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ABSTRACT 

Vasi, E. 2015. Gated communities – En jämförelse av svensk, ungersk och amerikansk 

marknadsföring. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Uppsatsen behandlar ”gated community” ett känt fenomen i många delar av världen och börjar 

även växa fram i Sverige. Syftet med uppsatsen är att förstå begreppet ”gated community”. Mer 

specifikt undersöka och jämföra förhållandet mellan tre olika företags marknadsförings innehåll 

med definitionen av gated community och teorierna som tas upp i arbetet. Metoden utgörs av 

en grund givande intervju samt en text- och bildanalys av företagens respektive 

marknadsföringsmaterial. Den empiriska text- och bildanalysen är den huvudsakliga metoden 

som kommer att utgöra resultat i denna studie. Resultatet visar på att gated communities är en 

växande boendeform, även i Sverige är det fastslaget att företaget Victoria Park kommer att 

expanderas. Vad gäller företagens marknadsföring sker det en försköning då en fantasivärld 

målas upp på hemsidorna i kontrast med verkligheten. Fenomenet är en demonstration mot 

samhällets utveckling då medborgarna inte är nöjda med den urbana stadens hantering av 

trygghetsfaktorn. Detta leder till att en del av befolkningen tar saken i egna händer genom att 

flytta in i gated communities. Med andra ord leder detta till boendesegregering.  
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1. INLEDNING 

 

Hösten 2013 fick jag kännedom om begreppet gated community, som inom forskning ofta 

kopplas samman med begreppet segregation. Men begreppet kan även innefatta definitioner 

som ”trygghet” och ”identitet”. Idag lyfts ofta det laddade begreppet segregation upp i media 

i olika former och diskuteras återkommande. År 2009 byggdes det första svenska ”gated 

community” färdigt, Victoria Park i Malmö (Friberg & Lukic, 2010). Detta nya boendekoncept 

skapade starka reaktioner hos allmänheten i form av protester och skriverier i tidningar. 

Kritikerna menar på att det är ett enkelt sätt att fly från den postmoderna staden och de nya 

urbaniseringsprocesserna. Samtidigt som man stänger in sig i ett ”litet samhälle” och därav 

utesluter resten av samhället1. Medan förespråkarna till det svenska konceptet anser att det 

skapar en gemenskap inom boendet (Frelin, Dagensnyheter, 2009).  

Gated community är på svenska kallat ett grindsamhälle. I fortsättningen kommer jag att 

använda mig av båda uttrycken i uppsatsen. Kortfattat är gated community ett område som är 

avgränsat för tillträde med exempelvis bom, stängsel, kameraövervakning, vakter, reception 

eller vid vissa fall även mur. Bakgrundsdelen kommer att beskriva definitionen av begreppet 

mer specifikt. De tre begreppen: segregation, trygghet och identitet hänger samman, den ena 

leder till den andra och ligger som bakgrundsfaktorer till ett grindsamhälle. På ett eller annat 

sätt existerar dessa utvecklingar på makro- eller mikronivå i många städer. Till exempel söker 

sig människan under olika stadier i livet efter trygghet åt sig själv, sin framtid och eventuellt åt 

sin familj. Man söker sig medvetet eller undermedvetet till ett boende där grannarna har 

liknande förutsättningar och preferenser som en själv, samt att miljön behagar ens behov. Ordet 

”trygghet” kan diskuteras i all oändlighet. Det jag syftar på med begreppet ”trygghet” är 

sökandet efter säkerhet, bekvämlighet, lycka och vardagliga rutiner. Därav segregationen. 

Identitet hänger samman med det ovanstående. Människan sägs vara en social varelse och med 

livets alla moment som uppfostran, upplevelser, erfarenheter och olika människors berättelser 

sätter en prägel på oss. Dessa händelseförlopp formar oss, och utifrån dem skapar vi vår 

identitet. Av den anledningen söker sig människan till personer som påminner om en själv. Det 

behöver inte vara en mängd gemensamma intressen men ändå till en viss nivå så att personen i 

fråga upplever en slags trygghetskänsla. På det här sättet kan gated communities formas fram 

och bli ett val av boende. 

Förr i tiden har människan fysiskt försvarat sitt område och ägodelar. Än idag har vi ett 

begär att markera vårt egna ”revir” på olika sätt. Det som är ”mitt” och ”ditt”. Av egna 

observationer har jag noterat att den här typen av beteende växer fram redan under åren i 

förskolan. I extremare fall tas just gated communities fram som hjälpmedel. Detta blir temat 

som uppsatsen kommer att handla om. Det finns även mildare variationer av gated communities 

i vår vardag, bara för att nämna något exempel: studentlägenheterna i Uppsala som har tvåfaldig 

tillträdeskontroll med chip för endast de boende. Men samtidigt som gated communities skapar, 

från ett utomstående perspektiv, ett segregerat samhälle så genererar det även till en 

                                                           
1 Se till exempel: Hallemar, 2008, Sydsvenskan, http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/curlingarkitektur/ 

Hämtad: 2014- 05-15 och Lindström, 2008, Expressen, http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/lars-

lindstrom-tryggt-det-har-ar-farligare-an-ni-tror/ Hämtad: 2014-05-15 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/curlingarkitektur/
http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/lars-lindstrom-tryggt-det-har-ar-farligare-an-ni-tror/
http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/lars-lindstrom-tryggt-det-har-ar-farligare-an-ni-tror/
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samhörighet mellan invånarna i det avgränsade området. Med den här typen av argument 

uppstår en intressant fråga: Är gated community segregation eller är det bara strävan efter en 

bättre livsstil?  

 

1.2 Syfte  

Uppsatsen behandlar två sammanlänkande syften. Det första syftet utgörs av att försöka förstå 

definitionen av begreppet gated community med hjälp av det teoretiska ramverkets definitioner. 

Det andra syftet är att jämföra innehållet i marknadsföringsmaterialet på tre företag och förhålla 

det till de faktorer som understödjer definitionen av ett gated community och det teoretiska 

ramverk som uppsatsen behandlar. Detta kommer senare att analyseras utifrån ett 

trygghetsperspektiv som blir en central punkt i uppsatsen.  

 

1.3 Frågeställning 

Med utgångspunkt i syftet har jag försökt formulera en huvudfråga med en följdfråga.  

- Hur förhåller sig innehållet i marknadsföringsmaterialet för de utvalda företagen till 

definitionen av gated community och teoretiska ramverket utifrån ett 

trygghetsperspektiv?  

Följdfrågan besvaras efter att ha genomfört huvudfrågan ovan.  

- Finns det gemensamma nämnare eller skiljer det sig åt mellan de tre utvalda företagen? 

 

1.4 Avgränsning  

Arbetets fokus ligger på stadsplanering och avgränsas till att behandla boendesegregation, mer 

specifikt gated community-konceptet. Innehållet i företagets marknadsföring sätts i jämförelse 

med de beståndsdelar som definitionen av ett gated community avser. Tre gated communities 

har valts ut från Sverige, Ungern och USA. Dessa studeras utifrån respektive företags 

marknadsföringsmaterial: hemsida och eventuell broschyr. På grund av tidsutrymmet anser jag 

att tre stycken variabler räcker med anledning av att det är dessa tre språk jag behärskar flytande. 

Tre olika områden valdes för att undersöka om det finns skillnader på hur ett gated community 

konstrueras samt uppfattas av omgivningen mellan helt skilda områden i världen. Huvudteorin 

valdes utifrån de mest använda, refererade och citerade författarna inom temat. Ytterligare 

kommer en teori om brottsprevention genom miljödesign att behandlas, även ett par andra 

konkreta idéer kring brottsförebyggande syften tillkommer för att bidra med en innovativ 

variant om att det finns möjligheter för samhället som helhet att förebygga brottslighet. De 

senare två teorialternativen kommer att tillämpas utifrån ett trygghetsperspektiv.  

 

2. METOD 

 

Metoden utgjordes av en text- och bildanalys samt en intervjustudie. Intervjun genomfördes i 

början av arbetet för att ge en grundläggande idé kring konceptet. Detta för att få en enkel och 

snabb kunskapsinblick i ämnet. Text- och bildanalysen genomfördes på tre olika företag och 

deras marknadsföringsmaterial av gated communities. Materialet utgörs av respektive företags 
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hemsida och i ett av fallen även en länkad broschyr. För att underlätta den empiriska delen 

innefattar tillvägagångsättet frågeställningar som formats utifrån det teoretiska ramverk och 

begreppsdefinition av gated community som behandlas i uppsatsen. Detta för att jag enkelt ska 

se vad jag ska granska på respektive hemsida. Dessa två metoder kommer från Erikssons bok 

(2009) om text- och bildanalys metoder. Sedan kommer det ske en applicering av teorierna på 

respektive företags gated community. Det kommer även att ske en jämförelse mellan de tre 

koncepten i analysdelen.  

 

2.1 Urval 

Studien utgörs av tre urval i form av företagens markandsföringsmaterial av respektive gated 

community. Därtill beskrivs även valet av respondent för intervjustudien. Även fast 

intervjupersonen inte ingår i själva urvalsstudien så gjordes ett aktivt val av respondent, därav 

beskrivs även intervjuurvalet i det här kapitlet. Syftet med intervjustudien är att bidra som en 

ytterligare källa till uppsatsens helhet.   

Det finns två typer av urvalstekniker, ”sannolikhetsurval” och ”icke-sannolikhetsurval”. 

Sannolikhetsurval baseras på förutfattade antaganden. Människor eller företeelser som ska 

undersökas har valts ut därför att forskaren anser att dessa sannolikt utgör en representativ andel 

av den variabeln som studeras (Denscombe 2009, s. 32). Med andra ord kan resultaten som fåtts 

fram av stickprovet generaliseras till helheten (Bryman 2011, s. 190). I den här studien hade 

jag ett förutfattat antagande om respektive lands attityd i förhållande till grindsamhällen, innan 

jag började med undersökningen. Däremot ansåg jag att urvalet som består av Sverige, Victoria 

Park i Malmö, Ungern, Tóváros i Budapest och USA, Governor's Land at Two Rivers i Virginia 

inte bör vara en representation av alla andra gated communities i dessa tre länder, eftersom att 

jag inte studerat andra företag. Därför ingår studien i ett icke-sannolikhetsurval som inte bygger 

på att det som ingår i urvalet är representativt för helheten (Denscombe 2009, s. 32). 

Utmärkande för icke-sannolikhetsurval är att valet av gated communities inte består av ett 

slumpmässigt urval (Denscombe 2009, s. 35). Selektionen av de här tre gated communities 

skedde utifrån ett subjektivt urval, som hamnar under icke-sannolikhetsurvalstekniken (Bryman 

2011, s. 183-185). Det blev ett ”handplockat” urval som innebär att jag redan hade en viss 

kunskap om företeelsen ifråga. Med andra ord innebär det ett medvetet val av 

undersökningsobjekt med baktanken att det ska ge mig värdefull data (Bryman 2011, s. 194-

197). Med detta urval finns det således ett speciellt syfte i åtanke som ska återspegla gated 

communities egenskaper och betydelse för undersökningen. Fördelen med den här typen av 

icke-sannolikhetsurval är att det är lättare att hitta människor eller företeelser som rimligen kan 

antas vara väsentliga för undersökningen (Denscombe 2009, s. 37-40). Den ger möjlighet att 

fokusera på enheter som påvisar en större variation och ibland även extremfall, för att få ett så 

pålitligt resultat som möjligt. Detta påstående stämmer väl in i mitt fall då urvalet medvetet 

utgjordes av extremfall. Denscombe menar på att detta arbetssätt inte bara är ekonomiskt utan 

även är mer informativt än traditionella sannolikhetsurval (2009, s. 37-38).  

Anledningen till att dessa stickprov ska ingå i urvalet är på grund av följande: USA är ett 

land med ett enormt utbud av gated communities. Därför var det en självklarhet för mig att få 

med det i urvalet. Därtill är USA utifrån en ekonomisk aspekt en mycket strak makt jämfört 
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med de andra två urvalen Sverige och Ungern. Värt att tillägga är att det finns olika varianter 

av gated communities i USA. Det finns enklare faciliteter (t. ex: med endast 

kameraövervakning) samt mer exceptionella boendeformer (t.ex. mur och lyxiga 

bekvämligheter) (Low, 2004). Jag har valt ut ett gated community som enligt mig visar tydligt 

på hur ett grindsamhälle kan se ut i USA. Valet av det svenska grindsamhället var enklare i och 

med att det ännu finns ett fåtal av den här typen av boendeform, det fanns endast två 

valmöjligheter Victoria Park och Bovieran, den sistnämnda är ett seniorboende och ett relativt 

nytt koncept och därför finns det inte mycket information att finna om det. Därtill följer den 

inte fullt ut konceptets definition vilket skulle försvåra min uppgift. Således valdes Victoria 

Park. Sverige som land valdes på grund av att jag själv både bor och har växt upp här. Därför 

är jag väldigt nyfiken på varför gated communities uppstått just här och om det kommer att 

expanderas framöver. Det ungerska valet blev på grund av mina rötter, därav mitt intresse. Mitt 

besök sommaren 2014 gav möjlighet till att tala med människor som bevittnat att det finns ett 

flertal sådana boendeformer. Det är rentutav vanligt att bo i ett sådant område. Således var det 

likt det amerikanska exemplet en enkel uppgift att hitta en gated community. Dock bör det 

nämnas att efter sökningar av passande urval noterade jag att mitt ungerska val är en lyxigare 

variant av gated communities i landet.  

På grund av att intervjustudien är en pilotstudie innebär det att den här intervjun inte ska 

ingå i urvalet, mer om pilotintervju längre ner i uppsatsen. Däremot ingår den som en allmän 

informationskälla till uppsatsen. Det var ett aktivt val av respondent som gjorts, således blir det 

ett urval även fast det inte ingår i den empiriskadelens urval. Respondenten hittades av en slump 

då jag stötte på samhällsplaneraren och miljöprofessorn Göran Cars i en artikel om Victoria 

Park. På så sätt blev detta ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att den utgörs av en person 

som för stunden är lätt åtkomlig för forskaren (Bryma, 2011, s. 194).  

  

2.2 Text- och bildanalys  

Text- och bildanalysmetoden beskrivs i Yvonne Erikssons bok (2009) och kommer att användas 

som utgångspunkt för den empiriska studien av företagens marknadsföringsmaterial. Detta med 

anledning av att dessa två metoder tillsammans ger en tydlig och detaljerad information. 

Metoden kommer att ske i form av en utförlig beskrivning av vardera hemsida. Detta för att 

läsaren ska ha möjlighet till en klarare bild om hur respektive gated community målats upp av 

företaget och innehållet jag utgått ifrån när undersökningen genomförts. Även bilder tillkommer 

för den visuella delen som Eriksson (2009) talar om.  

Författaren Ericsson (2009) refererar till en bokredaktör, Sven Sandströms (1995) 

resonemang kring betydelsen av det tolkande subjektet. Med andra ord, menar Sandström att 

bilden i sig inte innehåller något budskap eller mening. Det visuella representerar olika mönster 

vilket tolkas till en unik betydelse (Sandström 1995, refererad i Eriksson 2009, s. 20). När jag 

studerar bilderna på vardera hemsida kommer jag alltså att forma egna tolkningar av det jag ser. 

Vanligtvis är bilder öppna för flera tänkbara tolkningar, det spelar en avgörande roll hur jag 

tolkar bilden eftersom att det påverkar dess innehåll (Ibid, 2009, s. 26). Jag är väl medveten om 

att läsaren kanske inte skulle utläsa budskapet på samma sätt som jag gjort. Vidare är det även 

väsentligt hur en bild eller text uppfattas beroende på kontexten och avsikten, i det här fallet 
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marknadsföring, att locka kunder (Ibid, 2009, s.26). Texten och bilden är alltid påverkad av 

framställaren, med andra ord företaget som framställt hemsidan vinklar sin produkt så att det 

gynnar deras försäljning (Ibid, 2009, s.27). Eriksson konstaterar att det inte kan talas om 

objektiva bilder eller texter, även om texten är t. ex vetenskaplig (Ibid, 2009, s.28). Skillnaden 

mellan bild och text är att bilder i allmänhet väcker känslor som inte texten kommer åt på samma 

sätt. Detta kan påträffas på hemsidorna som fylls ut med många bilder och minimal text. 

Karakteristiskt för bilder är att de medför mångdimensionalitet, exempelvis återger utseende 

och den rumsliga uppfattningen (Eriksson 2009, s.29). På hemsidorna kan det tydas att bilderna 

och texten kompletterar varandra. De beskrivningar som inte kan skrivas ner i text det uttrycker 

bilderna istället.  

Text- och bildanalysen utgjorde själva syftet av uppsatsen, att ta reda på företagens 

marknadsföringsstrategi av respektive koncept. För att få fram den relevanta informationen för 

att besvara problemställningen kan endast den här metodtypen appliceras på uppsatsen. I den 

här undersökningen granskas reklambilder och reklamtext, således är det enda budskapet här 

att locka köpare. Författaren Eriksson menar på att om det endast finns text utan illustrationer 

så blir den torftig (Eriksson, 2009, s.44). Detta stämmer även när det gäller marknadsföring av 

produkter. Det är lättare och går snabbare att ta in en bild än att läsa en lång beskrivande text. 

Eriksson talar om försäljning av dagligvaror där företag applicerar enkla bildspråk som inte 

kräver kompensation i form av en text (Ibid, s.45-46). Hon poängterar även att företag som vill 

sälja en produkt vill oftast också sälja en livsstil eller en värdering (Ibid, s.47).   

Erikssons text- och bildanalysmetod innebär att den väsentliga delen för hur vi tolkar 

illustrationen är dess färgkombinationer. Färgkombinationerna som är symmetriska upplevs 

mer enhetliga än kontrasterande färger. Ytterligare en bildanalysmetod som kan appliceras på 

den här uppgiften är en som bygger på att tolka bilden som bärare av ett budskap, ett innehåll. 

Reklam är en enkelriktad kommunikation. Från sändaren (företaget) till mottagaren (kunden). 

Författaren anser det viktigt att beskriva bilden för att därefter analysera vad den innehåller. 

Denna metod kan sammanfattas som att man först beskriver vad som finns på bilden, analyserar 

det och slutligen tolkar det, sätter den i en kontext (Eriksson 2009, s.67). Med andra ord kommer 

jag att beskriva vad som finns på respektive hemsida, sedan analysera och applicera det på 

teorierna. Texten hjälper läsaren att måla upp en fantasivärld av något men samtidigt ger den 

möjlighet till fria tyglar för att forma platsen eller personen som beskrivs. Detta är motsats till 

en bild som är mycket mer bestämmande på grund av att den gestaltar något åt betraktaren, på 

samma gång som den stimulerar fantasin (Eriksson 2009, s.93). 

För att förenkla granskningen av hemsidorna har jag formulerat textanalys frågor och 

bildanalys frågor för att lättare kunna orientera mig på respektive hemsida. Dessa frågor har 

formulerats utifrån begreppsdefinitionerna och det teoretiska ramverk som behandlas i 

uppsatsen. Utifrån de nedanstående frågorna kommer jag behandla textmaterialet. Vilken 

målgrupp vänder sig respektive hemsida till? Vilken socioekonomisk ställning i samhället har 

råd att bo i konceptet? Påträffas begreppen ”gated community” eller bara ”community”, 

”grindsamhälle” eller ungerskt översatt ”lakópark”? Påträffas negativa ordval, t.ex. 

”kriminalitet” eller ”segregering”? Beskrivs boendet som en ”livsstil”? En kort 

begreppsdefinition för att förstå innebörden av fråga nummer två och fem. Statistiska 
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centralbyrån definierar ”socioekonomisk ställning” som en persons ställning i samhället avgörs 

av uppgifter om personens yrke, yrkesställning, verksamhet och näringsgren (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Nationalencyklopedins definition av ”livsstil”: beteendemönster bestämda 

av personliga egenskaper, motiv och värderingar. Livsstil används ofta vid beskrivning av 

konsumentbeteende som grund för utformning av produkter och reklam med avsikt att tilltala 

olika delar av konsumenter (Nationalencyklopedin, 2014). Bildanalysen baseras på följande 

frågeställningar: Visar bildforumet stängsel, grindar eller mur? Vilken målgrupp finner man på 

bilderna? Är det i det här tre urvalsfallen homogena individer som utgör majoriteten av 

befolkningen eller är det en mångfald av människor? Visas aktiviteter som kan nyttjas på 

boendet? Slutligen, kan bilderna tolkas som förskönande? Exempelvis semesterbilder som 

strand, sol eller att alla ler. 

Metodvalet medför en viss problematik vid tolkning av textanalysen. Var går gränsen för 

ett begrepp att vara negativt respektive positivt? Det här är nödvändigt för min studie för att 

granska om företagen knyter samman sina koncept med ord som ”uteslutande”, ”fattiga” eller 

”hög kriminalitet”. Eller om hemsidorna bara förskönar det hela. Det tillkommer även 

svårigheter med att tyda ett ords betydelse. För mig kan ordet betyda en sak men för läsaren 

kanske det innebär något helt annat. Det förekommer svårtydda ord i uppsatsen så som 

”samhällsklass” eller vad som anses vara ett beteende på att man är rik. Vissa visar upp sin 

förmögenhet genom materiella ting, andra kanske håller tillbaka. Bildanalysen i sig var inte en 

svår uppgift då bilderna på vardera hemsida talade klarspråk. En mindre problematik som 

uppstått är att detta genomförs på tre olika språk. Det försvårar tillämpningen av teorierna samt 

synkroniseringen av materialet för jämförelse av dem. Det ungerska begreppets motsvarighet 

till grindsamhälle blir direkt svenskt översatt ”boendepark”, vilket i sig ger en helt annan klang 

och effekt än det svenska och amerikanska begreppets betydelse. Den svenska motsvarigheten 

har blivit direktöversatt, ”grindsamhälle”, ett samhälle med grind. Tilläggningsvis måste det 

understrykas att det blir en subjektiv tolkning av informationen på hemsidorna. Det är endast 

jag som kommer att granska hemsidorna, och dra en generell slutsats av det jag ser och upplever 

vara svar på frågorna och allmänt relevant. 

I och med mina rötter i Ungern har jag försökt vara en opartisk granskare. Likaså genom 

hela undersökningsmomentet då jag försökt tolka alla tre företag så objektivt som möjligt. 

Ytterst viktigt är att understryka den generaliserbara delen. Företagen som studeras står inte för 

länderna, detta understryker även Bryman (2011, s. 199) utan endast för sig själva, dock går det 

att dra en hårt dragen generell slutsats vad det gäller det ungerska och amerikanska 

grindsamhällena. Med anledning av att jag tagit mig tiden att söka mig runt på nätet efter olika 

grindsamhällen och sett en likhet med många. I Sverige finns hittills endast ett riktigt 

grindsamhälle därför talas det inte om en generalisering i det fallet.  

 

2.3 Intervjustudie 

Intervjustudien genomfördes den 12 maj 2014, klockan 14:30 till cirka 14:50 per telefon med 

Göran Cars, professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö vid Kungliga Tekniska 

högskolan. Jag hittade Cars genom en tidningsartikel om gated community-konceptet Victoria 

Park (Frelin, Dagens Nyheter, 2009). Intervjun skedde i början av forskningen med syftet att 
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hjälpa mig skapa en explicit bild om gated communities i allmänhet och i Sverige. Därför 

skedde den i form av en pilotstudie. Pilotstudie innebär att det är en ”testintervju” med en person 

för att prova det tänkta frågeschemat samt att intervjuaren får en viss intervjuvana. Den som 

ingår i en pilotstudie får inte ta del av urvalet som gjorts (Bryman 2011, s.258-59). Till den här 

uppsatsen har respondenten inte någon funktion i själva urvalet. Intervjun är alltså en del av 

empirin men kommer inte att analyseras som företagen utan användas som en styrkande 

informationskälla om gated communities i allmänhet. Intervjuformen utgjordes av den 

strukturerade intervjun vilket är den vanligaste typen. Som Bryman (2011) beskriver i sin 

metodbok, formades ett frågeformulär utifrån det jag ville få reda på om Victoria Park och 

allmänt om grindsamhällen i Sverige (Bryman 2011, s.202-203). Det är viktigt att ställa 

frågorna i den ordning man finner dem på intervjuschemat, noggrant anteckna respondentens 

uttalanden och som intervjuare försöka skapa en fungerande relation med respondenten 

(Bryman 2011, s.202). Bryman beskriver en fördel med telefonintervju vilket är att 

respondenten inte påverkas av intervjuarens närvaro eller i vissa fall olika faktorer hos 

intervjuaren exempelvis kön, ålder (Bryman 2011, s.209). Nackdelar som kan uppstå vid 

telefonintervjuer är informantens tillit och tillförlitlighet (Denscombe 2009, s.30). Det kan vara 

svårare att skapa en tilltro mellan forskare och informant om man inte känner sig bekväm med 

att tala per telefon. Det beror naturligtvis på vad för slags ämne som behandlas. I det här fallet 

handlade det om ett allmänt ämne som respondenten var väl insatt i därmed var det inga vidare 

svårigheter med data insamlingen. Jag valde att arbeta med den här metoden med anledning av 

att intervju ger en möjlighet att vända dig till någon som kan ge exakt den informationen du 

behöver. Oftast är det även en pålitlig källa att utgå ifrån (Descombe 2009).  

   

2.4 Materialkritik 

Problem som uppstått under arbetet är källhämtningen. Detta är en viktig del att belysa med 

anledning av att all litteratur, både böcker och vetenskapsartiklar, behandlar enbart studier i 

USA. Det finns därtill några enstaka vetenskapliga artiklar om de Östeuropeiska och ungerska 

förhållandena. Men de svenska omständigheterna utgörs endast av debattartiklar, krönikor, 

tidningsartiklar och andra studenters arbeten som är från 2008, när konceptet blev klart i Sverige 

och framåt. Jag har inte hittat vetenskaplig forskning om svenska grindsamhällen till denna 

uppsats. Därför drar jag slutsatsen att det ännu inte gjorts någon sådan forskning. Detta bidrar 

till en väldigt olik och snäv informationshämtning av respektive gated community.  

Notera att text- och bildanalys inte är en vanlig typ av metod, därför hittade jag endast en 

litteraturbok (Eriksson, 2009) som behandlade exakt den metodtyp som jag kunde tillämpa på 

hemsidorna. Nämningsvärt är att en av teoriböckerna, Oscar Newman är från 1972 vilket kan 

medföra att författarens forskningsområde förändrats under de senaste åren eller att nya studier 

gjort av området.  

Arbetet var inte tillräckligt omfattande för att komplettera undersökningen med ett 

mikroperspektiv i form av intervjuer med boende samt företagen. Jag skulle belyst båda 

parternas syn på respektive boendeform och hur de skulle förhålla det till gated community 

begreppet. Även fått en kunskap om varför de boende valt att flytta in i grindsamhället samt 

anledningen till denna byggkonstruktion. Detta skulle gett mig en större förståelse av gated 
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community konceptet. Detta tillvägagångsätt med anledning av att jag just nu får en mycket 

begränsad tillgång och insikt.  Jag gjorde dock ett försök med att kontakta det svenska bolaget 

men de ville inte ställa upp när jag skickat iväg en förfrågning om intervju. Invånaren i det 

svenska konceptet har tröttnat på all media uppståndelse och de negativa skriverierna, dessutom 

har de redan deltagit i många studenters uppsatser. Ännu en problematisering kan vara att jag 

personligen inte besökt respektive grindsamhälle. Således kan hemsidorna vara vinklade och 

utelämna något som jag inte får vetskap om i och med att jag inte undersökt dem i verkligheten.   

 

3. BAKGRUND 

  

I det här kapitlet kommer en kort begreppsdefinition att redovisas för att förtydliga vad 

uppsatsens område faktiskt handlar om. Det tillkommer en historisk del där gated communities 

ursprung beskrivs. Det är viktigt att poängtera att den vetenskapliga litteraturen som använts i 

den här uppsatsen utgår från amerikanska förhållanden och perspektiv, av den anledningen får 

inte det amerikanska något eget textavsnitt. Däremot tilläggs en kort beskrivning av dels den 

ungerska historiska situationen som lett till utspridningen av grindsamhällen i landet, dels ett 

avsnitt om de svenska förhållandena jag hittat i tidningsartiklar. Detta för att ge läsaren 

kännedom om respektive lands situation. Genom att välja dessa tre koncept i tre helt olika länder 

så är det värt att uppmärksamma att ett lands bakomliggande egenskaper så som historia, 

ekonomi (socioekonomiska ställning) och politik spelar in i efterfrågan och framväxt av ett 

grindsamhälle. Därefter följer en sammanfattning av den intervjuade, Göran Cars, respons. 

Anledningen till att den ligger på bakgrundsdelen är för att Cars ger ett överskådligt underlag 

om gated communities i allmänhet och i Sverige.   

 

3.1 Begreppsdefinition 

Nationalencyklopedins definition av begreppet ”segregation”: ”Segregation (latin segrega’tio: 

’avsöndring’, ’separation’ eller avskilja) det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. 

Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet 

etc. Den kan vara ofrivillig eller frivillig.” (Nationalencyklopedin).  

Här följer definitioner ur litteratur av begreppet ”gated community”. Det första är ett utdrag 

från de mest refererade och välciterade författarna Edward J. Blakely och Mary G. Snyders bok 

Fortress America (1997, s.2): 

 

Gated communities are residential areas with restricted access in which normally public spaces are 

privatized. They are security developments with designated perimeters, usually walls or fences, and 

controlled entrances that are intended to prevent penetration by nonresidents.  

 

Grindsamhällen beskrivs av citatet ovan som bostadsområden med ett begränsat tillträde. 

Genom uppsättning av fysiska barriärer och kontrollerad entré runt ett specifikt område 

reduceras samt förhindras oönskat intrång av icke-bosatta.   

Ytterligare en definition av gated communities är från en författare inspirerad av den 

tidigare nämnda boken Fortress America. Setha Lows bok Behind the gates (2004, s.12): 
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A gated community is a residential development surrounded by walls, fences, or earth banks covered with 

bushes and shrubs, with a secured entrance. In some cases, protection is provided by inaccessible land such 

as a nature reserve (…). The houses, streets, sidewalks, and other amenities are physically enclosed by these 

barriers, and entrance gates are operated by a guard or opened with a key or elecronic identity card. Inside 

the development there is often a neighborhood watch organization or professional security personnel (…).  

 

Ur definitionen kan det läsas att den fysiska barrikaden för att avgränsa tillträdet till exempelvis 

gator, kan utgöras av stängsel, mur, men även av natur, så som buskar eller naturreservat (i det 

svenska fallet ett kalkbrott). För att beträda faciliteten behövs någon form av 

identifikationsinstrument eller medgivande av någon i boendet. Därtill finns det ett stort 

säkerhetsåtagande i bostadsområdet, ofta med grannsamverkan eller eventuellt säkerhetsvakter.  

Noterbart är att de två citaten ovan utgår från amerikanska förhållanden och perspektiv. 

Detta behöver poängteras på grund av att den amerikanska relationen gentemot ett 

grindsamhälle är mer accepterad, ett alldagligt ställningstagande. Dessutom har detta koncept 

funnits så pass länge i landet att det kommit att utveckla olika slags modeller av konceptet, så 

som extrem lyx eller med inriktning på en viss aktivitet t ex. golf.  

 

3.2 Historik 

Stängsel och igenmurning av städer har funnits sedan själva fenomenet ”stad” uppkom (Blakely 

& Snyder 1997, s. 3). De första spåren av murade städer går ända tillbaka till antiken. Under 

antiken var murarna designade för att skydda invånarna samt deras ägodelar. Kraven för ett 

hållbart försvar krävde anläggning av murverk. Kvarlevnader har hittats i Rom i form av grå 

vulkanisk sten, vilket tyder på att staden byggt massiva befästningar en gång i tiden (Low 2004, 

s. 13). Här menar författarna Blakely och Snyder på att i början av den romerska tiden var 

murens syfte främst att skydda mot den lokala befolkningens missnöje med befästningens herrar 

(Blakely & Snyder 1997, s. 4). Senare kom det att bli ett skydd mot extern invasion. Romerska 

armén säkrade sina läger med bålverk av träpålar som kallade för vallum. Ordet kom senare att 

motsvara engelskans wall. Syftet med uppbyggnaden var att förhindra stöld och förstörelse samt 

kontrollera rörelserna in och ut. Medeltida städer tog efter den här traditionen och 

vidareutvecklade idén med torn, tjockare väggar och en grind där man fick vänta på vakternas 

visitation av ens varor och betala en gränstull (Low 2004, s. 13). Setha Low refererar i sin bok 

Behind the gates (2004) till Lewis Mumford, en sociolog med särskild inriktning på 

stadsstudier. Mumford hävdar att den psykiska känslan murverket skapade också var viktig, 

inte bara den fysiska barriären den åstadkom. Den skapade en känsla av samhörighet (Low 

2004, s. 13).  

Allmänt känt är murens funktion som skydd för ägodelar. Oftast för mer förmögna vilket 

förstärker den redan existerande samhällssegregationen (Low 2004, s. 13). Low skriver om 

amerikanska dokumentationer från 1450-till 1600-talet, om fattigdomens stigande på grund av 

sjunkande reallön och en ökning av antalet personer som är alltför fattiga för att beskatta. Low 

(2004) fortsätter med att den resulterande polariseringen av fattiga och rika ledde till 

restriktioner för de fattiga, dels med anledning av social oro, men också risken för smittsamma 

sjukdomar. Därför har rumslig segregation fått större betydelse, menar Low (2004, s. 14). 
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Författaren Low pekar på att det inte bara är ett amerikanskt fenomen. Det sprider sig till 

områden som Kina, Latinamerika, Nya Zeeland, fortfarande efter apartheid i Sydafrika, 

Indonesien, Filippinerna, Tyskland, Frankrike och de gamla kommunistländerna kring 

Östeuropa. Då har jag bara nämnt några områden och inte inkluderat exempelvis länderna i 

Mellanöstern eller turistområden längst den spanska kusten eller i Bangladesh (Low 2004, s. 

14). Dessa gated communities över hela världen har naturligtvis varierande ändamål och 

uttrycker distinkt kulturell innebörd. Low nämner några exempel: att tillhandahålla en säker 

livsstil gentemot den extrema fattigdomen som råder i sydöstra Asien, eller i Sydafrika där 

konceptet är till för att skydda boende från det urbana våldet, eller en mer exklusiv 

boendevariant för eliten som i Bulgarien och Kina. Gated communities i Latinamerika finns 

däremot för alla samhällsklasser. Den återfinns i olika typer och former, exempelvis 

uppgraderade boendekomplex, i ombyggda gamla stadsdelar, exklusiva center i städer, förorten 

etc. ”Att grinda” är ett globalt fenomen baserat på den amerikanska modellen men har även 

utgångspunkt i den lokala arkitekturen samt de rådande sociohistoriska omständigheterna, och 

är naturligtvis inbäddat i den kulturella traditionen (Low 2004, s. 16).  

 

3.3 Östeuropas/Ungerns bakgrundssituation  

Efter kommunismens fall ökade antalet grindsamhällen som en spegling av det socialt 

segregerade samhället. Ungerns övergång från att ha varit ett enväldigt kommunistiskt styre till 

en nyliberal kapitalistisk stat cirka 1990 till följd av liberalisering på bostadsmarknaden samt 

infiltration av globalt kapital blev det lättare att profilera grindsamhällen. Grindsamhällen har 

blivit en symbol för konflikt och polarisering inom det lokala samhället. På grund av den 

postsocialistiska övergången blev den socialistiska propagandan om kollektivets vilja ersatt av 

individens val i ett konsumtionsorienterat kapitalistiskt samhälle (Kovács, Hegedus, 2014). Det 

har gjorts en fallstudie i Budapest där de drar en intressant slutsats om att begäret för prestige 

verkar överträffa både rädsla för kriminalitet och de förmögnas drift till självsegregation. Det 

intensiva sökandet efter prestige sker i centrala Budapest. Men kommunerna har mycket svag 

finanspolitik och är därför starkt beroende av statsbidrag. Vilket knappt kan ge möjlighet att 

uppfylla medborgarnas preferenser om kollektiv nyttighet och tjänst. Grindsamhällets framväxt 

ifrågasätts ännu en gång som en socialt problematisk process. Det har blivit ett uttryck för 

uppror av den övre medelklassen mot en övercentraliserad regering (Csefalvay, 2011). 

  

3.4 Situationen för Victoria Park  

Boverket pekar på en norm som råder i Sverige och grannländerna att utforma samhället med 

öppna gator och bostadsområden. Detta ligger i motsats till grundtanken för gated communities. 

Boverket menar på att i Sverige strävar man efter en social integration med offentliga platser 

(Boverket refereras i Friberg & Lukic 2010). När Victoria Park blev färdigbyggt 2009 vid 

Limhamns kalkbrott i Malmö, fick det skarp kritik från olika håll. Ändå anses boendeformen 

vara väldigt eftertraktad på marknaden och kommer framöver att expanderas i Sverige. 

Grundtanken var att skapa ett 55 plus boende, med andra ord för pensionärer (Friberg & Lukic, 

2010). Men det blev för få ansökningar så därför ändrade de inriktning så att alla var välkomna. 

En brysk uttalare har varit Expressens krönikör Lars Lindström. Lindström riktar sin kritik mer 
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mot den psykiska avskärmningen än den fysiska barriären. Han anser att gated communities 

resulterar dels i tankemässiga och dels i kulturella hinder. Detta eftersom att man genom att 

stänga in sig endast behöver umgås med människor som tycker som en själv (Lindström, 

Expressen, 2008). Göran Cars konstaterar i en annan artikel i Expressen att det är en tragisk 

utveckling och visar på samhällets misslyckande med att uppfylla medborgarnas krav på 

trygghet (Kållberg, Sandqvist, Expressen, 2008). I och med att jag inte haft möjlighet till 

intervju med någon boende i ett grindsamhälle väljer jag att lyfta fram en artikel av Dagens 

Nyheter där en bonde i Victoria Park intervjuas. Hon berättar att hon alltid tyckt om att resa och 

att Victoria Park påminner henne om just ett hotell. Vidare tycker hon att det är fantastiskt att 

vara så pass uppassad med all service även i hemmet (Frelin, Dagens Nyheter, 2009). 

  

3.5 Samhällets ansvar 

Professorn Göran Cars definierar gated communities som en isolerad och avgränsad del av en 

stad. Redan här kommer hans ståndpunkt fram, med en negativ tillämpning av begreppets 

innebörd. Han menar på att anledningen till byggandet av gated communities nästan alltid 

handlar om trygghet. I andra länder kan det även vara en fråga om status, exempelvis i USA 

och England. Han nämnde ytterligare ett område som barrikerats och utesluter utomstående. 

Det är en gata i Malmö som heter Lugnet, där det har placerats stängsel omkring gatan för att 

det ansetts vara för livligt med för mycket festande (Bergvall, 2005). Orsaken till utvecklingen 

av gated communities anser Cars vara ökade sociala klyftorna som skapas i samhället. Dessa 

leder till våld och hot som vilket i sin tur skapar ännu mer osäkerhet och rädsla. Konsekvensen 

av detta blir att samhället runtomkring tunnas ut. Stadens attraktioner och service (t. ex: torg, 

caféer) används allt mindre om vissa skaffar sig egna med endast priviligierat tillträde. Han 

påstår att i den amerikanska stadskärnan bor nästan bara fattiga. På frågan om hur man kan 

förebygga det eventuella samhällsproblemet svarade Cars att samhället bör ställa frågan: ”vad 

är den bakomliggande faktorn till att det här dyker upp?” Man måste hantera de områdena 

bättre. Det är inte en individs ansvar utan samhällets. Samtidigt förstår han dem som flyttar in 

i grindsamhällen. De personer han själv pratat med har berättat om brott, i vissa fall riktigt 

allvarliga sådana brott, som de eller någon de känner blivit utsatt för.  

 

4. TEORI  

 

I teoridelen tas tre huvudkategorier för gated communities upp utformade av inom området 

ansedda författarna Edward J. Blakely och Mary G. Snyder till boken Fortress America: Gated 

Communities in the United States (1997). Ytterligare lyfts en författare upp vid namn Oscar 

Newman (1972) som ägnat sin forskning åt brottspreventionsteori. Det behandlas även några 

andra brottspreventionsmedel för att visa på variationen av brottsförebyggande metoder.  

 

4.1 Tre kategorier av gated communities   

De mest refererade och väl citerade författarna inom ämnet gated community är Edward J. 

Blakely och Mary Gail Snyder med boken Fortress America (1997). De har utvecklat en teori 
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kring konceptet gated community, baserat på USA. Teorin består av tre huvudkategorier som 

de kallar Lifestyle Communities, The Prestige Communities och Security Zone Communities. 

Nedan redovisar tabellen vad som karakteriserar respektive gated community. 

Livsstilsområdens primära avsikt är privatisering av resurserna. Elitområdens främsta strävan 

är stabilitet och i säkerhetsområden prioriteras exklusion, uteslutande av andra och säkerhet.  

 

Socialt Värde Livsstilsområde Elitområde Säkerhetsområde 

Gemenskap Tertiärt Tertiärt  Sekundärt 

Exklusion Sekundärt Sekundärt Primärt 

Privatisering Primärt Tertiärt  Tertiärt 

Stabilitet Sekundärt Primärt Sekundärt 

 

Tabell 1. Det sociala värdets betydelse för respektive gated community kategori. 

Källa: Blakely & Snyder, 1997, s.44 

 

Här följer en kort synops av respektive kategori: 

  

o Lifestyle communities (Sv. Livsstilsområde) 

Den här typen av grindsamhälles syfte är mer distanstagande än att skydda mot kriminalitet. 

Använder sig av murar som erbjuder säkerhet och separation för fritidsaktiviteter samt andra 

bekvämligheter. Tanken är att sammanfoga människor med samma intressen och likande vanor. 

Det finns tre distinkta typer av livsstilsboende: pensionärsgemenskapen, golf och 

fritidsaktivitetsgemenskapen och förorten, ”New Town gemenskapen”. New Town är en ny stil 

av förortsboende. De är stora områden i en stad med många boende och allt vad städer har att 

erbjuda. Dock är det inte ett nytt område, utan inhägnaden runtom bostadsområdet är nytt 

(Blakely & Snyder 1997, s.39-40).  

 

o Prestige communities (Sv. Elitområde) 

Statusboende är en snabbt växande typ av levnadsstil i Amerika. Denna boendeform 

symboliserar prestige och distinktion som skapar en socialt skyddande barriär för de boende. I 

det här fallet är grindarna till för att fullfölja en begäran att framvisa en statusbild, skydda 

pågående investeringar och kontrollera hus värdet. Image är den primära orsaken till att välja 

denna boendeform, brukar vara murat med vakter och används till störst del av rika och kända 

personer (Blakely & Snyder 1997, s. 40-42).  

 

o Security zone communities (Sv. Säkerhetsområde) 

Huvudorsaken till att flytta in i den här typen av defensiv befästning är rädslan för kriminalitet, 

”utomstående” och i vissa fall trafik. Det kan gälla rädsla för att förlora den livskvalité som 

engång var innan den ökade urbaniseringen och istället för murar använder man bommar, 

avspärrningar eller annan typ av hinder för att stänga ner vissa gator. Den här typen förekommer 

i alla samhällsklasser. Kategorin innefattar tre typer: stadsområdet, förorten och en viss 

avgränsad befästning. (eng. ”the city perch”, ”the suburban perch” and ”the barricade perch”) 
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Författarna använder begreppet ”perch” vilket de menar på att det inte är utvecklarna som 

bygger grindarna utan invånarna själva med anledning av att de ofta är desperata att hålla sig 

inom det egna grannskapsområdet. Invånarna bygger om sitt grannskap med grindar, barrikader 

och reser olika försvarsverk för att avvärja eller återuppta kontroll från utomstående hot. Genom 

att invånarna markerar gränser och begränsar tillgången till bostadsområdet gör de en ansats till 

att bygga och stärka en känsla och funktion av ett litet samhälle i grannskapet (Blakely & 

Snyder 1997, s. 42-44).  

Vilka tilltalar dessa tre kategorier av gated communities? Livsstilsområde: tilltalar de som 

vill ha en separat, privat service och bekvämligheter. De söker även en homogen, förutsägbar 

miljö. Elitområde lockar de som söker ett stabilt grannskap med liknande människor där 

fastighetsvärden kommer att skyddas. Säkerhetsområde: stävar efter att stärka och skydda 

känslan av gemenskap, men deras primära mål är att exkludera platser och människor de 

uppfattar som hot mot sin säkerhet eller livskvalité. (Blakely & Snyder, 1997, s. 44-45). 

Under Blakely & Snyders forskning genomfördes ett antal intervjuer bland annat med 

boende. Ett par intervjuade i boken känner att de inte har en påverkan på landets ekonomi (hur 

skatterna spenderas) samt behandlingen av kriminella (t.ex. för låga straff), vilket leder till att 

de människor som känner så här flyttar in i ett ”mindre samhälle” (grindsamhälle). Således har 

en lite större chans att påverka dessa faktorer på egenhand, åt dem själva (Blakely & Snyder 

1997, s. 61). ”(...) I’m going to put myself in a situation where I feel I have a little more control 

over how I live my life”, säger en anonym informant (Blakely & Snyder 1997, s. 61).  

”Gated communities are a symbol of the underlying tensions in the social fabric” (Blakely 

& Snyder, 1997, s. 145). Under 1980-talet existerade endast några få antal grindsamhällen. 

Medan det idag kan påträffas i varje storstad. Författarna Blakely & Snyder menar på att det 

blir ett socialt avspärrat område i förhållande till försämringen av den urbana sociala ordningen. 

Stängslen i sig är inte nödvändiga eller naturliga konsekvenser eller ens orsaker till dem, de är 

snarare ett dramatiskt manifest av dem (Blakely & Snyder, 1997, s. 3). Författarna anser att 

gated community i sig har fler syften än endast som en fysisk barriär. Grindsamhällen 

manifesterar en rad olika spänningar dels: mellan strävanden efter uteslutande som har rötter i 

rädsla och skyddande av förmåner. Även mellan tendensen mot privatisering av offentlig 

service och idéer om det allmänt goda samt generella välfärden. Slutligen spänningen mellan 

det personliga behovet och den kollektiva kontrollen av miljön samt faran med att göra 

utomstående av landsmän (Blakely & Snyder 1997, s.3).  

 

4.2 Defensible space theory   

Oscar Newman är en arkitekt och stadsplanerare som utvecklat teorin ”defensible space 

theory”. Idén grundar sig i brottsprevention och grannskap säkerhet. Teorin utvecklades på 

1970-talet baserat på USA, New York förhållanden (Newman 1972). Studier har gjorts i 

området beträffande höghus lägenheter som hade en större brottslighet än i låghus bostäder. 

Newman drog slutsatsen att i en byggnad med många invånare inte kände ansvaret att ta hand 

om området på samma sätt som i låghus (ibid, s.22-23). Han arbetade med att förklara sin idé 

kring relationen mellan folkhälsa, social kontroll och brottsprevention med samhällsdesign. 

Newman anser att när människor börjar prioritera sin individuella säkerhet framför den 
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kollektiva går kampen mot brottslighet i praktiken förlorad (ibid, s.3). Han fortsätter skildringen 

om att den ökade urbaniseringen lett till att vi människor lever tillsammans som främlingar. I 

och med boendeområdens storlek och befolkningstätheten i den utvecklande urbana världen, 

har den lett till vårt beroende av varandra samtidigt som vår ökade utsatthet för avvikande 

beteenden (ibid, s.1), människor som skiljer sig från samhällsnormen. Därför har han utvecklat 

sin egen teori.  

Newman argumenterar med teorin ”defensible space” att ett område ska visa på 

omhändertagning och beboddhet. Det innebär att ett område är välskött, omhändertaget och 

människor vistas där. Detta kan enligt teorin reducera kriminella aktiviteter. En miljö som 

skapar känsla av gemenskap och en dold ägandekänsla medför ansvarstagande hos invånarna 

för att bevara platsens välmående, säkerhet och produktivitet (ibid, s.3). Newman hävdar att de 

kriminellas aktivitetsområde minskar eftersom att varje plats ägs och vårdas av ansvarig part, 

på så vis isoleras gärningsmannen. Om inkräktaren känner av en vakande gemenskap över ett 

område skapar det en mindre säkerhet hos personen att begå ett brott. Tanken med teorin är att 

brottslig verksamhet kan kontrolleras och begränsas med hjälp av miljödesign. Newman tar upp 

fem faktorer som utgör ett försvarbart utrymme. Den första faktorn tar upp territorialitet, den 

universella tanken om att ens hem är heligt (Newman 1972, kap.3). Den andra lyfter upp 

innebörden med naturlig övervakning, betyder att det förekommer ett samband mellan ett 

områdes fysiska egenskaper och invånarnas förmåga att ha tillsyn över boplatsen (Newman 

1972, kap.4). Tredje punkten behandlar bildens kapacitet, att det fysiska utformas på ett sätt 

som alstrar trygghetskänsla. Punkt fyra belyser andra funktioner som kan influera säkerheten 

för en plats, t. ex en livlig area eller närhet till polisstation (Newman 1972, kap.5). Den sista 

faktorn handlar om bättre säkrade och avgränsade områden. Genom att invånarna får möjlighet 

till en viss kontroll över ett område ger det möjlighet för dem att bestämma och utforma det 

avgränsade område som de vill bevaka (Newman 1972, kap.6).   

 

4.3 Brottspreventionsmetoder 

Nämningsvärt är att det finns fler teoretiker och teorier utöver Newmans (1972), om 

brottsprevention som lösning och undvikande av gated communities. Dock är det inte något jag 

kommer gå in djupare på här eftersom att mitt syfte med arbetet inte är detta. Men exempelvis: 

stadsplaneraren Jane Jacobs idé om att planera och designa stadens gator på olika sätt så att de 

är mer öppna, fler människor går på gatorna vilket skapar livlighet, gatubelysning och 

bostädernas fönster vetter mot gatan för att hålla lite koll på förbipasserande (Jacobs, 2010), 

samma princip här som Newman (1972) tar upp för att skapa rörelse på gatorna vilket kan leda 

till avskräckning av kriminalitet.  

Exempel på andra typer av brottspreventionsmetoder är: ”Neighborhood Watch” då 

grannskapet har uppsikt över bostadsområdet, eller ett kriminologiskt arbetsfält som har 

kommit att kallas ”Crime Prevention Through Environmental Design” eller CPTED, vilket är 

brottsförebyggning genom miljödesign, exempelvis staket eller farthinder (Martinsson, 2000). 

Ytterligare en kriminologisk teori är ”Broken Windows”, som menar att byggnader som utsätts 

för skadegörelse måste repareras snabbt. Teorin anser att om ett fönster krossas, kommer det 

snabbt krossas fler. Om byggnaden inte underhålls eller repareras kommer brottslingen tillslut 
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kanske ta sig in i byggnaden (Martinsson, 2000). Avslutningsvis vill jag belysa ett enligt mig 

väldigt talande citat från Setha Low (2004, s. 8). Som menar på att även om det är en bra strategi 

att omringa sig med en trygg miljö så gäller detta endast vissa. Samhällsproblemet kvarstår, det 

blir inte bättre för de exkluderade, kollektivet.  

  

A safe environment excludes all those who are considered dangerous. But while this strategy may work for 

the privileged few living within the protected area, it has the drawback of diminishing collective 

responsibility for the safety of society as a whole. 

 

5. EMPIRI 

 

I denna del av uppsatsen beskrivs de tre företagens hemsidor: Victoria Park i Malmö, Tóváros 

i Budapest och The Governor’s Land at Two Rivers i Virginia. Detta genomförs med hjälp av 

text- och bildanalysmetoden som framställs av Eriksson samt några frågeställningar utifrån 

begreppsdefinitionerna och teoretiska ramverket.  

 

5.1 Gated community: tre empiriska exempel från Sverige, Ungern och USA  

 

5.1.1 Victoria Park i Malmö 

Startsidan består av deras logo som är en påfågel, en färgglad och ståtlig fågel med en vacker 

storartad svans och en slags ”krona” på huvudet. Redan här på första sidan stöter man på 

begreppet ”livsstilsboende” som en möjlig länk att klicka sig vidare på. Begreppet livsstil 

beskrivs som en utformning av produkter och reklam för att tilltala kundens behov eller troliga 

behov. Med det sista menar jag på att konsumenten kanske inte vet i förväg att hon är i behov 

av en viss produkt eller tjänst men efter att ha sett en reklam om det, så kommer behovet fram. 

Vidare, finns det två bilder på förstasidan. En är med pool och solstolar och i bakgrunden ligger 

själva lägenheterna. Den andra bilden visar upp hur en nyrenoverad hyreslägenhet, dess kök 

kan se ut inuti, vit, öppen och ljus. Den kommande bilden demonstrerar det som beskrivits ovan. 

   

  
Bild 1. Bilden påminner om semester. Dock kan det i det här fallet bli ens vardag om man väljer att flytta in i det 

här grindsamhället. Notera även att det inte finns några människor där. Kan skapa känsla av tomhet eller lugn, 

beroende på vem som tolkar bilden. 
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Källa: http://www.victoriapark.se/ 2014-11-15 

 

Fortsätter man att klicka sig vidare kommer en sida fram med säljning av nya bostadsrätter. 

Även här påträffas ett par bilder på öppna, ljusa, ljust färgade möbler, blå himmel och modernt 

skandinaviskt inredda lägenheter. Hemsidan erbjuder även möjlighet till biluthyrning, om du 

själv inte äger en bil. Kanske en lite onödig service då det kan antas att den som har råd att bo 

här har även en bil. På samma sida finner man en kort film som välkomnar besökaren till ett 

livstillsboende. Kvinnan som presenterar, antagligen en som arbetar där, står i ett spa och 

berättar exempelvis om att: ”Det är som att bo på hotell fast hemma” och ”Ett boende att tänka 

hem till”. Med andra ord behöver man inte åka utomlands för att koppla av utan det räcker med 

att åka hem. Videon visar upp alla aktiviteter som företaget har att erbjuda så som vinkälla, 

tennisbana, egen park, spa, spelrum, gym, bibliotek och egen biosalong. Det finns även en 

tillgänglig broschyr som beskriver med medvetet utvalda ord, t. ex: ”ljus och stilren 

skandinavisk design med hög kvalitet”, ”mycket att längta hem till” samt bilder på aktiviteter. 

Citat nedan är taget från hemsidan och beskriver deras idé av livsstilsboende. 

  

Själva idén med livsstilsboendet är att erbjuda ett boende med mer av det som kallas livskvalitet inbyggd i 

väggarna. De många naturliga mötesplatserna inbjuder till spontant umgänge och aktiviteter. Här får du 

mindre att sköta om och mer tid över till livets goda. Ett bekvämare liv helt enkelt. Vad vill du göra idag? 

 

Genom hela hemsidan märker jag av tendensen av medvetet utvalda starka ord eller 

reklamfraser som frambringar känslor som trygghet, lugn och bekvämlighet. Det Victoria Park 

försöker förmedla är en tydlig semesterkänsla som de boende ska ha året runt, nämns även på 

hemsidan. Priserna för lägenheterna ligger från cirka två miljoner upp till ungefär fyra miljoner. 

Därtill ska även en månadsavgift ingå som går på tre till fem tusen kronor samt ytterligare en 

avgift för all service, även den per månad och går på några tusenlappar. Själva läget är 

”svårslaget”, som de själva beskriver det, då den ligger i Malmö, med andra ord nära till 

Danmark och resten av Europa. Grindsamhället ligger dessutom precis vid Limhamns kalkbrott 

som blir som en slags gräns för boendet då man inte kan ta sig in genom den vägen.  

Nedan presenteras en bild som ger en översikt på själva boendeformens läge och område. 

 

http://www.victoriapark.se/
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Bild 2. Limhamns kalkbrott till höger. Receptionen, paviljongen och restaurangen är det med lågt brunt tak. De 

vita, höga byggnaderna är lägenheterna. 

Källa: http://www.victoriapark.se/ 2014-11-15 

 

Utifrån bilden ovan kan det skådas att själva området Victoria Park vid tar en oval form 

konstruerat så att ena kanten av boende området går ihop, se högra hörnet högst upp på bilden 

ovan. Det kan även beskådas att kalkbrottet skapar en naturbarriär för den ena långsidan, se 

högra hörnet längst ner. Ytterligare skapar den planterade växtligheten bestående av träd en 

barriär på den andra långsidan, se hela övre delen på bilden ovan. Notera att bakom den långa 

raden av grönska finns resten av samhället, med andra ord se låghusen. Noterbart är även att 

hela konceptet är vänt mot kalkbrottet. Poolen, gräsplätten och parken har placerats mellan 

byggnaderna och kalkbrottet. Tilläggningsvis är det anmärkningsvärt att det svenska företaget 

inte nämner begreppet ”grindsamhälle” eller den engelska motsvarigheten. Dessutom har inte 

ord som ”uteslutande” eller ”säkerhet” förekommit i det material jag undersökt. 

 

5.1.2 Tóváros i Budapest 

Jag börjar med att översätta ordagrant betydelsen av det utvalda konceptets namn. Tó betyder 

sjö och város betyder stad. Det blir alltså ”sjö-stad”. I detta sammanhang marknadsförs 

konceptet redan som en stad bara av själva namnet. Startsidan har två rörliga bilder. Den ena 

bilden visar en pool, solstolar och den stereotypa familjebilden. Hoppande barn med mamma 

och pappa. Det finns en slogan till den här bilden som säger ”staden i staden”. Den andra bilden 

visar själva lägenheterna och ett berg i fjärran. Här finns en slogan som medger sänkta priser. 

Det finns även lite undertexter på startsidan. Den ena säger följande ”mer tid att leva”. 

http://www.victoriapark.se/
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Bild 3. Bilden ger intryck av bland annat semester och kärlek.  
Källa: http://www.tovaros.hu/ 2014-11-15  

 

Det förekommer en länk på högra sidan av hemsidan för utförsäljning av lägenheter. Det finns 

en länk hänvisande till en video. En kvinnoröst beskriver bilderna som visas i filmen. Hon säger 

bland annat ”helt själv försörjande stadsdel”, syftar på den egna elcentral och den egna 

matbutiken. Några av företagets aktivitets erbjudanden är tennisbana, fotbollsplan, simhall, 

squash- och basketplan, fitness och wellness och en sjö med fiske möjligheter. Det finns 

ytterligare service som restaurang, café, blombutik, matbutik, pizzeria, tandläkare, resebyrå, 

tvättstuga, frisör med mera. Det finns möjlighet att välja ut ens preferenser och på så sätt få 

fram vilken lägenhet som skulle passa en. Dock finner man inte originalpriset utan man måste 

kontakta försäljarna om vidare information. Det finns en extra länk för lägenheter med nedsatt 

pris och de går på ca en miljon och nedåt, räknat i svenska kronor. Det ska dock påpekas att det 

handlar om helt olika landsförhållanden. En miljon kronor eller mindre är fortfarande en högt 

kostsam utgift för majoriteten av den ungerska befolkningen än för en svensk till exempel. Det 

finns en galleridel, bilder på bland annat lägenheternas yttre, enligt mig är de realistiska bilder 

då exempelvis himlen är molnig, därav lite grått. Klickar man vidare kommer man till 

lägenheternas inre. Även där är ljuset realistiskt då det är solen som sätter ljusets koncentration. 

Här finns det variation av färger även om det är diskret. Modernt och stilrent inrett. Ett barn 

rum med dubbelsäng finns också tillgänglig. Bilder på en man och en kvinna och barn som 

nyttjar aktiviteterna. Kan slutledas att företaget riktar sig in på familjer. 

 

   
Bild 4. En karta över området konceptet omfattar.   
Källa: http://www.tovaros.hu/ 2014-11-15  

 

http://www.tovaros.hu/
http://www.tovaros.hu/
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Med hjälp av bilden ovan kan det tydas att den ena långsidan har en naturbarriär i form av en 

sjö. Hela området är omringat av någon form av grönska. Detta kan dock inte tydas på bilden 

ovan, men jag har gått in på Google Map för att få en tydligare anblick. Där kan det tydas att 

ena sidan är lite bergig vilket också blir en naturlig barrikad (kan se bergen på bild 5) medan 

den andra långsidan är omringat av jordbruksmark. Jag hittar inget som tyder på att området är 

avgränsat med grind eller mur utan istället består det av naturbarriärer. Företaget har utnyttjat 

naturen på så sätt att det ska kunna skydda grindsamhället. 

  

 
Bild 5. Några av företagets erbjudanden. Tennisbanor och fotbollsplan. 

Källa: http://www.tovaros.hu/ 2014-11-15 

  

Bilden påvisar det enorma utrymme som konceptet tar upp. Detta är bara två aktiviteter av 

många som företaget erbjuder de boende. Lägenheterna i bakgrunden är vända mot 

aktivetsområdet, nästan som ett skydd eller avgränsning. I fjärran syns mindre berg som ger en 

fin utsikt från lägenheterna men även det ett slags skydd. På företagets hemsida har jag inte 

registrerat något negativt ordval. Exempelvis något i stil med: ”uteslutande av andra” eller 

”säkra de boende från brottsligheten”. 

  

5.1.3 Governor’s Land at Two Rivers i Virginia  

Anmärkningsvärt är att detta är en gated community som har ursprunget från 

medlemskapsbaserade ”Country club”, vilket de också kallar sig för. Föreningskoncept hade en 

djupgående effekt på expansionen av suburbanisering2. Betraktas vara föregångaren för 

grindsamhällets framdaning (Goldfield 2007, s.193). Startsidan bjuder på storslagna rörliga 

bilder som byter av varandra. Med solnedgång, enorma grässlätter med vatten, bröllopsbild, 

parader och stora golfbanor. Hemsidan beskriver sig själv som ”A top Virginia golf 

community”. Ett utmärkande drag kan vara att jag hittade detta grindsamhälle genom en 

amerikansk hemsida som marknadsförde just gated communities i USA. Det fanns möjlighet 

till att välja delstat, aktivitet med mera. Utifrån de olika preferenserna kunden har får man fram 

den bäst passande gated community. Mitt urval var dock slumpmässigt. Eftersom att det på 

startsidan kom fram olika slumpartade exempel på grindsamhällen och jag klickade på den 

                                                           
2 En geografisk term för en utspridd stadstillväxt pga. ökad pendlings möjligheter (Nationalencyklopedin). 

http://www.tovaros.hu/
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första möjligheten. Sedan klickade jag mig vidare till den officiella hemsidan för just det här 

grindsamhället. Samtidigt tog jag mig tiden och tittade lite på några andra gated communities. 

Jag noterade tendensen av att alla fått utmärkelser av något slag. I mitt exempel har företaget 

vunnit flera utmärkelser för sin charmiga stadsdel, golfbanan, småbåtshamnen och klubbhusets 

läge. En annan utmärkande egenskap som gäller Country Clubs är medlemskapet. Du måste 

vara medlem i golfklubben för att kunna bo i det här konceptet. Det anses vara en livsstil om 

man väljer att bor här. 

                                       

  
Bild 6. Hamnen, stranden och villorna.                           Bild 7. Blandade åldrar, vita amerikaner och ”överklassen”. 

Källor: http://governorsland.com/ 2014-11-15  

  

Boendeområdet erbjuder en hel del aktiviteter som till exempel: småbåtshamn, tennisbanor, 

badpooler, fitness center, fotbollsplaner, stora vandringsområden och lekplatser. I och med 

grindsamhällets golf inriktning anordnas det även golfmatcher här. Viktigt att nämna är dock 

att detta område är beläget på mer än 1 400 hektar och innefattar cirka 700 bostäder. På 

hemsidan står följande: ”Membership in Two Rivers Country Club is not only ’A Lifestyle for 

a Lifetime’ (…) it’s a lifestyle for the entire family.”. Citatet talar tydligt om en livsstil för hela 

familjen. Denna livsstil innebär en förkärlek för golf, då det är just det här boendeområdets 

huvudorientering. Kravet att vara medlem och konceptets inriktning leder till ett 

identitetsskapande för människorna som väljer den här boendeformen. Om man tittar på hur 

konceptet är omgivet kan man se på bild 6, att vatten är den största naturbarriären. Den andra 

är skog, vilket medför att inga andra hus eller lägenheter finns inom en närbelägen area. På bild 

nummer 7, ser man en uteservering av en restaurang med vatten som utsikt. Märkbart är att 

gästerna är i alla åldrar, utgörs till störst del av vita amerikaner och personalen har 

latinamerikanskt ursprung. Detta kan man se dels på bilden ovan och på några bilder till på 

deras hemsida. Genom att jag granskat hemsidans information och galleridel drar jag slutsatsen 

att gästerna samt personerna på bild nummer 7 tillhör en gynnad grupp i samhället. Jag har 

tyvärr inte möjlighet att lägga till alla de bilder som finns på företagets hemsida. Detta skulle 

vara en intressant faktor att belysa med tanke på att bilderna på just den här hemsidan säger en 

hel del om detta grindsamhälle. Utmärkande är bilderna på omgivningen, de enorma arealen 

som utgörs av endast detta koncept. Det här grindsamhället består endast av storslagna villor. 

Bläddrar man sig igenom hemsidans bildgalleri stöter man på scener som påminner om 

semesterbilder. Påfallande är även den majoritet av vita, troligen amerikaner, som nyttjar 

aktiviteterna och bekvämligheterna som konceptet erbjuder. Medan servicepersonalen består 

av människor med utländskt påbrå, till störst del av latinamerikaner. Tittar man vidare i 

http://governorsland.com/
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gallerian kan det noteras att, dels som nämnts tidigare om semesterbilderna, dels de övriga event 

erbjudanden som gäller även icke-medlemmar så som: bröllop, en bild på ett äktat par som står 

vid vattnet med solnedgång i bakgrunden. Vidare finns det bilder på simtävling, fyrverkerier, 

barn som tävlar mot varandra, vandring i skogen och scen uppträdande. Med andra ord en 

otroligt stor variation av utbud. Det jag försöker föra fram här är att det här konceptet med sitt 

osannolika utbud av miljö, aktiviteter och service, målar upp en förskönad nästan fantasi värld 

som bara vissa får ta del av. Inte heller här stöter jag på begrepp som kopplas samman med en 

negativ klang t. ex ”uteslutande”. Bara grindsamhällets namn betyder ”guvernörens land”, det 

vill säga en styrelse eller högt uppsatt persons privata ägodel. Konceptet befinner sig vid två 

floder, vatten i sig är en exklusiv och privilegierad tillgång.   

 

6. ANALYS 

Under den empiriska undersökningen har jag haft i åtanken att försöka sammankoppla och 

jämföra processen och resultatet med både begreppsdefinitionerna och de olika teorierna. 

Teorierna är Blakely & Snyders (1997) tre huvudkategorier samt Newmans (1972) teori och 

ytterligare brottspreventionsteorier. Jag har utgått från marknadsföringsmaterialet för att 

förhålla det till definitionen av gated community och teorierna för att sedan undersöka om 

urvalen har gemensamma nämnare och om det finns skillnader mellan dem.  

För att besvara syftet ska jag här försöka att applicera de tre huvudkategorierna på 

respektive urval. Även Newmans (1972) ”defencible space theory” och 

brottspreventionsmedlen kommer att appliceras på urvalen och analyseras utifrån ett 

trygghetsperspektiv. Utifrån resultaten från text- och bildanalysen av hemsidan kan det svenska 

grindsamhället passa in i kategorin ”livsstilområde” bara med anledning av att de själva skriver 

på hemsidan att det är ett livsstilsboende. Ytterligare orsaker till att Victoria Park passar in där 

är att det till störst del inte är på grund av flykt från kriminalitet utan för den privata livskvalitén 

man väljer boendeformen. Om man tittar på bakgrundsdelen, Victoria Parks situation, samt 

empiridelen kan det konstateras att konceptet riktar sig till störst del åt den äldre generationen. 

Inom ”livsstilsområde” finns det en underkategori som kallas för ”pensionärsgemenskap”, här 

skulle Victoria Park kunna passa in. Eftersom att företagets grundtanke var att erbjuda en 

boendeform med hög livskvalité åt förmögna pensionärer. Som konstaterat på empiridelen, 

använder sig inte företaget av murar eller stängsel, utan istället har de en reception med 

bemanning, kameraövervakning samt naturbarriärer. Detta passar in på Newmans (1972) 

brottsprevention tanke. Även fast området Victoria Park omfattar sägs vara tillgängligt för alla, 

görs det en tydlig avgränsning med naturbarriärer, byggnaderna är vända från resten av 

samhället och har olika tillträdes restriktioner. Detta för att visa på ett gemensamt nyttjande och 

uppsikt över området. Däremot ger det en obehaglig och ovälkommen gest åt främmande. 

Newman (1972) tar upp orsaker som att en vakande gemenskap över området samt ett dolt 

ägande leder till mindre risk för en kriminell att utse just det området som sitt offer. I Victoria 

Parks fall finns det övervakningskameror, en reception samt gemensamma areor i verksamheten 

som visar på omhändertagning och aktiv tillvaro på området. Konceptet genererar till 

brottspreventionsmedlet ”Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED), genom 
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att just använda sig av miljödesign för att hindra utomståendes tillträde. Exempelvis placering 

av boplatsen vid ett kalkbrott samt medveten vegetationsplantering runtomkring boplatsen.  

Det är svårt att göra en tydlig bedömning om något av urvalen passar in på ”elitområde” i 

och med att det inte finns en påtaglig tendens till ett skrytaktigt beteende på hemsidorna. Med 

”skrytsamt beteende” menar jag att en person eller i detta fall företaget genom materiella ting 

visar på sin förmögenhet. Företagen marknadsför sin produkt genom förskönade illustrationer 

och medvetna ordval som förhärligar konceptet. Men det ungerska företaget skulle kunna 

placeras inom denna kategori då jag uppfattar bilderna som ”skrytsamma”. Med exempelvis 

enorma areor som tas i befogenhet för att möjligen skapa en statusimage. Tjänster som 

blomsterhandel, eget elcenter samt egen mataffär tyder på en bestämd avskärmning från resten 

av samhället. Utifrån text-och bildanalysen kan det bedömas att företaget vänder sig till 

förmögna familjer. Även fast det finns en länk till prissänkta lägenheter, kan bero på det 

ekonomiska läget i landet, så är det fortfarande dyrt för medelklassen. Företaget kallar sig själva 

”en stad i en stad” och har självförsörjnings verksamheter som matbutik, tandläkare, elcenter 

osv. detta kan visa på att de boende inte ska behöva ta sig så ofta utanför områdets gränser. Jag 

sökte på andra grindsamhällen i Budapest och upptäckte att den som ingår i mitt urval är en 

exklusivare variant av grindsamhälle, den är således inte en alltför vanlig typ av utbuds form 

som finns i Ungern. Det hade varit intressant om mitt urval bestått av tre ungerska 

grindsamhällen och jämföra dem för att se hur mycket dem skiljer sig åt i och med den påtagliga 

skillnaden mellan olika gated community varianter i landet. Det beskrivs på den 

östeuropeiska/ungerska bakgrundsdelen att det historiska skedet har gjort en stor inverkan på 

att det finns många grindsamhällen samt den goda attityden till dem. Även här kan det stötas 

på CPTED då den empiriska beskrivningen visar på naturbarriärer i from av en avlång sjö, 

jordbruksmark och berg runtom konceptet. Det amerikanska grindsamhället funkar i både 

”elitområdet” och ”livsstilsområdets” underkategori ”golf- och fritidsaktivitetsgemenskapen”, 

i och med konceptets golf inriktning. Den först nämnda skulle passa eftersom att företagets 

hemsida har en väldigt förskönad och en alltför skrytsam galleridel, skapar den idylliska bilden 

av ”the american dream”. Konceptet har nästan osannolika tillgångar, både i service och tjänster 

men även den enorma arean området är placerat på. Även professorn Göran Cars tar upp det 

amerikanska begärt att visa upp sin status (Cars, telefonintervju, 2014-05-12). Den mest 

iögonfallande skillnaden gentemot de andra två företagen är det unika tillträdet, 

medlemskapskravet. Det i sig ger upphov till att du som medlem måste ha en otrolig 

förmögenhet för att ha råd att ens bli medlem och bara sen kan flytta in i området. Ännu en 

gång har inte heller detta grindsamhälle valt mur eller stängsel som skydd, utan tillämpat 

CPTED metoden och på så sätt nyttjat miljön i form av vatten och skog för att hålla ute 

oönskade.    

Här har jag nu försökt att applicera teorierna på respektive urval. Det måste dock 

poängteras att det som utmärker de teoretiska kategorierna är svåra att upptäcka hos urvalen. 

Till exempel ”säkerhetsområdet” där hemsidorna inte beskriver någon bakomliggande faktor 

till orsaken för respektive gated community utan istället poängterar den förskönade livsstilen 

och därav gör det svårt att härleda till den här kategorin. Men i grund och botten har alla tre 

koncepten det gemensamma med att skapa trygghetskänsla, att upprätthålla säkerhet på en 
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högre nivå än om man bodde utanför grindsamhället, genom olika former av naturbarriärer samt 

olika tillträdes restriktioner för icke-boende. Det är även svårt att tillämpa kategorin 

”elitområde” där syftet med konceptet är status i och med att det är svårt att tolka respektive 

hemsida om detta är huvudorsaken till konstruktionen av grindsamhället. Förutom detta är även 

”Neighborhood watch” och ”Broken windows” teorierna svår tillämpade eftersom att 

hemsidorna inte upplyst om grannsamverkan eller om snabb reparation vid skada, men syftet 

med dessa är likaså att generera till en viss förekoms av trygghet.  

Det påträffas många gemensamma nämnare för de tre grindsamhällena. Det kan konstateras 

att alla tre gated communities passar in på Newmans (1972) fem faktorer som utgör ett 

försvarbart utrymme, med andra ord alstrar trygghetskänslan, detta understöds även av 

professorn Göran Cars som anser att trygghet är den huvudsakliga anledningen till att bo i ett 

grindsamhälle (Cars, telefonintervju, 2014-05-12). Newmans (1972) första punkt handlar om 

att territoriet utgörs av den allmänna tanken att det inhägnade området tillhör de boende. Den 

andra punkten gällande den naturliga övervakningen där fysiska hinder, t.ex. vägspärr, 

reception eller elektronisk tillträdes instrument krävs, kombineras med invånarnas och 

personalens övervakning. Även den fysiska utformningen av olika naturbarriärer som yttrar sig 

som privategendom och vidare genererar till trygghet. Den tredje punkten hänger ihop med 

punkten innan, om att konstruera en bild som alstrar trygghetskänsla genom den fysiska 

planeringen. Punkt fyra handlar ytterligare om trygghetsfaktorn, att omge konceptet med 

funktioner, verksamheter som influerar säkerheten. I dessa urvals fall är detta dock svårt att 

konstatera på grund av att det inte nämns konkret på hemsidorna om vad för verksamheter som 

omger respektive grindsamhälle. Den sista faktorn handlar om att invånarna får en viss kontroll 

över ett särskilt område de vill bevaka och således kan bestämma samt forma det avgränsade 

området som de själva behagar (Newman 1972). Enligt Newman (1972) kan detta minska 

kriminella aktiviteter. Det vill säga, dessa grindsamhällen som ingår i urvalet har troligen valt 

att inte göra en distinkt avskärmning från resten av samhället utan istället skapat en 

underförstådd diskret åtskiljning för att i viss mån komma åt trygghetskänslan. En tydlig 

gemensam faktor för de tre grindsamhällena är naturbarriärer då ingen av dem har en tydlig 

mur runtom konceptet utan använder sig av olika former av tillgjord eller redan existerande 

naturbarriär. De alla har dock olika former av tillträdes- och säkerhetskontroll i form av 

kameraövervakning, identifikationskontroll, reception eller vakter. De grindsamhällen som 

ingår i urvalet har utifrån den empiriska forskningen inte utvecklats på grund av exempelvis 

hög kriminalitet, utan för att de helt enkelt ger en bättre livsstil, livskvalitet. Ytterligare en tydlig 

gemensam nämnare är marknadsföringsstrategin. Företagen målar upp en förskönad bild av 

boendeformen som påminner om semester. Med alla tjänster, service och aktiviteter 

verksamheterna har att erbjuda ger det en konstant semesterkänsla att åka hem till. Hemsidorna 

refererade till boendet som en semester i hemmet. Som Eriksson beskriver i text- och 

bildanalysen försäljningsstrategin kräver inte större kompensation av text istället fyller 

företagen ut hemsidan med korta slogans. Ytterligare gemensamt för försäljningen av konceptet 

är att företagen säljer en livsstil, en värdering inte enbart ett boende. Eriksson (2009) uttrycker 

det som att texten används för att måla upp en fantasivärld och bilderna som simulerar den här 

fantasin. Det talas om gemenskap och samliv med människor som liknas vid en själv. Men även 
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en bekväm egen tid framläggs på hemsidorna. Dock nämns det inte en enda gång om vad 

boplatsen skapar för konsekvenser. Det är ett särskiljande koncept, som avskärmar sig självt 

från ”de andra” istället för att gemensamt som stad, kommun kämpa mot det eventuella 

problemet som oftast är osäkerhet och rädsla för gatorna (Cars, telefonintervju, 2014-05-12). 

Det finns enkla tillvägagångssätt för att planera en stad tryggare utan att behöva skapa en 

polisstat. En minoritet av invånarna väljer att enbart gynna och hjälpa sig själva. Detta skapar 

ännu större rädsla för de utanför grindarna i och med att det blir ett synligt uttalande om att det 

finns fara. Därtill växer rädslan innanför muren också då de boende blir dagligen påminda om 

att avskärmningen är där av en anledning. Dessutom ser man inte vad som försiggår bakom 

murarna vilket skapar ännu större rädsla för det okända. Gemensam faktor som ligger till 

bakgrund för utveckling av gated communities är den urbaniserade staden. Industrierna tar över 

staden och försämrar den livskvalité som engång var, till en smutsig, trång och osäker miljö 

(Martinsson, 2000). I och med den extrema befolkningsökningen i städer medför det en enorm 

variation av olika människor vilket leder till ett splittrat och polariserat samhälle som delar upp 

sig för trygghetens skull. Olika bakgrunder, etik och åsikter skapar motsättningar som leder till 

konflikter, därav boendesegregering. Ett ökat socialt och rumsligt avståndstagande leder till en 

ökad ekonomisk segregation (Martinsson, 2000). 

Frågor och tankar som kommit upp under den här studien har bland annat varit varför man 

väljer att överhuvudtaget bo i staden om man flyr från allt som hör till en storstad? Varför inte 

flytta till landet eller en småstad, istället för att stänga in sig inom staden? Om de skulle bo på 

landet istället skulle den utomstående omgivningen inte ha samma förutsättningar som i en stad 

vilket skulle leda till mindre instängdhet, osäkerhet för människorna. Ytterligare funderingar 

kring själva rädslan att bli utsatt för brott, även om man inte blivit det tidigare. Kan media ha 

med det att göra? Jag har själv märkt en tydligare negativitet på nyheterna det senaste decenniet. 

Upplevd trygghetskänsla eller otrygghet är något som kommer från bland annat media. Media 

tar upp händelser som de anser vara i publikens intresse, det som för tillfället är nytt. När denna 

nyhet varit i strålkastarljuset för länge och publiken antas ha tröttnat på den, byter media till 

nästa nyhet. På så sätt får vi vetskap om nya brottsfall vilket ger ännu större oro hos 

befolkningen. Eller som det står i empiridelen samt den svenska bakgrundsdelen, att det till 

störst del inte är rädsla som är anledningen till flytten i boendekonceptet. Utan mer ett sökande 

efter en bättre livskvalité.  

Grindsamhälle är ett underligt fenomen i just Sverige med anledning av att de vanligaste 

områden dessa grindsamhällen brukar förekomma är i länder där klyftorna redan är stora. Eller 

där det är osäkert att bo som en utomstående. Men i Sverige är kulturen och historiebakgrunden 

olik än de andra länderna. I och med att den svenska normen ännu förespråkar öppna gator och 

bostadsområden så har konceptet inte expanderat i lika stor fart som på andra ställen. Det är 

även av den anledning som både Ungern och USA har en accepterande ställning till konceptets 

utveckling. Det tas upp i den svenska bakgrundsdelen att det i Sverige blev en lång debatt med 

stark kritik på grindsamhällets utfall, både fysisk och psykisk segregering. Ändå kommer 

företaget att expandera sig i landet på grund av den ökade efterfrågan på marknaden. 

En annan slags boendeform som kan liknas vid gated communities, fast raka motsatsen, är 

”ghetton” eller ”slumområden”. Det handlar om en grupp av människor, som oftast ofrivilligt, 
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bor i detta område på grund av uteslutande från resten av samhället. Befolkningen i dessa 

områden har liknande förutsättningar, ekonomiska, möjligtvis sociala och kulturella 

bakgrunder. Även i detta fall är det uteslutande på så sätt att endast de som bor i området vistats 

i området. Det handlar kanske mer om att invånarna i slumområdet inte har tillträde till andra 

platser. Dock i detta fall vill oftast inte utomstående ta sig in i området med anledning av oron 

och rädslan för vad som finns inne, istället för vad som finns ute som i ett grindsamhälle. Det 

är istället ett socialt och psykologiskt hinder för att ta sig in i slumområdet än ett fysiskt hinder 

som grindsamhällen har.  

Begreppet ”livsstil” hittas på alla tre hemsidorna, grundas på konsumtion och 

identitetsskapande. Människan söker sig själv genom livet, sin identitet. Företagen vill uppnå 

masskonsumtion. Således passar gated communities utmärkt in i den här bilden. Människorna 

som flyttar in i konceptet får en identitet tillsammans med ett sällskap likt en. Medan företagen 

får ut sin vinst då konceptet blir populärt och eftertraktat, även om den får små kritik från olika 

håll. Jag anser att denna negativitet som finns just nu i Sverige, ett socialistiskt land, kommer 

med tiden att tyna bort. Eftersom de politiska färgerna alltmer blandas och gränserna suddas ut. 

Detta med anledning av människans egoistiska natur. I slutändan kommer vi alltid prioritera 

våra egna preferenser framför andras. Ett intressant exempel på det här är något jag fått höra 

för längesen angående människors olika chanser i livet: Läraren ställer en papperskorg längst 

fram i mitten av klassrummet och ber alla elever att kasta ett hopknycklat papper var i den. De 

elever som sitter längst fram träffar papperskorgen. Ju längre bak eller ju mer åt sidan eleven 

sitter i klassrummet desto svårare blir uppgiften. Fler av dem missar. De som missar utbrister 

att detta är orättvist. Medan de få som träffat papperskorgen protesterar att så inte är fallet. Det 

jag försöker säga med det här exemplet är att beroende på vart ”du sitter” så kommer vissa alltid 

att gynnas mer och andra kommer alltid att få kämpa mycket mer för samma rättigheter, 

möjligheter. Eleverna som gynnades av att sitta längst fram kommer med största sannolikhet 

inte vilja ändra på systemet.  

 

7. SLUTSATS 

 

Trots att det finns olika attityder kring gated communities, förskönas begreppet av företagen 

som driver de här boendeformerna och istället framställer det som en positiv gemenskap. 

Företagen väljer denna typ av strategi istället för att ge den sakliga innebörden och den 

negativitet som anläggningen medför. Det skapas friktion mellan marknadsföringen och 

begreppsdefinieringen. Risken med utvecklingen av gated communities blir social segregering, 

ett icke offentligt liv, något som Boverket uttrycker att man vill undvika i Sverige (Friberg & 

Lukic 2010) 

Utifrån uppsatsens resultat går mina reflektioner mot att gated communities är en mycket 

sorglig utveckling av samhället. Att vissa ska kunna köpa till sig en fantasivärld och på så sätt 

ha makt över sin egen tillvaro tyder på en extrem nivå av egoism och det individualistiska tänket 

som kapitalismen fört med sig. Professorn Göran Cars tog upp snarlika kommentarer under 

telefonintervjun (2014-05-12), att oftast är det just de människor som har en större förmögenhet 

som har råd att leva i ett sådant område vilket leder till en ökad klassklyfta. De människor som 
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väljer att flytta in i ett grindsamhälle blir främjade på ett eller annat sätt, medan resten av 

människorna får ta itu med samhällets eventuella problem t ex kriminaliteten. En konsekvens 

kan bli att samhället inte kommer att ha råd med att ta itu med problemen i och med att 

befolkningen reduceras från den offentliga staden och mindre skattepengar kommer in som 

skulle kunnat användas till att exempelvis förebygga brottsligheten. Setha Low (2004) menar 

på att även fast det är en fördel med den trygga miljön och gemenskapen som grindsamhällen 

skapar så kvarstår fortfarande samhällsproblemet. Eftersom att grindsamhällen är vanligt i både 

USA och Ungern, och den sannolika expansionen i Sverige, kan det anses att samhället svikit 

medborgarna, detta understöds även av ett uttalande från professorn Göran Cars (Kållberg, 

Sandqvist, Expressen, 2008). Som det skrivits om i inledningen är människan en social varelse 

som söker sig till kollektivet. Om inte samhället kan upprätthålla sig självt så kan en konsekvens 

leda till ökad segregation. Till slut kan det leda till många små klustersamhällen med oerhörda 

klyftskillnader istället för mångkulturella storstäder. Motsättningarna kan skapa ytterligare 

instabilitet och spänningar. Efter att ha utfört denna studie anser jag att det är ytterst viktigt att 

lyfta upp de teoretiker och teorier som faktiskt gör ett försök med att skapa ett tryggare samhälle 

genom olika brottspreventionsmetoder. Som exempelvis Newmans (1972) teori att upprätthålla 

ett område med hjälp av enkel miljödesign, för att just undvika den här typen av social isolation 

och extrem exkludering. En annan variant för förebyggande av segregering kan helt enkelt vara 

att människor oberoende bakgrund, etnicitet och inkomst måste komma överens och samarbeta 

om ett gemensamt öde eftersom att vi lever i ett stort kollektiv sida vid sida. När de sociala 

nätverken expanderar så lär man sig i någon bemärkelse att uppskatta varandra mer. I en socialt 

isolerad miljö främjas stereotypiseringar och en social distansering sker från det ”annorlunda”. 

På så sätt uppstår missförstånd som leder till onödiga konflikter. Det finns såklart många fler, 

olika metoder än miljödesign, dock tas de inte upp på grund av att det inte är uppsatsens område. 

Som blivande stadsplanerare anser jag att detta är en ytterst viktig fråga att belysa i 

tjugohundratalet. En väldigt hjälpsam uppsats för att jag senare ska kunna göra ett förebyggande 

arbete mot vidare boendesegregering.  
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Intervju 

Cars, Göran. Professor vis institution för samhällsplanering och miljö. Kungliga Tekniska 

Högskolan. Genomförande: den 12 maj 2014. Klockan 14:30 till 14:50. 
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9. BILAGA  

 

Frågeformulär för telefonintervju med Göran Cars Professor vid institution för 

samhällsplanering och miljö vid Kungliga Tekniska högskolan. Den femte maj år 2014, 

klockan 14:30 till 14:50. 

 

1. Jag läste i en artikel i DN med dig om att du gjort studier kring begreppet ”gated 

community”. Hur skulle Du definiera det begreppet? 

2. När kom det till Sverige? Var Victoria Park den första? 

3. Varför tror du att människor vill flytta in till ett gated community? Och någon specifik 

anledning till varför detta levnadssätt kommit till Sverige just nu? 

4. Vad kan det ge för konsekvenser till resten av samhället runtomkring?  

5. Följt debatten och sett att de flesta är mot ett sådant byggnadssätt. Varför företagen 

ändå att bygga fler? De vill expandera i Göteborg, Stockholm etc.  

6. Tror du att det allmänt finns fler gated communities i Europa idag? Eller fler på vissa 

ställen, tänker främst på Östeuropa.  

7. Har du hört talas om ”Bovieran” ett seniorboende? I så fall, kan det liknas vid ett gated 

community? 

8. Varför inte jobba på det eventuella ”samhällsproblemet” istället för att stänga in vissa 

och utesluta resten?  

 

 

 

 


