 
cognitive mappings of urban reality and the interpretive grids through which we think about, 
experience, evaluate, and decide to act in the places, spaces, and communities in which we 
live.”56 Allt det som de olika diskurserna representerar och de många krafter som har bidragit 
till den postmetropolska förändringen, har påverkat vår urbana ”inbillning” på bland annat så 
sätt att tidigare gränser som varit klara nu är suddiga. Det har även skapats nya sätt att tänka 
och agera på i urbana miljöer.57 Soja menar att det har skapats nya urbana ”hyperrum” 
(hyperspaces) med bland annat osynliga städer, elektroniska spindelnät, virtuella samhällen, 
datorskapade artificiella världar, Cyberstäder och Simcities.58 
 

  

                                                 
51 Soja (2000) s. 302 
52 Soja (2000) s. 302f 
53 Soja (2000) s. 304f 
54 Soja (2000) s. 314 
55 Soja (2000) s. 315 
56 Soja (2000) s. 324 
57 Soja (2000) s. 324 
58 Soja (2000) s. 324 
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2.2 Postmodern urbanism 
Nan Ellin skriver i sin bok Postmodern urbanism om hur västvärldens landskap de senaste 
decennierna genomgått en förändring i hur vi upplever dem, samt en förändring av de visioner 
vi har för att förbättra dem.59 Hon menar att platsens betydelse har minskat i takt med att den 
globala strömmen av människor, idéer, kapital och massmedia ökat. Gränsen mellan stad, 
förort och landsbygd har suddats ut, och precis som Soja, anser hon att det kan förklaras med 
deterritorialiseringen som skett, samt en känsla av ”platslöshet” (placelessness).60 Ellins bok 
behandlar de försök som stadsplanerare och arkitekter har gjort för att bemöta de förändringar 
som har skett efter 1960-talet – försök som hon klassificerar som postmodern urbanism.61 
Hon nämner flera olika teman av postmodern urbanism, varav kontextualism, historicism, 
jakten efter urbanitet, regionalism, pluralism och fragmentering är vissa. Ellin menar att 
reaktionen mot modernistisk planering och arkitektur kan delas upp i två axlar, där den ena 
representerar planerarens formella roll, medan den andra representerar planerarens 
uppfattning av sin egen roll (figur 1).62 
 

 
Figur 1. Den postmoderna urbanismens axel 
Källa: Ellin (1999) s. 155 Copyright © 1999.  Princeton Architectural Press. All rights reserved. 

Den postmoderna urbanismen är också, enligt Ellin, en reaktion mot modernismens 
minimalism, och uttrycktes på 1960- och 80-talen i slagord som ”Less is a bore” och ”More 
is more”.63  

                                                 
59 Ellin, Nan. Postmodern Urbanism. New York: Princeton Architectural Press, 1999. s. 13 
60 Ellin (1999) s. 13 
61 Ellin (1999) s. 14 
62 Ellin (1999) s. 154 
63 Ellin (1999) s. 156 
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New urbanism64 är en postmodern urban rörelse, som enligt Grant, författaren till boken 
Planning the good community: New urbanism in theory and practice, utgår från 
modernismens och trädgårdsstadens misslyckande. Den rekognoserar 1900-talets ineffektiva 
förortsmönster och förespråkar nyutveckling utav äldre områden av staden, industriområden 
och fattiga områden. Det finns ett starkt behov av ordning inom nyurbanismen och enligt 
Grant, säger professor i arkitektur och stadsplanering Kelbaugh att det nya i nyurbanism är 
dess totalitet - det är en enhetlig designteori för en hel region.65 Inom teorin så ser man enligt 
Grant oftast saker i svart eller vitt, man vill klassificera områden som antingen urbana eller 
ickeurbana. Det traditionella föredras över det moderna och det finns ingen respekt för 
postmodernismens värdering av relativismen och blandning av stilar. Nyurbanister tror enligt 
Grant att de har identifierat det rätta sättet att producera ett bättre samhälle.66 Genom att titta 
på äldre traditionella samhällen, och vad som gjort de speciella, försöker nyurbanister att hitta 
bättre alternativ. Det finns en åsikt att de bästa samhällena är välplanerade och designade.67 
Enligt Grant så tror många nyurbanister att den modernistiska designen underminerade den 
urbana kvaliteten och arbetade emot skapandet av plats.68 På hemsidan Congress for the New 
Urbanism kan man hitta några av de mål som nyurbanismen har:69 

• skapa bestående samhällen 
• göra urbanismen laglig igen 
• göra förbindelser till en prioritet 
• hylla offentliga platser (shared spaces) 
• uppnå hållbarhet 
• återta urbana platser som trotts vara förlorade 
• förnya regioner som drabbats av förödelse 

Grant menar att nyurbanismens har haft en ganska liten effekt på internationella 
planeringsteorier, även fast den har fått en inflytande plats i den praktiska planeringen. Hon 
tror att denna gren av urbanism kommer att falla för samma öde som trädgårdsstaden – forma 
det fysiska utseendet i Nordamerika på ett reducerande och förenklande sätt, för att sedan 
gradvis förlora sin vision.70  

2.3 Sammanfattning av teoriavsnittet 
Den teori som utgås ifrån är alltså postmodern urbanism. För att ge en övergripande bild av 
denna teori har jag använt Ellins bok Postmodern urbanism. En mer djupgående analys av de 
problem som finns i den postmoderna staden har jag fört fram med utgångspunkt i Sojas bok 
om postmetropolis. Det har klargjorts att det finns olika sätt att skildra den postmoderna 
staden, och jag har valt att fokusera närmare på den av Sojas diskurser som är mest relevant 
för mitt arbete. Jag har gått igenom alla för att ge en bättre överblick, men även för att de 
också har en relevans för min analys. New urbanism är en teori som jag har tagit med på 
grund av dess ursprung i postmodernismen, och den speciella syn på samhällen som den 
innehåller.   

                                                 
64 Jag kommer att översätta termen New urbanism till nyurbanism på svenska. 
65Grant, Jill. Planning the Good Community : New Urbanism in Theory and Practice. London: Routledge, 2006, s. 45 
66 Grant (2006) s. 46 
67 Grant (2006) s. 47 
68 Grant (2006) s. 47 
69 http://www.cnu.org/Intro_to_new_urbanism  
70 Grant (2006) s. 203 

http://www.cnu.org/Intro_to_new_urbanism
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3 Undersökning 

3.1 Victoria Park 
 

I loungen är det liv och rörelse. Genom glasfasaden ser du kalkbrottet färgas rött 
av kvällssolen. Belysningen i utomhuspoolen är tänd och på avstånd hörs sorlet 
från restaurangen. Du ser några bekanta i baren, hejar på en granne i biblioteket. 
Brasan sprakar och i biografen börjar kvällens föreställning. Själv tänker du 
avsluta dagen med massage och ångbastu i spa-avdelningen. Kanske köpa hem 
något gott från delikatessbutiken. Denna alldeles vanliga tisdagskväll på Victoria 
Park.71 

I Limhamn i Malmö byggs just nu ett nytt sorts bostadsområde som kallas för Victoria Park. 
Det är ett bostadsområde som enligt deras reklambroschyr erbjuder ett nytt sätt att leva och 
bo. På Victoria Parks hemsida kan man läsa hur livsstilen och prioriteringen av det goda livet 
är gemensamt för de boende, och när man flyttar in i området och betalar en serviceavgift får 
man tillgång till en rad med olika faciliteter och tjänster: 72 

• Ständigt bemannad reception 
• Restaurang med delikatessbutik och bageri 
• Loungebar 
• Spa med utom- och inomhuspooler, bastu, relaxrum och gym 
• Biograf 
• Vinkällare med vinprovningsrum 
• Mötes- och festlokaler 
• Businessrum 
• Bibliotek  
• Trädgård på 17000 kvm 
• Putting green 
• Boule- och tennisbana 

I början av december 2008 åkte jag till Malmö för att besöka en öppen visning på 
Victoria Park. Det första som mötte en när man gick in genom dörrarna i Victoriahuset 
(det som senare ska bli de boendes gemensamma vardagsrum) var visningsvärdar som 
skrev ner alla besökares namn och telefonnummer. Utrymmet var väldigt exklusivt 
möblerat, och människorna som var där såg ut att alla tillhöra överklassen. Bakom huset 
fanns en stor trädgård som vette mot ett gammalt kalkbrott. Lägenheterna som erbjuds 
är inredda med tre olika designstilar: city, contemporary och classic, och 
lägenhetspriserna sträcker sig från 1,7 miljoner till 9,6 miljoner.73 Det kommer även att 
byggas en vårdcentral på området.  

Victoria Park har i svenska medier kallats för ett svenskt gated community, men på 
hemsidan kan man läsa att detta är ett grovt missförstånd. Victoria Park är enligt texten 
inte ett gated community eftersom området är öppet och det inte kommer att finnas 
några murar runt omkring.74 VD för Victoria Park, Unni Åström säger däremot i en 
intervju med tidningen Socialpolitik att det kommer att bli som osynliga murar.75 På en 

                                                 
71 www.victoriapark.se Unikt koncept 
72 www.victoriapark.se  
73 Rökaeus, Anna, ”Sverige glider isär.” Socialpolitik, den 19 12 2008 
74 www.victoriapark.se Frågor och svar”Är Victoria Park ett gated community?” 
75 Rökaeus, Anna, ”Sverige glider isär.” Socialpolitik, den 19 12 2008 

http://www.victoriapark.se/
http://www.victoriapark.se/
http://www.victoriapark.se/
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karta över området (figur 1) kan observeras att det endast finns två infarter till området, 
varav det ena är en återvändsgränd. 

 
Figur 2. Översiktsbild över området där Victoria Park ska byggas. Siffrorna symboliserar de olika 
etapperna som bygget sker i. Källa: Victoria Park 

 
3.2 Intervjuer  
 
Jag har intervjuat två personer: professor i samhällsplanering Göran Cars och en köpare av en 
lägenhet i Victoria Park (bilagor 1 och 3). 

Min intervju med Göran Cars, inleddes med att jag frågade varför han tror att människor vill 
bo i gated communities, vilket enligt honom beror på att det känns tryggt och säkert. När jag 
frågade köparen av lägenheten i Victoria Park varför hon valt att köpa en lägenhet där, 
svarade hon att hon inte kunde tänka sig något mer drömliknande boende. ”När vi kom in i 
loungen andades det bara lugn och så vackert möblerat det var... Här skulle vi kunna tänka 
oss att bo.” På frågan om hur hon bemöter den kritik som bostadsområdet fått för att vara ett 
svenskt gated community, svarade hon att ”egentligen är väl det många längtar efter, en 
rofylld oas där man kan känna sig lugn och trygg”. Hon frågade sig även ifall journalisters 
kritik kan bero på ”den svenska avundsjukan”. Göran Cars tror inte att livsstilen som erbjuds 
av ett gated community, är den främsta orsaken till att folk vill flytta dit, utan det klart 
övervägande skälet tror han är trygghet och säkerhet, samt rädslan för att utsättas för något 
som man inte vill bli utsatt för. Jag frågade köparen hur viktig hon tycker att livsstilen som 
”följer med” vid en flytt till Victoria Park är: 

Detta är ett helt nytt begrepp i Sverige, så jag vet ju inte så mycket om det ännu. 
Personligen ser jag det som en enorm möjlighet. Tänk dig att ha allt under 
samma tak: pool, gym, spa, biograf etc.  Ju äldre man blir desto bekvämare blir 
man. När man arbetar till 17.00 och därefter skall hem och laga mat och sedan 
kanske fara vidare till någon aktivitet, då kommer det att kännas skönt att kunna 
vandra till gymmet i badrock! 
 

Jag frågade Göran Cars varför han tror att det är mer accepterat med gated communities i 
andra länder, som USA, än i Sverige och han menar att ju otryggare samhället är, ju större blir 
behovet av gated communities. Han ser en klar koppling mellan gated communities och det 
som han anser är drivkraften bakom: trygghet och säkerhet. I USA syns, enligt Cars, en klar 
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koppling mellan våldsbenägenhet och trygghet i städer och platser och förekomsten av gated 
communities. ”Ju tryggare du är ju mindre är behovet av det här, och ju otryggare samhället 
är ju större blir behovet av det.” Han tror att den anonymitet som existerar i storstäder endast 
marginellt kan vara en bidragande faktor till att människor vill bo i gated communities. Det 
finns inte mycket som talar för att anonymiteten skulle bli mindre bara för att man bor 
inhägnat. Dessutom så anser han att de flesta lyckas bryta anonymiteten genom jobb, studier 
eller andra naturliga vägar.  

En större känsla av gemenskap bara för att det är ett gated community är inte heller något Cars 
ser logiken i. Han menar att gemenskap skapas ur behovet att, eller ur insikten att vi behöver 
varandra, något han menar uppstår lättare i t.ex. en bostadsrättsförening. Människors 
gemensamma intressen bryter isoleringen. I en uppsats jag läst, om bostadsområdet Lugnet i 
Malmö, där det byggts murar runt gården, säger de boende att de på grund av murarna kunde 
ha uteplatser där de inte stördes, och gemenskapen blev större för de kunde prata med 
varandra när de satt ute.76 Cars kommentar på detta var att han kan köpa det argumentet, att 
om det varit ett område som varit hemskt stört innan, då kan man skapa en möjlighet till 
gemenskap igen.  

Köparen till lägenheten i Victoria Park tycker att granngemenskap är mycket viktigt och hon 
ser positivt på att få många nya vänner att umgås med i de, enligt henne offentliga platser som 
kommer finnas i området: loungen eller sittgrupper utomhus. Hon ser det dessutom inte som 
en nackdel att bo med människor som har liknande livsstil som henne. 

Angående rapporten Botrender 08, där de kommit fram till att en tredjedel av alla svenska vill 
bo i inhägnade områden (avsnitt 1.1), menar Cars att frågan inte är ställd på det sättet att det 
går att dra den slutsatsen. Jag har själv inte kunnat läsa rapporten eftersom den enligt Mia 
Wahlström, avdelningschef för företagsstrategi på företaget som genomfört undersökningen, 
endast är tillgänglig till betalande kunder.77 Frågan var enligt Cars om man vill bo tryggt i 
bemärkelsen att bo med portkod eller portlås, vilket är en otrolig skillnad mot att bo inhägnad. 
Att vi vill ha trygghet i vår privata närmiljö, är något helt annat än att ha ett inhägnat område, 
menar han.  

Jag frågade Göran Cars om han tror att om gated communities inte hade funnits i t.ex. USA, 
de ändå hade kommit till Sverige, och han svarade att det skulle de säkert.  

Jag tror att människor är ganska rationella. Om du känner att du är otrygg, då 
gör du någonting åt det, och det första du gör det är att du liksom sätter.. klart att 
jag ska ha ett lås på min dörr, det går ju inte att bo som dom bodde på landet för 
hundra år sedan, när man liksom bara hade en stugdörr som alltid var olåst. Jag 
bor i staden, jag måste ha ett lås. Och sen så kan man säga att nästa steg kan 
vara då att du känner att det finns mycket folk som rör sig i ditt område, då vill du 
ha ett kodlås till entrén till huset. Och sen är det bara en fråga om hur långt 
otryggheten tillåts gå. Jag tror att det här som vi ser nu, det skulle kommit även 
om det inte fanns i USA, därför att människor skulle känna då att, vi är otrygga. 
Då kommer det här. Nu tror inte jag att vi är där i Sverige ännu, att vi är så 
otrygga. 

                                                 
76 Bergvall, Sofia. Lugnet bakom murarna: BRF Lugnet - en svensk gated community. Umeå Universitet: Kulturgeografiska institutionen, 2005. 
77 Personligt e-mail 
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I tidningsartiklar har Göran Cars uttalat sig negativ till Victoria Park, och sagt att han tycker 
att det vore tragiskt om Sverige fick en spridning av gated communities.78 Jag frågade honom 
varför, och han tog upp flera orsaker, men främst att staden påverkas negativt. 

Vad händer när du bygger gated communities? För det första får du en stad som 
blir uppbyggd av små isolerade öar och det är inte särskilt attraktivt. Men det 
kanske allra värsta, det är att, om du ser på det här Victoria Park som exempel, 
och så lägger man in massa saker då i det här stängda, de som bor där får betala 
för att de ska få spa, och de ska få park och de ska få gym och de ska få lite annan 
hälsovård och sådana här saker. Och vad händer då i staden? Jo, de här 
funktionerna har ju funnits i staden tidigare, det har funnits parker, det har 
funnits offentliga platser, det har funnits simhallar, det har funnits spa, det har 
funnits hälsovård och allt sådant där. Men när det då privatiseras inom de här 
områdena så försvinner ju befolkningsunderlaget som krävs för att de här sakerna 
ska finnas i staden. […] Nu pratar vi bara om ett exempel i Sverige, men om du 
skulle säga att i Malmö så hade man inte ett Victoria Park, utan man hade 
hundra, då skulle det bli hemskt svårt att ha någon form utav sådan här service 
och attraktion i själva staden. Då skulle allt det här privatiseras, det skulle finnas 
för de som bodde just där, och staden som sådan skulle bli hemskt tom på 
attraktivitet, och det är precis det här du ser i USA. 

Cars menar också att gated communities påverkar stadens internationella konkurrens på ett 
klart negativt sätt. Allt vad staden har att erbjuda, till exempel mötesplatser, bibliotek, kaféer, 
museer, bidrar till att skapa en attraktiv plats. Ju mer man privatiserar och tar bort sådant från 
staden, desto mindre attraktiv blir staden. En annan negativ effekt är att människor till slut 
frågar sig: ”Varför ska vi betala kommunalskatt? Varför ska vi betala för att underhålla stans 
parker, och stans badhus, och stans bibliotek och stans dagis? Vi har ju det här hemma hos 
oss, vi betalar redan för det en gång, vi blir ju dubbelbeskattade.” Detta kan då i sin tur leda 
till att urholka stadens ekonomi, och då får man en ihålig, tom och oattraktiv stad, vilket Cars 
menar är farligt för oss i den globala värld vi lever i. 

Ett annat problem som kopplas till gated communities är segregation och Cars säger att även 
om samhället redan är segregerat så skulle gated communities göra det snäppet värre, 
eftersom:  

då bygger du in bildliga, riktiga murar runt olika områden, så det är klart 
segregationen skulle tillta något alldeles enormt. Människor som bodde i ett gated 
community skulle på något sätt vara hänvisade till det, och ha sitt umgänge och 
sina sociala nätverk i hög grad inom det området. Då förstärks det här ännu mer. 
Främlingskapet och skillnader mellan människor skulle öka markant om vi gjorde 
såhär. 

Jag frågade köparen av lägenheten i Victoria Park, om hon tror att bostadsområden som 
Victoria Park bidrar till att göra samhället mer segregerat och hennes svar var att det trodde 
hon inte. Hon skrev att hon däremot tror att människor kommer att uppskatta områden som 
skonas från vandalism och bråk. Hon tillade dessutom: ”Fy vad jag hatar att läsa om det stup 
i kvarten”. 

Göran Cars anser att samhället står inför ett vägval och att vi måste försöka förstå varför det 
finns ett intresse och en stor betalningsvilja för att bo i samhällen som Victoria Park. 
                                                 
78 Se TT. ”Svenskar vill ha inhägnat boende.” Dagens Nyheter, den 23 10 2008. 
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Samhället har blivit otryggare och det bidrar till att folk känner sig rädda och oroliga för 
säkerhet, något som måste tas på allvar. Görs det ingenting åt saken, tror Cars att vi kommer 
att få massor med gated communities i Sverige. Jag frågade om han tror att samhällets 
reaktion skulle varit annorlunda, ifall det gällde en annan grupp människor än rika vita, som 
ville skärma av sig, och han kunde tänka sig att media skulle reagera annorlunda. Vidare så 
undrade jag om han skulle tycka annorlunda ifall det var ett gated community som innehöll 
olika grupper av människor. 

Ja, det skulle det naturligtvis vara, det skulle det kunna vara. Fast vi bor ju redan 
nu redan hyggligt segregerat, jag har svårt att tänka mig hur det skulle se ut. Men 
okej, om du antar att du hade ett kvarter i en stad eller en förort som verkligen 
var blandat med hemskt mycket olika sorts människor; det var lite villor, lite 
radhus, lite höghus med hyresrätter. Om du valde att säga att det skulle vara ett 
gated community, då skulle det naturligtvis inte vara fullt så allvarligt ur 
integrationssynpunkt. För de här människorna som egentligen är lite olika, skulle 
mötas i vardagen. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle kunna 
göras, jag har inte sett något sådant exempel. Ofta är det ganska homogena 
områden som man stänger in. Och så kvarstår ju ändå problemet, i och med att 
du hägnar in då så, återigen, då blir ju service och livet som levs där, i det här 
området, och du utarmar staden. Det problemet kvarstår. Men visst, i din 
hypotetiska […] fråga, om man skulle kunna göra det med en integrerad grupp 
människor, då skulle det, segregationsproblemet, för de människorna vara mindre 
allvarsamt. Men jag tror inte på det. 

En annan fråga jag hade var vem som var ansvarig för utveckling: politiker, de som bygger 
områdena eller de som vill flytta dit. Cars menar att ansvaret främst ligger på politikerna, men 
att det inte skulle finnas om inte människor hade en vilja att flytta dit. Han tror inte att 
byggare har ansvaret, eftersom de endast bygger det som folk efterfrågar. Cars menar att 
politiker alldeles för lättvindigt ger bygglov eftersom de inte tänker ett steg längre och tänker 
efter hur staden skulle se ut om man hade flera gated communities. Återigen poängterar han 
att man måste se på de bakomliggande orsakerna för varför människor efterfrågar inhägnat 
boende: trygghet och säkerhet. På frågan om hur samhällsplanering kan bidra till att hindra 
spridningen av gated communities svarar Göran Cars följande: 

Jag tror att samhällsplaneringens viktigaste roll, det är att försöka skapa de här 
attraktiva platserna i staden och få oss som bor i staden att älska dem. […] Ett 
torg kan ju ibland bara vara en öde öken, stenbelagd, men det kan ibland också 
vara någonting som är fyllt med liv och aktivitet, och du kan handla, torghandel, 
du kan ha någon form av evenemang på det ibland, du kan ha sittplatser, du kan 
ha blomsterarrangemang. […] Det handlar om att i stadsplanering se till att du 
skapar förutsättningar för de som vill utveckla kvalitéer. Att du inte lyxar mer, att 
du behåller vissa kvarter där det är lätt för den som vill etablera allting från ett 
galleri till en utställningslokal, till en musiklokal, till ett kafé. Bejakar sådant. Allt 
som vi ser som kommuninvånare, som stadsbor, som attraktivitet, ska bejakas, vi 
ska i samhällsplaneringen försöka underlätta för sådant. 

Göran Cars menar att de instrument som finns just nu inte kan göra så värst mycket för att 
motverka segregation, och att den privatisering som just nu sker i innerstaden har gjort 
situationen värre. Ett av problemen är att det är dyrt att bygga nytt, vilket leder till höga hyror 
i attraktiva områden, vilket i sin tur leder till en ökad segregation. Han tycker att man borde 
differentiera hyrorna mera, ha olika hyresnivåer i samma hus, så att människor som annars 
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inte skulle kunna flytta till ett område kan göra det. Även hyreshus där lägenheterna har olika 
standard kan ha samma effekt. Cars berättar att det i både Holland och England finns ett 
system att när man bygger nytt i ett attraktivt område måste ha en viss andel bostäder med 
lägre hyra, för låginkomsttagare, något som åstadkommer en mycket större blandning av 
människor.  

Intervjun med Göran Cars avslutade jag med att fråga honom hur hans ideal för den 
integrerade staden skulle se ut. Det skulle vara en trygg stad, där det satsades mycket på 
offentliga aktiviteter. Angående boendet önskar han mycket större variation, 

inte de här stora sammanhängande områdena, utan hus där man medvetet 
försöker skapa boplatser för olika typer av människor, allting från ensamstående 
till stora barnfamiljer, allting från rika till folk som hade betydligt sämre 
inkomster, i samma hus, i samma kvarter, i samma stadsdel. Och det här är inte 
lätt, men det är heller inte omöjligt, det går att göra. Det går inte att göra så att vi 
når det här perfekta integrerade samhället, det tror jag tyvärr aldrig vi kommer 
nå, men vi kan komma hemskt långt på vägen om vi bara är eftertänksamma och 
gör rätt saker. 

 

3.3 Enkätundersökning 

Den enkätundersökning jag utförde syftade både till att ta reda på vad folk tänker på när de 
flyttar till ett nytt bostadsområde (avsnitt 1.3), samt att se vad människor anser om vikten av 
offentliga platser och andra personers tillgång till bostadsområdet (bilaga 2). I den första 
delen av enkäten valde jag ett antal faktorer man skulle bestämma graden av viktighet på, 
efter följande skala: 1 – inte alls, 2 – något, 3 – ingen åsikt, 4 – ganska, 5 – mycket. 
Faktorerna var följande:  

1. Levnadsstandard 
2. Säkerhet 
3. Trygghet 
4. Närhet till service 
5. Granngemenskap 
6. Grönområden 
7. Livsstilen som boendet erbjuder 
8. Prisnivån på boendet 
9. Tillgänglighet 
10. Mötesplatser 

Jag delade upp de svarande i fyra kategorier: 1 - kvinnor födda 1940-79, 2 - kvinnor födda 
1980-89, 3 - män födda 1940-79 och 4 - män födda 1980-1989. Av 60 svarande var 32 
kvinnor, varav 11 i kategori 1 och 22 i kategori 2. Av resterande 28 tillhörde 9 män kategori 3 
och 19 män kategori 4. Jag frågade förutom kön och födelseår även efter familjesituation och 
ifall de hade barn eller inte. I den första delen av enkäten tänker jag inte ta in dessa 
förhållanden, utan bara presentera svaren i procent av det totala antalet svarande, eller enbart 
efter kön.  

Faktorn som flest svarande tyckte var mycket viktig var faktor 9 – tillgänglighet. 60 % av de 
svarande tyckte att tillgänglighet var mycket viktig och 35 % tyckte den var ganska viktig 
(figur 1).  
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Figur 3. Resultat för hur viktig faktorn tillgänglighet är när de svarande flyttar till ett nytt 
bostadsområde. 

Den faktor som minst svarande tyckte var mycket viktig var granngemenskap. Endast 5 % 
tyckte att den var mycket viktig, vilket bara är 3 av de tillfrågade. 18 % tyckte att den var 
ganska viktig, och 40 % hade ingen åsikt (figur 2). 

 

Figur 4. Resultat för hur viktig faktorn granngemenskap är när de svarande flyttar till ett nytt 
bostadsområde. 

En annan faktor som över hälften (52 %) av de svarande tyckte var mycket viktig, var 
prisnivån på boendet. Endast 2 % tyckte att den inte alls är viktig, medan 35 % tyckte att den 
var ganska viktig. Levnadsstandard var också en faktor som många tyckte var både ganska 
viktigt (45 %) och mycket viktig (40 %). 

Trygghet och säkerhet var två faktorer som Göran Cars tog upp som väldigt viktiga 
drivkrafter bakom människors vilja att flytta till gated communities, därför presenterar jag 
resultaten för de faktorerna i sin helhet (figur 5 och 6). 
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Figur 5. Resultat för hur viktig faktorn säkerhet är när de svarande flyttar till ett nytt bostadsområde. 

 
Figur 6. Resultat för hur viktig faktorn trygghet är när de svarande flyttar till ett nytt bostadsområde. 

Både säkerhet och trygghet anses vara både ganska och mycket viktig, och endast en person 
ur kategori 4 tycker att säkerhet inte alls är viktigt. Av de faktorer jag frågade om, så är de 
dock inte de faktorer som anses vara mest viktiga.  

Ett annat intressant resultat är att det var flera som tyckte att livsstilen som boendet erbjuder 
är ganska eller mycket viktig, än de som tyckte att faktorer som granngemenskap och 
mötesplatser var ganska eller mycket viktiga. På frågan om det är viktigt att bo med 
människor som har liknande livsstil som en själv, var det dock endast 7 % som tyckte att det 
är mycket viktigt. Hela 23 % tyckte att det inte alls är viktigt, medan 22 % ansåg att det var 
något viktigt, och 22 % ganska viktigt.  

Den faktorn som flest svarande inte alls tyckte var viktigt, var mötesplatser, med 12 %, jämt 
fördelat mellan könen.  
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Den andra delen av enkätundersökningen bestod av två frågor: 

1. Hur viktiga är offentliga platser dit även människor som inte bor i området kan 
komma?  

2. Tycker ni att människor som bor inte bor i ett bostadsområde och inte är på besök hos 
någon boende ska få vistas inom området?  

Eftersom dessa frågor också är väldigt viktiga för mina slutsatser, presenterar jag resultaten i 
sin helhet (figur 7 och 8). 

 
Figur 7. Resultat för fråga 7 på enkäten 

 

Figur 8. Resultat för fråga 8 på enkäten 

En fjärdedel av de svarande (15 personer) tyckte att det var ganska viktigt med offentliga 
platser inom bostadsområdet, och endast 17 % ansåg att det var mycket viktigt. Majoriteten 
(32 %) av de svarande hade ingen åsikt, medan 10 % inte alls tyckte att det var viktigt. Av de 
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som tyckte att det var ganska viktigt, var majoriteten från kategori 2, vilka också var 
majoriteten av de som inte hade någon åsikt (10 personer). 

På min sista enkätfråga svarade en övervägande del (78 %) ja – att de tycker att människor 
som inte bor i ett bostadsområde och inte är på besök hos någon boende ska få vistas inom 
området. Av de som sex personer svarade nej på denna fråga, tillhörde två kategori 1, medan 
de fyra övriga var av manligt kön.  

3.4 Sammanfattning av intervjuer och enkätundersökning 
Intervjuerna och enkätundersökning har till syfte att ge ett svenskt perspektiv till min uppsats. 
Då jag inte har hittat någon svensk forskning om gated communities blir min intervju Göran 
Cars en sorts akademisk ”ersättning” för detta. Den bild han ger som professor i 
samhällsplanering är att gated communities är något tragiskt som inte på något sätt är bra för 
staden och samhället. Det är en bidragande faktor till ökad segregation och kan påverka 
staden negativt både på ett ekonomiskt och internationellt plan. Människors jakt efter säkerhet 
och trygghet är enligt Cars den främsta anledningen till att de vill flytta till ett gated 
community, och ju otryggare ett samhälle är, desto större är underlaget för gated communities.  

Intervjun med köparen för lägenheten i Victoria Park visar att livsstil är en bidragande faktor 
till att människor vill flytta till privata bostadsområden. Det är också den enda positiva bilden 
jag fått av ett område som inte är öppet för alla. Min enkätundersökning visar att det inte är 
många av de svarande som tycker att man inte ska ha tillgång till bostadsområden man inte 
bor i, men det var endast 15 personer av 60 som tyckte att offentliga platser spelar en viktig 
roll.   
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Figur 9. Reklamskylt för ett gated community i St 
Petersburg, Florida. 

3.5 Florida, USA 
Under mitt besök till Florida, USA, fick jag flera möjligheter att göra egna observationer om 
gated communities. Redan på min första dag i Florida gjorde en reklamskylt mig uppmärksam 
på hur vanligt det är med gated communities i Florida (figur 9).  

Min första chans att uppleva ett gated 
community uppstod när mina föräldrar, som 
letar efter en lägenhet på Floridas östkust, 
bokat visningar med en mäklare. Alla 
lägenheter som de tittade på låg i gated 
communities, och jag fick uppleva hur det var 
inne i sådana bostadsområden. Båda 
samhällena som vi besökte var gated 
communities för människor som var 55+, och 
inte alls vad jag hade förväntat mig. Det var 
enormt stora områden (figur 10), där det till och 
med fanns bussar som de boende har tillgång 
till för att ta sig runt inom området. Det första 
innehöll dessutom ett judiskt tempel. Vi fick 
möjligheten se oss omkring i klubbhuset (figur 
11). till det första samhället, som innehöll 
sittplatser, gym, pool och annat. 

Under visningen poängterade mäklaren vid flera tillfällen hur säkert området var eftersom det 
fanns murar runt, och säkerhetsvakter vid infarterna. Hon berättade att eftersom områden i 
Florida ofta går från säkra till osäkra, föredrar människor att bo i gated communities. En 
annan fördel med gated communities hon nämnde var det regelverk som måste följas, vilket 
kommer från hemägarföreningen (homeowners associations), eftersom man då vet vad det är 
man flyttar till. Flyttar någon till ett område utan en hemägarförening så kan ens grannar vara 
”vem som helst”. Mäklaren blev väldigt förvånad när jag berättade hur det var i Sverige – att 
gated communities blir starkt kritiserade, och kunde inte förstå varför. Jag frågade även om 
hon visste hur många gated communities det fanns i Florida, men det kunde hon inte svara på. 
Däremot sa hon att på östkusten var de flesta samhällen gated communities, och att det inte 
byggs ”vanliga” områden. Jag frågade också mäklare om vad som kom först – 
bostadsområdena eller murarna, och hon svarade att murarna finns med från början i 
planeringen av nya bostadsområden.  

Figur 10. Ett gated community utanför Boca Raton, 
Florida. 

Figur 11. Klubbhuset i ett gated community. 
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Det andra samhället vi besökte var annorlunda bara på ett sätt – vi fick inte gå in i klubbhuset, 
eftersom det bara var till för de boende. Inte ens när mäklaren förklarade att mina föräldrar 
funderade på att köpa en lägenhet där fick vi titta. Kvinnan som stod i receptionen bad oss att 
ställa oss utanför ingången, eftersom hon inte ville att hennes chef skulle se henne prata med 
oss inne i klubbhuset.  

En annan del av min undersökning var att skicka mailfrågor till mäklare som arbetar i Florida 
(avsnitt 1.3). Jag har gett de fem mäklare som svarade på mina frågor nummer från 1 till 5. De 
fyra frågor jag ställde var: 

1. Varför tror du att människor vill bo i gated communities? 
2. Är det vanligare för människor att efterfråga gated communities än icke-gated? 
3. Varför tror du att gated communities är vanligare i USA än i Europa? 
4. Handlar det mer om säkerhet, eller om livsstilen? 

Alla mäklare nämnde både livsstil och säkerhet som orsaker till att människor vill bo i gated 
communities. Mäklare 1 svarade: ”Jag tror att den primära orsaken är status, eller det 
exklusiva med ett gated community. Den sekundära är säkerhet.” Mäklare 2 tog även upp det 
regelverk som finns inom samhället: 

Gated communities är oftast mer exklusiva och inkluderar faciliteter som golf, 
tennis, swimmingpools, klubbhus, vandringsleder etc. Det handlar också om 
regelverket inom samhället. Gated communities är mer enhetliga, icke-gated kan 
vara “anything goes”. 

Den enda mäklare som trodde att det handlade huvudsakligen om säkerhet, var mäklare 5. 
”Normalt måste du passera en säkerhetskontroll för att komma in, så ditt hus är säkert, din bil 
kommer inte bli vandaliserad och dina barn kommer vara mer säkra.”  

Flera av mäklarna svarade att valet av bostadsområde beror på vad folk har råd med, när de 
letar efter nytt boende. En svarade att har människor råd så föredrar de ett gated community 
framför ett icke-gated, och att om båda kostade lika mycket skulle de flesta välja ett gated 
community. En annan fördel som nämndes med gated communities är att människor får 
tillgång till de faciliteter som ofta finns inom området mot en mindre avgift, något som de 
kanske annars inte skulle haft råd med. Även det faktum att föreningen tar hand om 
underhållet av vägar, trädgårdar och parker ansågs som positivt – människor slipper tänka på 
sådant de annars skulle behöva tänka på om de bodde i ett icke-gated område.  

Den tredje frågan fick följande svar av mäklare 1: 

Jag har varit i Europa flera gånger och jag tror att anledning kan vara att det 
(gated communities) bara är något som tagit fart de senaste 10-15 åren i USA. 
Det finns ingen plats i Europa för ett gated community. Det är nyare samhällen 
som byggts på stora stycken mark. Var kan man hitta 10 hektar i London, Rom, 
etc? Det är högklassiga samhällen, så de är generellt lokaliserade i väl 
utvecklade områden som kan försörja dem, inte i ödsliga områden där det kan 
finnas plats för att bygga.  

En annan mäklare trodde att det kan bero på att det finns en större kriminalitet i USA. Samme 
mäklare menade också att det kanske är för att amerikaner tycker om att skryta med sin 
rikedom, ett svar som jag inte vet om det var allvarligt menat. På sista frågan svarade de flesta 
mäklarna att det handlar om båda faktorer, men att livsstilen kom först. Mäklare 1 svarade att 
säkerheten ses som en bonus. 
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4 Analys 
 
Svaren på frågeställningarna för mitt arbete är inte entydiga, men med hjälp av de intervjuer 
och undersökningar som jag genomfört, kan jag utröna två faktorer som spelar en viktig roll i 
människors vilja att bo i ett gated community: säkerhet och livsstil. Beroende på vilken 
utgångspunkten är, kan man se olika bakomliggande orsaker till varför människor vill bo i 
gated communities. Gated communities är en konsekvens av de nya urbaniseringsprocesser 
som Soja skriver har skett efter 60-talets urbana kris. Samtidigt som deterritorialisering och 
människors förlorande känsla för plats är en del av dessa processer, har en grupp människor 
skapat en egen värld inom murar, som skärmar av de från det övriga samhället. Detta är en del 
av den reterritorialisering som Soja menar gett plats för den nya politiska kultur, vilken Davis 
anser tagit bort utrymmet för sociala rörelser som tidigare kämpat för förändringar i den 
urbana miljön.  

Orsakerna till gated communities utveckling i USA ses tydligast ur Sojas femte diskurs – the 
carceral archipelago – men det går även att hitta bakomliggande orsaker i de övriga 
diskurserna. Det är flera faktorer i samhället som har lett till gated communities nuvarande 
utveckling, och den industriella urbanism som tas upp i den första diskursen – the postfordist 
industrial metropolis – skulle kunna kallas för den utlösande faktorn, en grund. De 
konsekvenser som industrialiseringen har haft på samhället: den kraftiga urbaniseringen, kan 
inte ha gjort annat än bidragit till de urbana problem som både Soja och Blakely och Snyder 
ser som en av orsakerna till den rädsla som gör att människor flyttar till gated communities.  

Globalisering, som är fokus i Sojas andra diskurs, måste också räknas som en bidragande 
faktor, även om det endast är för den anledningen att globaliseringen har påverkat nästan 
allting i dagens samhälle. Det faktum att städer har vuxit så enormt mycket att de inte ens kan 
kallas för megastäder längre skulle också kunna räknas in i den rad av orsaker till uppkomsten 
av gated communities. Även Sojas tredje och fjärde diskurs – exopolis och fractal city, som 
behandlar de nya mönster för den urbana sociala ordningen och socioekonomisk ojämlikhet 
som uppstått av effekterna av de nya urbaniseringsprocesserna, är relevanta när man ser på 
orsakerna för gated communities.  De stora sociala och socioekonomiska olikheter som 
uppstått i USA är enligt Soja tätt förknippade med den urbana förändringen som skett. Gated 
communities kan inte vara annat än en bidragande faktor till dessa olikheter, men samtidigt 
också en konsekvens av dem. 

Det har enligt Soja skett en intensifiering av social och rumslig kontroll i form av 
privatisering, övervakning och den byggda miljöns design, något som är utgångspunkten i den 
femte diskursen – the carceral archipelago. Gated communities är helt klart en uttrycksform 
av denna kontroll. Både Blakely och Snyder och Davis nämner demokrati som något som 
hotas av den privatisering av offentliga platser som gated communities innebär. Davis går 
dock steget längre och menar att det finns en konspiratorisk ”säkerhetsoffensiv”, där allt från 
offentligt anställda till stadsbyggnadspersonal är inblandade med att skapa en ökad rumslig 
och social isolering för medelklassen. Davis nämner också de hemägarföreningar som är 
vanliga i USA och kallas för homeowners associations. Dessa föreningar är enligt Davis en 
del av en protest mot förortens urbanisering, vilket är en del av de nya 
urbaniseringsprocesserna. Denna urbanisering har även lett till utvecklingen av det Soja kallar 
för yttre städer. Gated communities är en del av dessa yttre städer, och bidrar till den 
utarmning av städer som professor Göran Cars menar är en av de negativa konsekvenserna av 
gated communities. De problem som tidigare fanns i staden, som fick människor att flytta till 
förorterna, har spridit sig till förorten, vilket kan vara en förklaring till att man vill stänga in 
sig i ett gated community. 
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Utgår jag ifrån min intervju med köparen av lägenheten i Victoria Park, samt de svar jag fått 
från mäklarna i Florida, så skapas en annan bild av orsakerna till människors vilja att flytta till 
gated communities. Säkerhet spelar i denna utgångspunkt fortfarande en central roll, men det 
är livsstilen som detta boende erbjuder som är den primära orsaken. Detta kan dock förklaras 
med att den sortens gated community som mäklarna har utgått ifrån, samt Victoria Park, inte 
är säkerhetszoner, utan kan klassas som livsstilsområden. Sådana områden är enligt Blakely 
och Snyder oftast byggda kring de faciliteter som erbjuds de boende, och utestängning av 
andra är enligt dem endast sekundärt. Läses den reklam som görs för Victoria Park, fås en klar 
bild av att det är livsstilen som är fokuset för hela bostadsområdet. Det var också detta som 
lockade kvinnan jag intervjuat till att köpa en lägenhet där. Hela konceptet bygger på en 
livsstil man får - om man har pengarna att betala.  

Resultaten av min enkätundersökning visar att 60 % tycker att livsstilen som ett boende 
erbjuder är ganska eller mycket viktigt. Säkerhet och trygghet ansågs dock mer viktiga, då 80 
% och 82 % svarade att de tycker att de faktorerna är ganska eller mycket viktiga. Skulle man 
alltså utgå ifrån mina resultat, som dock inte kom från människor som bor i gated 
communities, skulle slutsatsen att säkerhet och trygghet är den primära orsaken till att 
människor skulle vilja flytta till gated communities kunna dras.  

Min andra frågeställning var hur staden påverkas av gated communities, något som professor 
Göran Cars har en ganska klar uppfattning av. Liksom Soja, med sin diskurs the carceral 
archipelago så menar Cars att gated communities bidrar till att staden blir uppbyggd av små 
isolerade öar. Den service som funnits inne i staden flyttar ut eftersom denna service blir 
tillgänglig för människor inom deras privata bostadsområden istället. De människor som 
tidigare åkte till staden för till exempel sjukvård, simhallar, restauranger och annan service, 
stannar istället utanför staden, då behovet för de att åka längre bort har försvunnit. Denna 
service privatiseras och blir inte längre tillgänglig för alla människor. Detta påverkar i sin tur 
staden internationella konkurrens, eftersom staden blir tom och oattraktiv. Denna utveckling 
menar Cars går att se i USA, och under mitt besök i Florida har jag också observerat detta. 
Det faktum att det kommer byggas en vårdcentral på Victoria Parks område är redan det ett 
tecken på den tendens för service att flytta från staden, som Göran Cars uttryckt oro för. 

En annan faktor som blir påverkad av gated communities är stadens ekonomi. Eftersom en 
avgift betalas när man bor i ett gated community, menar Cars att människor efter ett tag 
kommer ifrågasätta varför de även betalar skatt för en stad som de inte utnyttjar. Blakely och 
Snyder tar också upp detta som ett hot mot demokratins funktion.  

Den segregation som gated communities skapar, eller är en konsekvens av, påverkar också 
staden. Soja menar att det har uppstått ett nytt ”urbant tillstånd”, med social stratifikation och 
socioekonomisk ojämlikhet. Detta tillstånd är enligt Soja mer allvarligt i USA, än i andra 
utvecklade länder. Medan Göran Cars anser att gated communities skulle bidra enormt till en 
ökad segregation i samhället, så håller köparen till lägenheten i Victoria Park inte alls med. 
Hon tror att den kritik som bostadsområdet har fått kan bero på avundsjuka. Sätter man det i 
perspektiv till Davis idé om en konspiratorisk ”säkerhetsoffensiv” som är till för att öka 
medelklassens efterfrågan på en ökad rumslig och social isolering, skulle man kunna påstå att 
hon är med i denna ”säkerhetsoffensiv”.  

 
Skillnaderna beträffande gated communities orsak och verkan mellan Florida, USA och 
Sverige skulle kunna förklaras med hur olika samhället är utformat i de olika länderna. Ses 
otrygghet som en orsak till gated communities uppkomst, så kan Sojas nya ”urbana tillstånd” 
vara en förklaring till att gated communities är mycket vanligare i USA än i Sverige. Eftersom 
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den sociala stratifikationen och socioekonomiska ojämlikheten är större i USA än i Sverige79 
så skulle man kunna påstå att det finns ett större behov för människor att bo i gated 
communities i USA än det finns i Sverige. En faktor som också bidrar till skillnaden mellan 
USA och Sverige är enligt Cars våldsbenägenhet. Han menar att vi i Sverige inte är så otrygga 
än att det finns ett stort behov för gated communities, medan det i USA finns ett större behov 
då våldsbenägenheten där är större.  

De mäklare i Florida jag frågade om varför de tror att gated communities är vanligare i USA 
än Europa, hade en annan uppfattning. Något som två av mäklarna tog upp var platsbrist. De 
menade att det fanns en brist i Europa på stora obebodda markytor där det går att bygga nya 
samhällen, medan detta inte är en brist i USA. Kunde man dessutom hitta sådana stora 
markytor så är de ödsligt belägna, och inte i områden som kan ha råd att försörja dem. I USA 
finns fortfarande möjligheten att bygga gated communities i närheter av stora städer. Det är en 
ekonomisk fråga också, då mäklaren menade att det är mycket dyrare med mark. Att det kan 
bero på en större kriminalitet var också något en av mäklarna nämnde.  

Vikten av att ha en speciell livsstil som delas med människorna som bor i samma område som 
en själv verkar också vara olika stark i de olika länderna. Även om många svarande i min 
enkät tyckte att livsstilen som boendet erbjuder är ganska eller mycket viktig, så var det 
nästan ingen som tyckte att det var mycket viktigt att bo med människor som har liknande 
livsstil. Den uppfattning som jag fick av mitt besök i Florida, var att människor från olika 
socioekonomiska grupper inte bodde tillsammans. Även om gated communities inte bara finns 
för välställda människor, ”blandas” inte samhällets olika socioekonomiska grupper i samma 
gated community. Detta kan tyda på att det i USA finns en större vilja att bo med människor 
som har samma livsstil som en själv, än i Sverige. 

De processer som Soja menar har pågått och pågår i den postmoderna staden är processer som 
man kan se även i Sverige, men inte samma omfattning som i USA. Den privatisering som 
sker i bland annat Stockholms innerstad, är ett tecken på detta, och även bygget av Victoria 
Park. Precis som Göran Cars säger är detta en signal på en utveckling som samhället borde ta 
på stort allvar. Min enkätundersökning visar att endast 17 % av de svarande tycker att det är 
mycket viktigt med offentliga platser, och majoriteten hade inte ens någon åsikt om frågan. 
Endast 6 personer tyckte att människor som inte bor i ett bostadsområde och inte är på besök 
hos någon boende inte ska få vistas inom området. Detta tyder på att det kanske ändå dröjer 
tills den tendens att bygga alla nya bostadsområden som gated communities som finns i 
Florida, kommer även till Sverige. 

  

                                                 
79 om man utgår från Sojas påstående att den i USA är större än i alla andra utvecklade länder 
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5 Diskussion och slutsatser 
Innan jag skrev min uppsats så undrade jag uppriktigt hur människor kunde bo i gated 
communities, men efter min undersökning så kan jag förstå hur processer i samhället leder till 
en ökad känsla av otrygghet, något som jag anser är en av de starkaste anledningarna till att 
flytta till ett gated community. De urbana processerna som Soja beskriver är en av de 
bakomliggande orsakerna till varför människor vill bo i gated communities, men jag tror inte 
att det är de enda. Livsstilen som ett bostadsområde har visat sig vara en viktig faktor när 
människor flyttar till ett nytt boende. Flertalet av de mäklare jag haft kontakt med tror 
dessutom att det är den främsta orsaken. Att människor vill bo i bostadsområden som Victoria 
Park är ett bevis på detta, då konceptet för boendet i Victoria Park bygger just på att det 
erbjuds en speciell livsstil. Möjligheten att bo i ett område och ha tillgång till faciliteter som 
ett klubbhus med swimmingpool, gym och kurser i olika ämnen har nog också en väldigt 
lockande effekt. Det regelverk som man måste följa kan ses som en nackdel, men det innebär 
däremot att prisnivån på boendet inte hotas lika mycket av faktorer som hotar boenden som 
inte har murar kring sig.  

I USA har detta sortens boende blivit så vanligt så jag undrar ifall människor är helt medvetna 
om att murar runt ett bostadsområde är isolerande och har en negativ effekt på samhället. När 
mina föräldrar bokade visningar med en mäklare kände de inte till fenomenet gated 
communities, och de visste inte att de lägenheter de skulle titta på var inne i sådana privata 
områden. Mäklaren såg det som en självklarhet att det fanns murar runt området, eftersom 
man då kunde vara säker på att det var ett säkert område, och att det fanns en viss ”standard” 
på de boende. Jag undrar dessutom om att de flesta människor som har råd att bo i ett gated 
communities ens ser det som en möjlighet att inte flytta till ett. Jag har inte kunnat ta reda på 
hur många gated communities som finns i Florida, men för att få en minimal uppfattning om 
hur vanligt det är så räknade jag under en bilresa på cirka 10 kilometer hur många gated 
communities jag såg från min plats i bilen – sju stycken.  

Det som Göran Cars tog upp som gated communities negativa effekter på staden kunde jag 
tydligt se under mitt besök i Florida. En lördagsförmiddag i St Petersburg (Florida) gjorde 
mig uppmärksam på de effekter av de nya urbaniseringsprocesser som Soja skriver om, som 
staden har lidit. Jämfört med en lördagsförmiddag i Stockholms innerstad kan man kalla 
staden för öde. Det är helt normalt i USA att allting som man behöver, till exempel läkare och 
affärer, ligger utanför staden. En tendens till detta kan man se i Sverige, med alla stora 
shoppingcenter som är belägna i olika förorter, men inte alls i den utsträckningen som i USA. 
Den postmoderna urbana rörelsen new urbanism är en intressant reaktion på de problem som 
finns i den postmoderna staden, och jag tror att det är just sådana rörelser som kanske kan 
hjälpa till att öka medvetenheten. Jag tror dock inte att gated communities kommer att minska 
i antal, utan tvärtom. Byggandet av Victoria Park visar också att denna utveckling håller på att 
sprida sig till Sverige. Det stora intresset för Victoria Park i Malmö visar dessutom att ett 
sådant sorts boende har en framtid i Sverige. Göran Cars menar att politiker borde ta ett större 
ansvar, och kanske inte ge bygglov för liknande områden så lättvindigt, men faktum är att så 
länge människor vill bo på ett visst sätt, så kan man inte stoppa det. 

Jag avslutar denna uppsats med en enorm förenkling av mitt ämnesval: för vissa är gated 
communities en skrämmande mardröm, och för vissa är det ett drömboende.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågar till Göran Cars 

1. Varför tror du att människor vill bo i gated communities? 
 

2. Varför är det ”tabu” i Sverige? 
 
3. Varför tror du att det är mer accepterat i andra länder, som USA, än i Sverige? 
 
4. Varför ser du gated communities som en hemskt olycklig samhällsutveckling? 
 
5. Varför tycker du det vore tragiskt om Sverige fick en spridning av gated communities? 
 
6. På vilket sätt påverkar gated communities stadens internationella konkurrens? 
 
7. Är inte samhället redan segregerat, utan gated communities? 
 
8. Varför ska man stoppa människor som vill bo på ett visst sätt från att göra det? 
 
9. Tror du att medias och människors reaktioner på projekt som Victoria park skulle vara 

annorlunda om det gällde en annan grupp människor än rika vita som vill skärma av sig? 
 
10. Vem ansvarar för utvecklingen? Är det politikerna, de som bygger områdena eller de som 

vill flytta dit?  
 
11. Hur kan samhällsplanering bidra till att hindra spridningen? Är det rätt att hindra 

spridningen? 
 
12. Är inte detta en naturlig utveckling? 
 
13. I en artikel i DN säger stadsplaneraren Aleksander Wolodarski: ”Staden är oerhört 

segregerad redan idag. Det bor få låginkomsttagare i innerstaden. Nya bostäder som vi 
skapar kan inte förändra den snedvridna struktur som utvecklats under efterkrigstiden.” – 
håller du med? 

 
14. Kan den anonymitet som existerar i storstäder bidra till att människor vill flytta till gated 

communities?  
 
15. Hur skulle ditt ideal av en integrerad stad se ut?  
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Bilaga 2.  Enkätundersökning i Sverige 
 
1. Födelseår: 19..... 
 
2. Kön:    
 
 
 
3. Familjesituation:  

 
 
 
 
4. Har Ni barn?  
 
För varje alternativ nedan ringar Ni in den siffran till höger,  
som stämmer bäst överens med Er åsikt om hur viktig faktorn är. 

5. Hur viktiga är följande faktorer när Ni 
planerar att flytta till ett nytt bostadsområde? 

Prioritetsskala 

Inte alls Något Ingen 
åsikt Ganska Mycket 

Levnadsstandard 1 2 3 4 5 

Säkerhet 1 2 3 4 5 

Trygghet 1 2 3 4 5 

Närhet till service 1 2 3 4 5 

Granngemenskap 1 2 3 4 5 

Grönområden 1 2 3 4 5 

Livsstilen som boendet erbjuder 1 2 3 4 5 

Prisnivån på boendet 1 2 3 4 5 

Tillgänglighet (t.ex. kollektivtrafik, vägar) 1 2 3 4 5 

Mötesplatser (t.ex. grillplatser, parkbänkar) 1 2 3 4 5 

 

 Inte alls Något Ingen 
åsikt Ganska Mycket 

6. Är det viktigt att bo i ett område med 
människor som har liknande livsstil som en 
själv?  

1 2 3 4 5 

7. Hur viktiga är offentliga platser dit även 
människor som inte bor i området kan komma? 1 2 3 4 5 

 
8. Tycker Ni att människor som inte bor i bostadsområdet och inte är på besök hos 
någon boende ska få vistas inom området? 
  

 Kvinna 

 Man 

  gift      sambo  

 särbo   singel 

 
 ja        nej 

 ja   nej   ingen åsikt 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till lägenhetsköpare i Victoria Park 

1. Hur fick ni reda på Victoria Park? 

2. Varför valde ni att köpa en lägenhet i Victoria Park? 

3. Hur viktig är den livsstil som "följer med" när man flyttar till Victoria Park? 

4. Har ni tänkt på det faktum att det inte kommer att finnas så många offentliga platser inom 
bostadsområdet? Om ja, tycker ni att det är positivt eller negativt?  

5. Är det viktigt för er att bo med människor som har liknande livsstil?  

6. Skulle ni kunna välja på en skala från 1-5 (inte alls, något, ganska, mycket, ingen åsikt) hur 
viktiga följande faktorer var för er när ni valde att flytta till Victoria Park?  

a. Levnadsstandard 
b. Säkerhet 
c. Trygghet 
d. Närhet till service 
e. Granngemenskap 
f. Grönområden 
g. Prisnivån på boendet 
h. Tillgänglighet (t.ex. kollektivtrafik, vägar) 
i. Mötesplatser (t.ex. grillplatser, bänkar) 
 
7. Hur bemöter ni den kritik som Victoria Park har fått, om att det är ett gated community? 

8. Tycker ni att människor som inte bor i ett bostadsområde, och inte är på besök hos någon, 
ska få vistas inom det? 

9. Tror ni att bostadsområden som Victoria Park bidrar till att göra samhället mer segregerat? 
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