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Studiens syfte är att finna och analysera mediediskurser ifråga om gated communities i 

Sverige under år 2015-2017. Tio tidningsartiklar har valts ut och analyserats med hjälp av 

kritisk diskursanalys (CDA), eller mer specifikt en modell i fem steg som Peter Berglez har 

tagit fram. Två extra steg har lagts till av mig i syfte att till fullo använda den teoroetiska 

utgångspunkten i form av gestaltningsteorin och den relationella identitetsmekanismen. 

Materialet består av tre artiklar från Värnamo Nyheter, två artiklar från Norra Halland, samt en 

artikel vardera från Smålandsposten, Vårt Kungsholmen, Mitt i Haninge, Trelleborgs Allehanda and 

TT. De första nio är lokaltidningar, medan TT är en oberoende rikstäckande nyhetsbyrå. 

Den kritiska diskursanalysen visar att gated communities avbildas på fyra huvudsakliga sätt: 

som en negativ och opassande association, som ett nödvändigt ont, som en oas och skön 

livsstil, samt som en risk för segregation. Diskurserna ifråga om gated communities ställdes 

sedan i relation till konstruktionen av en svensk identitet, vilket visade att allemansrätten, 

jämlikhet och öppenhet är grundläggande svenska värden som krockar med gated 

communities. Samtidigt utmanas dessa värden av andra samtida svenska värden såsom 

självförverkligande och strävan efter en hög levnadsstandard. Diskurserna jämfördes även 

med tidningarnas ideologi i syfte att hitta möjliga orsaker och konsekvenser 
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ABSTRACT 

 

My home is my castle 

The 2015-2017 Swedish media discourse regarding gated communities 

 

Pages: 63 

 

 

The aim of this study is to find and analyze discourses regarding gated communities in 

Sweden in the Swedish media 2015-2017. Ten articles has been selected and analyzed with 

the help of critical discourse analysis (CDA) and more specifically a model in five steps 

presented by Peter Berglez. Two extra steps have been added by me in order to make good 

use of the full theoretical approach: the framing theory and the theory of a relational 

mechanism of identity. The material consists of three articles from Värnamo Nyheter, two 

articles from Norra Halland, and one article each from Smålandsposten, Vårt Kungsholmen, Mitt i 

Haninge, Trelleborgs Allehanda and TT. The first nine articles are local newspapers and the last 

article is an independent nationwide news agency. The analysis shows that gated 

communities are depicted in four main ways: as a negative and unwanted association, a 

necessary evil, an oasis and good lifestyle, and last a risk of segregation. These discourses 

were then put in the context of the construction of a Swedish identity, which showed that 

the freedom to roam (allemansrätten), equality and openness are fundamental Swedish 

values that contradict gated communities. The comparison also shows that the values are 

currently being challenged by the Swedish value of self-expression and the strive for a good 

living standard. The discourses were also compared with the ideology of the newspapers 

and possible causes and consequences of the discourses were discussed. 

Keywords: critical discourse analysis, gated communit*, media, news, newspapers, identity, Swedish, Sweden 
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Ett hem - det är det fästet vi rest med murar trygga, vår egen värld, den enda vi mitt i världen bygga. 

(Ur Hemmet, av Werner von Heidenstam) 

Sedan urminnes tider har människan sökt skydd tillsammans bakom olika slags väggar och 

murar. Om vi studerar fornlämningar, muséer och historieböcker finner vi murar av alla slag, 

från stenålderns grottor till romarnas limes, vidare till befästa städer, borgar och fästningar 

där vakter kontrollerar vem som passerar genom porten. Inuti dessa har människan 

förskansrat sig från vilddjur, soldater och från elementen, vare sig dessa är av meteorologisk 

eller av kriminell art. Vårt släkte tycks ha en särskild förkärlek för att söka trygghet hos 

varandra genom inmurade samhällen. Samtidigt är det mycket talande att det främst är i 

historien vi måste leta när vi talar om regelrätta förskansningar i Sverige. I skrivande stund 

har Sverige haft fred i 203 år, alltsedan freden vid Kjölbergs bro år 1814. Sedan dess har vi 

lärt oss att älska det trygga, fria och öppna samhället och vi har förpassat murarna till 

historien. Vi har folkhemmet, allemansrätten, fri tillgång till skola, vård och omsorg, en 

nedrustad armé, fri rörlighet inom EU, ett globaliserat samhälle och politiker som drömmer 

om en värld utan nationsgränser. Vi klarar oss idag med ett vitt trästaket, en låst ytterdörr 

och på sin höjd ett villalarm eller en portkod. Eller gör vi verkligen det? 

 

År 2015 blev det nystartade byggprojektet Strandudden i Gnosjö kommun plötsligt rikskänt 

som Sveriges första riktiga gated community, på svenska ibland även kallat grindsamhälle eller 

grindstad. Konceptet går i princip ut på att man bygger en hög mur runtomkring ett 

samhälle eller kvarter, med en enda grind, i syfte att kunna kontrollera vem som kommer 

och går i bostadsområdet. Stranduddens byggherre Mikael Eliasson blev intervjuad av såväl 

lokalpressen som av rikstäckande tidningar. Han medverkade även i SVT debatt, där 

fenomenet gated communities diskuterades i allmänhet. Tonläget var emellanåt infekterat, 

vilket i och för sig var en grundbult för nämnda TV-program, men i en intervju med SVT 

Jönköping säger Eliasson att det handlar om trygghet och om att kunna lämna sin bil olåst.1 

Fler murar är under tillverkning i världen. Donald Trump har nyligen vunnit USA:s 

presidentval där han bland annat gick till val på att bygga en mur mot Mexiko. Europa har 

haft en flyktingkris som lett till att skärpta gränskontroller. Murar och gränser verkar vara i 

ropet igen. Hur kontroversiellt är det med gated communities i dagens Sverige? 

                                                             
1 Renulf 2015   
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1.1. Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra vilka värden som styr hur gated communities beskrivs i 

svensk media.  

 

1.2. Frågeställningar 

 Vilka olika diskurser kan urskiljas i media ifråga om synen på gated communities? 

 Vilka ideologier och värden kan skönjas bakom de olika diskurserna?  

 Hur konstrueras en svensk identitet i relation till ”de andra”, det vill säga andra länder 

som redan har gated communities? 

 Vilka konkreta konsekvenser kan de olika framställningarna av gated communities få? 

 

 

 

I följande avsnitt förklaras gated communities tillsammans med en redogörelse för 

forskningsläget. Avsnittet innehåller även forskning av bostadssegregation i allmänhet såväl 

som en redogörelse för kopplingen mellan nationella särdrag och byggnation. Slutligen 

återges forskning rörande massmedia och opartiskhet. 

 

2.1. Vad är gated communities? 

Gated communities kallas på svenska grindsamhällen. Ett antal olika försök att definiera 

dess innebörd har gjorts. Bland de främsta experterna på området är Edward J. Blakely och 

Mary Gail Snyder, i vars bok Fortress America gated communities definieras så här:  

 

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.2 

 
Definitionen stämmer bra överens med den sammanställning som Stefan Lovén har gjort i 

sin masteruppsats på tekniska högskolan vid Lunds universitet. I punktform har han 

sammanställt ett flertal olika definitioner till en kärnfull lista av beståndsdelar, enligt följande: 

  

 

                                                             
2 Blakely & Snyder 1997: 2 
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 Område för bostadsändamål  

 Barriärer avgränsar området  

 Begränsat/kontrollerat tillträde  

 Allmän plats blir privatiserad 

 Säkerhetsanordningar 

 Lokalt styre och regelverk3  

 

Tabell 1: Stefan Lovén har kategoriserat gated communities i olika typer. Lovéns sammanställning utgår från 

tre huvudrubriker, var och en med tre respektive underkategorier.4 

 

 
                                                             
3 Lovén 2010: 16 
4 Ibid, 17 
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Eftersom den studie du läser har som syfte att undersöka mediediskurser kring begreppet 

gated communities så kommer områden som i media jämförs med eller kallas för sådana att 

tas med. Dessa kommer dock att bedömas utifrån kriterierna ovan i en jämförande analys 

under avsnitt 6.1.1. utifrån de argument som ges i artiklarna.  

2.2. Gated communities och dess orsaker och konsekvenser 

Stefan Lovén har sammanställt vilka orsaker det finns bakom skapandet av gated 

communities runtom i världen, vilken nytta de medför, samt vilka spillover-effekter som kan 

uppstå. Dels byggs gated communities för att skapa en privat utopi och därmed på egen 

hand lyckas besegra den postmoderna stadens utmaningar i form av segregation, brott och 

avsaknad av gemenskap. Gated communities byggs även för att undvika ovälkomna möten 

och för att skydda den privata sfären. De handlar även om identitet och om att göra en säker 

ekonomisk investering. Kommuner och massmedia sägs driva utvecklingen framåt eftersom 

det inbyggda beskyddet sparar kommunens polisiära resurser i en tid när media rapporterar 

om elände och otrygghet. De största fördelarna anses vara gemenskap och status, säkerhet 

(eller i varje fall en känsla därav), samt stabila fastighetsvärden. Spillovers är undanträngande 

av brott, minskad rörelsefrihet i samhället, dränering av stadens aktiviteter, segregering, 

sjunkande fastighetsvärden i omgivningen, att en allmän plats blir en exklusiv klubb och att 

krav på skattelättnader kan uppstå eftersom de boende anser sig klara sig bra utan staten.5  

 

Lovén förtydligar utifrån personlig kommunikation med Göran Cars, professor i 

samhällsplanering vid Kungliga Tekniska högskolan, några av de problem som kan följa med 

gated communities. För det första är målgruppen för gated communities de personer som 

har lite bättre ekonomi, vilket skapar klassklyftor och avstånd till staden i övrigt. För det 

andra blir service och attraktioner inhägnade och reserverade för dem som bor i området. 

Exempel på sådana faciliteter är bibliotek, daghem, skola, kaféer, restauranger, 

gymnastikhallar, spa etc. För det tredje innebär denna service en kostnad för de boende, 

vilket medför att man inte blir lika motiverade att betala skatt för en service som erbjuds 

utanför området. I USA har till exempel skatterevolter ibland uppstått i gated communities.6 

 

Den huvudsakliga orsaken bakom att människor väljer att bo i ett gated community tycks 

vara trygghet och säkerhet. Thomas W. Sanchez, Robert E. Lang och Dawn M. Dhavale 

skriver att de boende genom gated communities vill bygga fysiska barriärer mot oönskade 

                                                             
5 Lovén 2010: 53 
6 Ibid, 39 
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element såsom brott, droger, vandalism och mot respektlöshet inför privat och offentlig 

egendom. Genom murarna skapas trygghet, både socialt och ekonomiskt, vilket upplevs vara 

lika viktigt. Det finns också ett visst mått av prestige i att bo i ett gated community, vilket de 

boende också associerar med trygghet eftersom det anses vara prestigefyllt att ha kontroll 

och en känsla av säkerhet och exklusivitet. Finns det dessutom en port eller en vakt så 

skapas en image av att de boende är priviligierade och av hög status, eftersom det okända 

och oönskade utestängs samtidigt som de själva beskyddas. Grinden påminner också de 

boende om oförutsägbarheten i världen utanför och alla dess problem.7  

 

Gillad Rosen och Jill Grant har jämfört gated communties i Israel och Kanada och ur detta 

dragit ett flertal lärdomar. De menar att de gated communities de undersökt har en eller flera 

av följande punkter som syfte: 

 Att utestänga andra. Genom att bygga en egen enklav förstärks den egna sociala 

identiteten och genom detta kan socialt kapital genereras utifrån de egna 

gruppmedlemmarnas engagemang.  

 Att stänga in andra i form av etniska ghetton och kvarter, ett sätt för stater att 

kontrollera, hantera eller diskriminera grupper.  

 Att hålla isär grupper genom fysisk åtskillnad för att förhindra konflikt. 

 Att ge fördelar och makt till vissa sociala grupper. 

 Att hålla isär samhällsklasser. De rika använder fysiska barriärer för att få mer 

privatliv och social isolering samt för att få mer ekonomisk avkastning. 

 Att skapa en gemensam identitet och sammanhållning för personer som känner sig 

utsatta i blandade områden, exempelvis singelkvinnor eller äldre personer. 

 Ett marknadsföringsverktyg för byggfirmor som ska attrahera specifika målgrupper.8 

Zoltán Cséfalvay delar in orsakerna bakom gated communities i tre olika kategorier. Den 

första orsaken kallar han för ”klubben” eftersom servicen och exklusiviteten är privat 

finansierad. Om marknaden runtomkring misslyckas fungerar ändå livet i enklaven eftersom 

de boende där har liknande social status och intressen och är villiga att betala mer för varor 

och tjänster. Däremot beskattas de boende två gånger, först kommunalt för tjänster de sällan 

utnyttjar, och sedan privat för tjänster i sitt community. I gengäld åtnjuter de ett flertal 

sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad ekonomisk effektivitet, ökat ansvar, större 

                                                             
7 Sanchez, Lang, & Dhavale 2005: 281-283 
8 Rosen & Grant 2011: 790 



 

6 

 

självständighet och bättre ansvarsskyldighet. Den andra orsaken kallar han ”flykt från 

fördärvet” eftersom ett gated community erbjuder en flyktväg från överbefolkade städer 

fyllda av regler och krav. Byggföretagen tjänar på den rika överklassens flykt i form av höga 

hyror och avgifter, medan kommunerna tjänar på att områdena själva bekostar 

infrastukturen och servicen samtidigt som de får del av skattepengarna. Den tredje orsaken 

kallar han ”brott driver marknaden” eftersom han menar att inmurade områden är en fysisk 

manifestation av en fruktans kultur och självsegregering. Murar, grindar och vakter får dessa 

områden att framstå som frivilliga inverterade ghetton där de som har mycket avskiljer sig 

från dem som har lite. Gated communities markerar också en övergång från statligt till privat 

beskydd. Samtidigt skriver han att studier visat att säkerheten i sig inte är det främsta syftet 

med murar och vakter, det är att manifestera status och prestige. Faktum är att många gated 

communities i Europa byggs i områden där kriminaliteten är låg.9 

2.3. Medför gated communities färre brott? 

En forskningssammanställning genomförd av Gregory D. Breetzke, Karina Landman och 

Ellen G. Cohn visar att väldigt lite tyder på att gated communities minskar brott i någon 

större utsträckning. En undersökning genomförd av forskarna själva i Sydafrika visade att 

brottsligheten var upp till fyra gånger större i och strax utanför olika gated communities, 

vilket istället visar att gated communities till och med kan attrahera kriminella. De jämför 

sedan sin undersökning med Wilson-Doenges undersökning som genomfördes i Kalifornien 

år 2000, vilken visade att ingen avgörande skillnad mellan upplevd säkerhet och 

brottsstatistik finns mellan gated communites och områden som saknar grindar. Blakely och 

Snyder hade inte heller år 1998 funnit någon större skillnad i samma område. Breetzke, 

Landman och Cohn berättar vidare att Mohit och Adbulla under en undersökning i Malaysia 

år 2011 fann att fler brott begicks i gated communities än i två communities med 

medelinkomst. Denna studie innehöll dock ingen brottstatistik, utan byggde på upplevd 

trygghet bland de boende. Breetzke, landman och Cohn berättar vidare att en studie 

genomförd i Storbritannien av Atkinson et al. år 2004 också visade väldigt lite stöd finns för 

att gated communities minskar brott. De betonade istället att de tvärtom kan attrahera brott. 

En stor del av förklaringen tycks vara att många av de gated communities som har 

undersökts ligger i rika områden som blir en naturlig måltavla för tjuvar. En annan förklaring 

är att det är väldigt lätt att begå brott så snart man har kommit innanför grinden eftersom 

invånarna räknar med att grinden ska lösa alla problem och därmed inte vidtar några egna 

                                                             
9 Cséfalvay 2010: 749-751 
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säkerhetsåtgärder. Det rör sig alltså om en sorts falsk säkerhet skapad av höga murar, 

elektriska stängsel, patrullerade vakter och portkoder. Brott kan även begås av de personer 

som bor där och dessa kan även ge kriminella personer tillgång till området genom 

säkerhetskoder. Samarbete mellan boende och kriminella kan alltså förekomma. Dessutom 

har servicepersonal som inte själva bor i området tillgång till området. En del gated 

communities begränsar de tider under vilka servicepersonal får vistas på området eller 

visiterar dem när de lämnar området, men långt ifrån alla boenden gör det.10 Studien visade 

dock att vissa fysiska attribut, såsom storleken och arean på ett gated community, kan vara 

avgörande för hur effektiv säkerheten är.11 

 

En undersökning genomförd av Lynn A. Addington och Callie Marie Rennison år 2015 som 

fokuserade på inbrott visade inledningsvis att gated communities minskade brott, men att 

det är tveksamt om den ökade boendekostnaden verkligen motiverar att bo i ett gated 

community om man gör det i syfte att skydda sina ekonomiska tillgångar. De betonade dock 

att det är väldigt viktigt att undersökningar som fokuserar på andra typer av brott än inbrott 

görs, samt att man måste vara noga med att skilja på olika typer av gated communities.12 

Sammantaget visar tidigare forskning i ämnet att det skydd som gated communities erbjuder 

mot brottslighet är starkt begränsat. Däremot finns ett visst skydd mot våldsbrott.  

2.4. Segregation och gated communities i Sverige 

Hur väl passar gated communities in i Sverige? Ann Rodenstedt skriver i sin 

doktorsavhandling från 2015 om den övre medelklassens bostadsområden i Malmö. I denna 

tar hon även upp bostadssegregationen i Sverige. Hon berättar att Jerker Söderlind i sin bok 

från 1998 vid namn ”Från särhälle till samhälle” argumenterar för att det är osannolikt att 

gated communities kommer att etablera sig i Sverige. Detta beror på att vi till skillnad från 

USA har en stark välfärdsstat. Allemansrätten och visionen om folkhemmet är två andra 

faktorer som står i kontrast mot gated communities som idé. Rodenstedt skriver vidare att 

Sverige inte har tillräckligt höga inkomstskillnader för att motivera den typen av boende. 

Samtidigt berättar hon att Söderlind ändå medger att det sociala kapitalet och tilliten till 

politiker har minskat i Sverige. Dessutom har avregleringen av bostadsmarknaden gjort det 

lättare för privata företag att bygga efter egna koncept och nischer, till exempel särskilda 

”små samhällen” för pensionärer med särskild service och rekreationsmöjligheter, eller 

                                                             
10 Breetzke, Landman & Cohn 2014: 134.  
11 Ibid 136-137 
12 Addington & Rennison 2015: 188.  
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ekobyar eller liknande livsstilsboenden. Rodenstedt skriver vidare att det blir mer och mer 

vanligt att bostadsområden kallas exklusiva och riktas till höginkomsttagare. Hon berättar 

även att privata säkerhetsbolag allt oftare anlitas för att sätta upp staket, lås och kameror i 

vissa områden, vilket leder till segregering eftersom bara de som har råd kan betala för extra 

säkerhet. Rodenstedt berättar också att Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete i Göteborg, år 

2008 visade att svensk brottsprevention har bytt fokus från att försöka lösa sociala problem 

till att fokusera på individen och familjen. Som en konsekvens har säkerhetsansvaret 

förflyttats till kommunen, lokala organisationer och föräldragrupper. Rodenstedt nämner 

även att Mikaela Herberts publikation från 2013 vid namn ”Stadens skavsår. Inhägnade 

flerbostadshus i den polariserade staden” visat att boende i hyreshusområden med låg 

socioekonomisk status själva tvingas ta ansvar för säkerheten i sitt område genom staket och 

låsta portar. Detta tros ske som en följd av ökad socioekonomisk utsatthet och social oro 

utifrån uppfattade samhällsförändringar vad gäller försämrad säkerhet och poliskontroll.13 

 

Rodenstedts intervjustudie visade att den övre medelklassen i Malmö börjat självsegregera 

sig mot den västra delen av staden samtidigt som de undviker stora delar av staden. De var 

påverkade av såväl medias som av andra boendes berättelser om otrygghet. I deras ögon var 

områdena Bellevue och Victroria Park, som ibland kallats för gated communities, socialt 

avlägset från bilden av Malmö som Sveriges Chicago. Invånarna var fortfarande oroliga för 

stölder och inbrott, men inte för skjutningar och upplopp. De invånare som tidigare hade 

bott i närheten av Malmös mer stigmatiserade områden utmanade den dåliga bilden av dessa 

stadsdelar, men sade sig samtidigt vara ovilliga att bo i dessa delar av staden igen. Invånarna 

definierade säkerhet som en avsaknad av otrevliga känslor och de såg Victoria Park och 

Bellevue som säkra eftersom stadsdelarna var lugna och förutsägbara. Invånarna har ett stort 

ekonomiskt kapital och känner sig trygga med sina grannar, vilka de upplever att de kan 

relatera till som bra människor.14  

 

Rodenstedt berättar att Victoria Park av dess ägare, såväl som av flera av dess invånare, har 

liknats vid ett bysamhälle där invånarna köper sig en mötesplats mitt i en anonym stad. 

Larm, kameror, grindar och gränser fyller inte bara en säkerhetsfunktion, men syftar även till 

att bevara områdets exklusivitet och privatliv. En stor del av säkerhetskänslan kommer från 

att invånarna känner igen sina grannar och kan urskilja dem från främlingar. I Victoria Park 

har ägaren ofta tonat ner säkerhetssystemen och mer betonat just den sociala säkerheten. 

                                                             
13 Rodenstedt 2015: 75-77 
14 Ibid, 237-239 



 

9 

 

Bellevue har däremot en avdelning med hyreshus, varför misstänksamhet mot främlingar 

inte är lika stor där.15 Victoria Park marknadsfördes som ett livsstilsboende och ett ideal, och 

invånarna såväl som politikerna betonade att detta inte är ett gated community, ett ord de 

förknippar med segregation, fruktan, rikedom och homogenitet. I media betonades därför 

hur olikt Victoria Park var från denna boendetyp och framhöll istället hur inkluderande 

området var. De boende själva betonade däremot exklusiviteten och avskildheten. Begreppet 

gated communities sågs dock som ett främmande element. Rodenstedt menar därför att man 

i fallet Victoria Park har valt att tona ner säkerhetsaspekterna i syfte att passa in i en svensk 

kontext. Det finns tydliga fysiska, symboliska och sociala gränser i både Victoria Park och 

Bellevue, en tydlig insida och utsida. De sociala gränserna som har betonats i dessa boenden 

är inte främst fysiska hinder, men beskyddar ändå sina invånare genom områdets status.16 

 

Gated communities kan också uppstå genom renoveringar. Mikaela Herbert har genomfört 

en intervjustudie i Malmö år 2013 som handlade om varför fler och fler bostadsföreningar 

väljer att inhägna sina områden. Studien visade att det i första hand är de obehörigas 

närvaro, vardagsbrottslighet, låg tilltro till polisen och allmän otrygghetskänsla som gör att 

man inhägnar. Staketen sägs utvidga de boendes privata sfär och upplevda trygghet, och 

besluten bottnar i helt olika situationer, allt från obehöriga ungdomar som använder 

uteplatsen till våld, hot och skadegörelse. Att göra en tidigare halvoffentlig miljö privat gör 

det lättare att hålla obehöriga utanför området och förhindra passage eftersom det blir lättare 

att identifiera och avvisa dem. De flesta invånare, särskilt äldre och barnfamiljer, säger i 

Herberts undersökning att staketen har ökat känslan av trygghet och att antalet brott som 

kommer utifrån har minskat. De boende sägs även använda gården mer sedan den har 

inhägnats, men att detta främst beror på att den har upprustats i samband med inhägnaden.17  

 

Herberts studie visade även att de boende såg förändringar på samhällsnivå som ett problem 

som man här försöker hantera lokalt, till exempel arbetslöshet, ungdomar som inte har 

någonting att göra eller någonstans att ta vägen, ökad individualisering och social utsatthet. 

Missbrukare, hemlösa, unga killar och människor med utländsk bakgrund pekas ut som de 

främsta problemen. Beslutet att inhägna ses som ett nödvändigt ont eftersom det bidrar till 

en utveckling de inte ser som önskvärd.
18

 Studien visade också att 75 procent av de 

inhägnade flerbostadshusen med låsta grindar finns i socioekonomiskt och etniskt 
                                                             
15 Rodenstedt 2015: 241-242 
16 Ibid, 243-246 
17 Herbert 2013: 86-92 
18 Ibid 100-101 
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segregerade områden. Många beslut togs efter att deras områden förändrats från 

socioekonomiskt och etniskt integrerade till segregerade.19 

2.5 Bostadssegregation, ekonomi och etnicitet 

Eftersom segregation är ett ofta återkommande tema i diskussioner kring gated communities 

finns det anledning att även lyfta forskning på detta område. I en forskningsrapport 

framtagen på KTH år 2008 berättar Daniel Rauhut att det var först i slutet av 80-talet som 

bostadssegregation började diskuteras mer omfattande till följd av invandrartäta områden, 

sociala problem och utanförskap. I miljonprogrammen skedde så kallad ghettoisering genom 

att svenska invånare flyttade ut medan invandrare flyttade in, mestadels flyktingar med svaga 

resurser. Dessa områden kom in i en negativ utvecklingsspiral och segregerades alltmer från 

det övriga samhället med negativa följder inte minst för skolan och barnens språkutveckling. 

När gamla och nya svenskar aldrig möts i vardagen grundläggs utanförskapet redan i 

barndomen. Invandrarna själva hålls som syndabockar för sin arbetslöshet och låga inkomst. 

Förutom de sociala konsekvenserna är denna segregation mycket kostsam ekonomiskt.20 

 

Regeringskansliet tog år 2007 fram en rapport om bostadssegregationens orsaker och 

konsekvenser och man lyfter i huvudsak fram ekonomisk och etnisk bostadssegregation. I 

rapporten nämns att flyttmönstret hos både inrikes och utrikes födda liksom förekomsten av 

diskriminering på bostadsmarknaden kan påverka boendesegregationen. Man lyfter även att 

segregationen ger så kallade områdeseffekter ifråga om arbetsmarknad, skolresultat och 

hälsa.21 Studien visade för det första att personer av samma etniska bakgrund tenderar att 

söka geografisk närhet till de personer de trivs bäst med och med vilka man delar språk, 

kultur och traditioner. Det finns alltså en självvald sida. Ett annat skäl sägs vara svårigheter 

att tillägna sig samhällsinformation och att etablera sig på bostadsmarknaden och att 

invandrare därför tjänar på att bosätta sig nära andra invandrare som en slags kompensation. 

I invandrartäta områden kan man hjälpa varandra och en marknad för varor och tjänster 

som den egna gruppen efterfrågar kan lättare uppstå där. Detta innebär att 

transaktionskostnaden för att flytta till ett nytt land blir låg. I den mån segregationen är 

frivillig sägs den vara positiv, medan den är negativ om den är ett resultat av diskriminering 

från hyresvärdar och fastighetsmäklare. Mycket tyder på att segregationen till viss del beror 

på diskriminering, varför vissa etniska grupper hänvisas till mindre attraktiva 

                                                             
19 Herbert 2013: 108 
20 Rauhut 2008: 55 
21 Aldén & Hammarstedt 2016: 20 
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bostadsområden. Ekonomiska skäl nämns också, eftersom det av ekonomiska skäl är svårare 

att göra boendekarriär när man börjar i en hyresrätt och på det sättet går miste om bostadens 

värdestegring.22  

 

Samma studie visar även att de som bor i egna hem och bostadsrätter har de högsta 

arbetsinkomsterna, den högsta sysselsättningsgraden och har få utrikesfödda grannar. 

Boende i allmännyttan har däremot relativt låga arbetsinkomster, låg sysselsättning och stor 

andel utrikes födda grannar.23 Anledningen till att invandrare har ont om ekonomiska 

resurser är att de inte har lika mycket information om hur arbets- och bostadsmarknaden 

fungerar, saknar tillgång till nätverk på samma områden, samt kom till Sverige med 

begränsat ekonomiskt kapital. Detta leder sammantaget till svårigheter att få banklån och 

därmed hänvisas invandrarna till att bo nära andra resurssvaga personer. Diskriminering på 

arbetsmarknaden förekommer också.24 En åtgärd som föreslagits i syfte att bryta 

segregationen är social blandningspolitik, det vill säga att vid nybyggnation av 

bostadsområden variera mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter. Detta löser dock inte 

problemen i de segregerade områden som redan finns och det är svårt att förutspå vilket 

värde bostäderna kommer att få i ett dylikt område.25 En studie genomförd av statistiska 

centralbyrån visar också att barn som bor i invandrartäta områden har större risk att inte bli 

behöriga till gymnasiet, särskilt om man går i en skola med samma etniska sammansättning.26 

 

Renaud Le Goix och Elena Vesselinov har forskat på segregation i USA specifikt i relation 

till gated communities och dess bostadspriser. I en rapport från 2013 uttrycker de att dessa 

bostäder har högre värde och ett mer stabilt pris över tid. Gated communities sägs därmed 

vara en typ av bostad som genererar en ojämlik bostadsmarknad eftersom invånare filtreras 

och eftersom det finns en typ av ”snobbvärde” som skyddar från bostadsbubblor. För det 

andra verkar gated communities leda till ett prisras på bostäder som ligger i närheten. Detta 

är särskilt sant när området är beläget i finare förorter, på gränsen till city eller vid kusten.27 

En annan studie av samma personer från 2015 visade ett snarlikt resultat. Gated 

communities sägs där ha en stor effekt på segregation, särskilt i de fall där boendet riktar sig 

till specifika grupper såsom personer med hög status eller bostäder för äldre ålderskategorier. 

                                                             
22 Aldén & Hammarstedt 2016: 31-34 
23 Ibid, 70 
24 Ibid, 86-87 
25 Ibid, 90-91 
26 Statistiska centralbyrån 2007: 41-42 
27 Le Goix & Vesselinov 2013: 2146 
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Gated communities leder ofta till social homogenisering av ett bostadsområde. Skillnaderna i 

social distans var tydligt mätbara och en större skillnad fanns än vid vanliga jämförelser av 

rika och fattiga områden utan grind. Detta resultat sägs ha stöd i tidigare forskning.28 

2.6. NIMBY – Not in my back yard  

NIMBY är enligt Gerdner och Borell en akronym som har använts sedan 70-talet för att 

beskriva protester mot etableringen av byggnader och aktiviteter som invånare ser ett värde i 

som samhällsfenomen men som man inte vill ha i sitt eget grannskap. Protester mot en 

byggnad kan komma ur ett flertal varierande faktorer såsom byggnadens storlek och 

utformning, antal boende och ägandeform. Andra samhälleliga faktorer kan vara befintlig 

populationstäthet, grannskapets sociodemografiska profil och grannskapets geografiska 

närhet till byggnaden.29 Gerdner och Borell undersökte reaktioner i Sverige mot etableringen 

av sexton behandlingshem och fann att ca 18 procent av etableringarna mötte NIMBY-

reaktioner. Även om människor i allmänhet förstår att missbrukare behöver behandlingen så 

fanns det en osäkerhet och rädsla för att få skador på sina egendomar eller att bostadens 

värde skulle minska. Osäkerheten grundade sig även i en rädsla för brott, droger och dåliga 

förebilder för barnen i området.30 Även om båda är boendeformer så är gated communities 

något helt annat än ett behandlingshem. Det finns dock flera värdefulla generella principer i 

Gerdners och Borells resultat, vilka är värda att återvända till i en jämförande analys. 

NIMBY är ett tveeggat begrepp när det gäller gated communities utifrån dess oklara status i 

det svenska samhället. Gated communities kan vara något man protesterar mot, men det kan 

också vara ett sätt för de boende att genom grindar säga ”not in my back yard” till 

kriminalitet och ovälkomna besökare. 

 

2.7. Propaganda i nyhetsrapportering  

Jimmy Vulovic, doktor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, berättar att Edward S. 

Herman och Noam Chomsky har tagit fram en propagandamodell i vilken de helt förkastar 

antagandet om att liberaldemokratiska massmedier är oberoende, granskande och 

sanningssökande. I modellen beskrivs fem ”filter” varav det första är ägarkoncentration. 

Först kan nämnas att en tydlig trend sedan andra världskriget har varit att 

maktkoncentrationen på massmediemarknaden har ökat till följd av att allt färre stora 

aktörer och därmed även färre agendasättare finns. Samtidigt kräver dessa allt mer i 

                                                             
28 Le Goix & Vesselinov 2015: 634–638 
29 Gerdner & Borell 2003: 60-61 
30 Ibid, 75-76 
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avkastning. Allt mer hänsyn måste tas till vinstintresse och därför favoriseras nyheter som 

lockar ekonomiskt starka mediekonsumentgrupper. Ett andra filter är annonsfinansiering, 

eftersom annonsörerna i allt högre grad påverkar massmediernas lönsamhet och möjlighet 

att överleva. Mer så än försäljningen av tidningen i sig. Ekonomiskt starka aktörer tenderar 

att missgynna massmedier som har en för annonsören ogynnsam ideologi och agenda. Ett 

tredje filter handlar om källkontroll. Eftersom ingen kan bevaka allting, överallt, brukar 

nyhetsmedierna lägga tonvikten på säkra källor där nyheter ofta dyker upp, såsom regeringen 

och dess departement, riksdagen, försvarsmakten, polisen, kommunledningen, förvaltningen, 

intresseorganisationer, stora företag och andra näringslivsaktörer. Eftersom dessa källor ofta 

anses vara objektiva brukar källkontrollen vara dålig. Därmed har makthavarna ett enormt 

övertag när det gäller att sätta agendan för massmedia. Makthavarna kan också utöva 

påtryckningar mot enskilda journalister eller mediebolag, exempelvis genom att hota med att 

påverka dess priviligierade ställning om reportaget vinklas på fel sätt, att vägra ställa upp på 

intervjuer om obekväma meningsmotståndare deltar i samma debatt, eller genom att förse 

nyheterna med ”rätt” experter, exempelvis f.d. ministrar eller forskare som får löften om 

finansiering av sin forskning om den lyfter fram rätt frågor. Ett fjärde filter kallas 

organiserad kritik och går ut på att starta drev mot en artikel eller ett TV-inslag, vilket kan 

leda till att annonsörer tar avstånd från mediebolaget. Vulovic påpekar att det femte filtret är 

starkt färgat av 80-talets tidsanda ifråga om synen på kommunism som den självklara och 

enda fienden, men menar att även andra ideologier kan plockas in i denna modell. Filtret 

kallas antikommunism och går ut på att marknadsekonomin måste försvaras till varje pris så 

att kommunismen inte får några poänger. Det spelar här ingen roll hur inkonsekvent 

rapporteringen blir, allt som antyder att den fientliga ideologin har rätt måste bekämpas.31  

 

2.8. Den postmoderna stadens och svenskens identitet  

Sveriges länsstyrelser har tagit fram en hemsida med information om Sverige för nyanlända 

migranter. I denna frågar man om det finns något typiskt svenskt och konstaterar först att 

den bild de presenterar på sidan är en generalisering. Ett antal exempel ges dock på vad som 

sägs vara typiskt svenska särdrag. Först betonas att svenskar i hög grad litar på sina egna 

myndigheter och på statsmakten. Under vintern träffas de inte så mycket utomhus, det är 

vanligare på sommaren. Närheten till naturen och allemansrätten sägs vara viktiga symboler 

för svensk identitet. Vidare sägs svenska folket bland annat vara konfliktundvikande och 

                                                             
31 Vulovic 2017: 120-125 
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konsensussökande, sekulariserade och noga med att passa tider.32 En mer vetenskaplig 

undersökning av nationella särdrag, World Values Survey (WVS) 2010-2014, visar att Sverige 

sett till sina värderingar är ett land som sticker ut som det land där befolkningen är både 

sekulariserad och på jakt efter självförverkligande. Endast Japan är enligt sammanställningen 

mer sekulariserat än Sverige, och det svenska folket är det mest självförverkligande folket i 

världen.33  

 

Figur 1: Längst upp till höger i figuren återfinns Sverige, etta i självförverkligande och tvåa i sekularisering.

  

Enligt WVS egen förklaring innebär sekulära-rationella värderingar att man lägger liten vikt 

vid religion, traditionella familjevärden och auktoriteter. Skilsmässa, abort, dödshjälp och 

självmord är relativt socialt accepterat. Självförverkligande innebär miljöskydd, tolerans mot 

främlingar, homosexuella och jämlikhet mellan könen, samt stora krav på delaktighet i 

politiskt och ekonomiskt beslutsfattande. 34
 

 

Thomas Johansson och Ove Sernhede beskriver den samtida staden som delad i sin bok om 

vår tids urbaniserade städer, eftersom ”bättre bemedlade grupper” utvecklar 

individualiserade levnadsstrategier och gemenskaper genom avskärmning i gated 

                                                             
32 Information om Sverige, 2017 
33 World Values Survey, Cultural map. 
34 World Values Survey, Inglehart-Weltzel cultural map   
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communities och ”gentrifierade” bostradsområden.35 Utvecklingen kan leda till Edge cities, det 

vill säga självförsörjande stadsdelar som erbjuder de boende service, arbete och rekreation, 

samt skapande av en egen urban identitet.36 Mats Franzén återger i samma bok forskaren 

Jane Jacobs tankar om trottoarens användningar. Hon menar att en trottoar inte betyder 

någonting i sig själv, men den får sin betydelse av den anslutande bebyggelsen. Trottoarerna 

är ofta stadslivets hjärta eftersom det är på och i anslutning till dem som det offentliga livet 

äger rum. I större städer är trottoarerna fulla av främlingar, vilka säkrar en anonymitet mitt i 

folkmassan. I fungerande stadsdelar känner man sig säker och trygg mitt bland alla 

främlingar och tryggheten upprätthålls inte i första hand av polisen, utan av de normer som 

finns hos gatans besökare, vilka även kan avstyra kriminalitet. Samtidigt möjliggör 

anonymiteten också människors möten och gemenskap.37 Abby Peterson skriver i samma 

bok ett kapitel om globala städer och identitet. Hon menar att rika människor numera gärna 

bor centralt i vindsvåningar och föredrar att konsumera snarare än spara. Att äta är inte 

längre en fråga om mat, utan om cuisine, och kläder handlar om design snarare än funktion. 

Inom denna livsstil efterfrågas inte standardiserade och massproducerade produkter och 

servicefunktioner, man söker snarare specialtillverkade och individuella lösningar.38 

 

Joakim Forsemalm skriver i samma bok ett kapitel vid namn ”Vems är staden?”. Där 

berättar han att den spanske sociologen Manuel Castells hävdar att städer precis som 

regioner och nationer behöver symboler att hänga upp sin identitet på. De försöker skapa ett 

kulturarv genom att anknyta till gamla myter eller nyckelpersoner i historien. Det är 

kulturarvet som ger stabilitet och särdrag gentemot andra platser eller stadsdelar. Att berätta 

en historia om en plats innebär att man ramar in en mening samtidigt som man utesluter 

andra meningar. Den erfarne berättaren, den så kallade traditionsbäraren, förmedlar 

normativa idéer om vad en region eller stad ”ska” vara, vilket begränsar andra personers 

definitioner. Detta menar han kommer att leda till olika typer av reaktioner mot alla 

anpassningar och förändringar av staden och dess kultur till den postindustriella ekonomins 

logik. Dels kan grupper såsom Reclaim the street försöka ta tillbaka vad den förlorat, men 

också i form av olika slags getton som frivilligt vill avskärma sig från den eviga staden, såväl 

marginaliserade ytterstadsghetton som murinringade grindsamhällen. Även om inte fysiska 

                                                             
35 Johansson & Sernhede 2003: 7 
36 Ibid, 28  
37 Franzén 2003: 37-38 
38 Peterson 2003: 72 
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murar är lika vanliga i Sverige som i USA så bygger man genom socialt statushöjande 

områden och byggnader en slags mentala murar som gör att inte alla känner sig välkomna.39  

 

Vidare återberättar Forsemalm även Jerker Söderlunds diskuterande text vid namn Stadens 

renässans: från särhälle till samhälle (1998). I denna beskrivs hur semiprivata rum blir alltmer 

vanliga i Sverige genom portkodförsedda dörrar till innergårdar och köpcentra utanför 

stadskärnan. I en stadskärna får alla vistas, medan dessa två byggnationer lyder under 

fastighetsägarens regler. Detta gör att till exempel mötesfrihet och demonstrationer 

omöjliggörs tillsammans med möjligheten att bara sitta ner och ta sig en glass på en bänk, 

eller att ”slöhänga” om fastighetsägaren inte vill det. Den så kallade ”uppsnofsningen” av 

det offentliga rummet uppfattas av pariagrupper som att de inte är välkomna där. Samtidigt 

betonar Forsemalm att det sociala skyddsnätet i Sverige hindrar människor att hamna i lika 

djup fattigdom som de fattigaste i USA, varför svenska städer inte är lika strukturellt 

segregerade som deras. Dock betonas att den svenska utvecklingen verkar gå i amerikansk 

riktning i form av polariserade etniska grupper i ytterområden medan den välmående vita 

medel- och överklassen bor strand-, älv- eller citynära.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Forsemalm 2003, 147-150 
40 Ibid, 150-152 
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Här presenteras arbetets tre teoretiska utgångspunkter samt dess praktiska användning. 

3.1. Diskursteori 

Vad är en diskurs? Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips förklarar ordet diskurs 

med hjälp av ett exempel. En översvämning som händelse är ett materiellt faktum, det vill 

säga en händelse som äger rum oavsett vad människor tycker och tänker. Det är först när 

människor försöker skapa en mening och förståelse kring den genom sitt språk som en 

diskurs blir till. Några personer kommer att kategorisera översvämningen under diskurser 

såsom naturfenomen, ovanligt stor nederbörd, El-Niño eller växthuseffekten, medan andra 

skulle använda sig av ”felaktig politik” eftersom regeringen inte har byggt vallar och 

fördämningar trots riskerna. En sista kategori människor skulle kanske använda diskursen 

”Guds vilja” för att beskriva översvämningen som ett gudomligt straff för folkets syndiga 

leverne.41 I den här uppsatsen utgörs den ursprungliga händelsen av att gated communities 

har kommit till Sverige, vilket representeras på lite olika sätt i de olika artiklarna beroende på 

hur det manifesterats lokalt. De olika sätten att tänka kring dessa gated communities, det vill 

säga diskurserna, ska under arbetet urskiljas ur dagspressens olika skildringar.  

 

Varför diskursanalys? Alan Bryman menar att diskursanalys lämpar sig utmärkt för analys av 

tidningsartiklar eftersom metoden är så pass flexibel. Det finns nämligen flera olika sorters 

diskursanalys, var och en med sina underkategorier. Gemensamt för alla former av 

diskursanalys är att de är socialkonstruktivistiska till sin natur, eftersom de undersöker hur 

olika skildringar av världen, samhället, och olika händelser skapas genom vårt språk.42 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips sammanfattar utgångspunkten för en 

diskursanalys när de skriver att forskaren inte ska försöka komma åt ”verkligheten” genom 

att bedöma vilka diskurser som är rätt eller fel. Istället ska man använda diskurserna för att 

fundera över vilka sociala konsekvenser de olika framställningarna av verkligheten får.43 

Utöver att diskursteorin utgör grunden bakom uppsatsmetodiken och frågeställning nummer 

ett har diskursteorin även en särskild relevans när det gäller frågeställning nummer fyra, som 

handlar just om att överväga vilka konkreta konsekvenser de olika framställningarna av gated 

communities kan få. Konsekvenserna kommer därför att diskuteras utifrån diskurserna. 

                                                             
41 Winther Jørgensen & Phillips 2000: 15-16 
42 Bryman 2011: 474 
43 Winther Jørgensen & Phillips 2000: 28 
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3.2 Gestaltningsteorin (Framing theory) 

Jesper Strömbäck skriver att journalisters gestaltningar av en nyhet skapar mening och 

sammanhang. Gestaltningarna ger läsarna ledtrådar till hur en nyhet ska förstås. Journalisten 

skapar då en ”gynnad läsning”, det vill säga blockerar alternativa tolkningar och betydelser 

av en nyhetstext. Detta sker genom att idéer, känslor och värderingar styr in läsaren på en 

specifik väg mot en förutsägbar slutsats. Enligt Strömbäck påminner detta om 

”problemformuleringsprivilegiet”, ett begrepp som betyder att någon har makten att 

definiera vad som är problematiskt och därmed även indirekt bestämmer vilka typer av 

lösningar som kan föreslås. Journalistiska gestaltningar definierar problem, förklarar 

orsakerna bakom problemen, uttrycker värderingar eller moraliska omdömen, samt ger 

förslag på möjliga lösningar. Strömbäck ger tre exempel för att illustrera teorin. Först lyfter 

han fram en situation då några vänner vill besöka en restaurang. Vid ankomst beklagar sig 

restaurangens ägare med orden ”det är tyvärr för många gäster ikväll”, varpå vännerna svarar 

”det är restaurangen som har för få bord”. Båda parterna är här överens om att det finns ett 

problem, nämligen att det saknas plats, men restaurangägarens definition av problemet 

befriar honom själv från vidare ansvar medan vännerna lägger allt ansvar på 

restaurangägaren. Strömbäck menar även att det är skillnad på att tala om ”den höga 

arbetslösheten” och ”den låga sysselsättningen”. I det första fallet är lösningen att minska 

antalet arbetslösa, medan det i det andra fallet handlar om att öka antalet personer med 

sysselsättning. Antalet arbetslösa kan minskas på många sätt, till exempel genom fler 

högskoleplatser eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I det andra fallet är det tydligare att 

problemet åsyftar arbetstillfällen, inte utbildningar och arbetsmarknadsåtgärder. Det tredje 

exemplet är den klassiska frågan om glaset är halvfullt eller halvtomt. Skillnaden blir här att 

ett halvfullt glas inte behöver fyllas på, medan ett halvtomt glas kräver en insats. 

Gestaltningen leder alltså tankarna i en viss riktning.44  

 

I en uppsats om gated communities kan gestaltningsteorin användas för att se vilka problem 

och orsaker bakom problemen som definieras, samt vilka lösningar och moraliska omdömen 

som formuleras apropå gated communities. På detta sätt kan resonemang fördjupas kring 

frågeställning nummer två som handlar om vilka ideologier och värden som kan skönjas 

bakom diskurserna. 

                                                             
44 Strömbäck 2010: 178-180 
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3.3. Den relationella identitetsmekanismen  

I sitt kapitel om nationella diskurser beskriver Winther Jörgensen och Philips att man ofta 

föreställer sig att olika nationer skiljer sig från varandra genom sin historia och kultur. 

Skillnaderna antyder att en nations identitet därmed är relationell. Den relationella 

identitetsmekanismen innebär att man konstruerar bilden av en ”Annan” nationell särart 

som den egna nationella särarten skiljer sig från. Det är först i jämförelsen med andra 

nationers föreställda särdrag som vi kan se hur vår nation skiljer sig från dem. Man kan 

därför undersöka vilka föreställningar som finns kring andra nationer, och i förlängningen 

kring relationen mellan ”oss” och ”dem”. De bilder vi får av oss och dem kan antingen 

bekräfta att vi är de ”normala” eller till och med överlägsna, eller tvärtom framställa ”de 

andra” som en förebild.45   

 

I detta arbete kan teorin användas för att undersöka frågeställning nummer tre, vilken 

handlar om hur en svensk identitet (nationell hållning ifråga om gated communities) formas i 

relation till ”de andra” nationer som redan har gated communities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Ibid, 165-167 
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I detta avsnitt presenteras i tur och ordning studiens metod, tillvägagångssätt, material, 

övervägningar och urval, samt en kort beskrivning av tidningarna ifråga och dess ideologi. 

 

4.1. Kritisk diskursanalys (CDA) 

Den form av diskusanalys som används under denna undersökning kallas för kritisk 

diskursanalys. Peter Berglez menar att det är en typ av diskursanalys som lämpar sig bra för 

undersökningar vars frågeställningar undersöker ur vems perspektiv verkligheten beskrivs. 

Den är även lämplig för att undersöka om det finns en ideologi bakom nyhetsrapporteringen 

eftersom den har en inbyggd ideologikritisk misstänksamhet mot den aktuella 

mediediskursen. I denna typ av diskursanalys räcker det alltså inte att koncentrera sig på 

själva språket i texten som en del andra textanalyser. Forskaren måste även fråga sig vad 

texten är en del av och vad den försöker motverka. I slutet handlar det om att se vilken 

ideologi som har den meningsskapande makten över den undersökta händelsen i massmedia 

och som därmed får andra att sälla sig till ideologin. Som exempel nämner han hur 

liberalismen som ideologi materialiseras i samhället genom liberala mediers sätt att 

rapportera och genom läsarnas konsumtion av deras liberala alster. Poängen är att det inte 

finns någon neutral rapportering och att alla texter är mer eller mindre ideologiska. Det blir 

därmed viktigt att till exempel uppmärksamma hur en i sig neutral nyhetshändelse 

sammanlänkas med, eller hålls isär från ett annat fenomen av ideologiska skäl. När forskaren 

granskar nyhetsrapportering undersöker hen därför både medvetna och omedvetna 

processer, makt- och dominansförhållanden, upprätthållande av verklighetsuppfattningar, 

traditioner och värderingar, språkanvändning och verklighetsperspektiv i förhållande till 

andra perspektiv.46  

4.2. Mikro- och makroanalys som analysverktyg för kritisk diskursanalys 

Berglez skriver att en nyhetstexts struktur skapas med hjälp av rubriker, underrubriker och 

ingresser. Om dessa plötsligt inte fanns i våra tidningar skulle läsarens förståelse rubbas eller 

störas. Det finns alltså ett slags underförstått avtal mellan nyheternas producenter och 

konsumenter där läsaren tar till sig nyheter på ett inlärt sätt. Detta kallas för sociokognition och 

sociokultur. Denna förståelse innefattar även en underförstådd gemensam världsbild som 

ständigt bekräftas eller omförhandlas genom rapporteringen av nya händelser. Inom den 

                                                             
46 Berglez 2010: 266-271. 
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kritiska diskursanalysen försöker man därför lyfta fram omedvetna sociokulturella 

kontextualiseringar genom att fråga varför texten är som den är och hur den skulle ha kunnat 

struktureras på ett annat sätt. Vilken ideologi, vilka dolda meningar, vilka opinioner och 

värderingar står att finna i en nyhetsartikel? För att få svaret använder sig forskaren av 

makro- och mikroanalys.47  

 

Makronanalys beskriver enligt Berglez nyhetstextens övergripande egenskaper såsom tema 

och schematiska strukturer. Hur ser relationen mellan huvudtemat och delteman ut? 

Huvudtemat i en text finner forskaren genom att studera rubrik, underrubrik och ingress, 

eftersom dessa har som syfte att spegla artikelns mest relevanta delar. Delteman återfinns i 

periferin i relation till huvudtemat. De schematiska strukturerna fångas i sin tur genom att 

forskaren beskriver nyhetsdiskursens berättarkonventioner, det vill säga det outtalade 

tillvägagångsättet för berättandet. Vanligtvis summeras händelsen i rubriker och ingress, följt 

av en historisk bakgrund som relaterar händelsen till något i det förgångna. Därefter är det 

brukligt att utrymme ges till aktörer och källor som kommenterar eller bedömer orsaker och 

konsekvenser. Dessa röster måste särskiljas från journalistens egen röst, vilket inte är helt lätt 

eftersom de olika rösterna ibland flyter ihop.48  

 

Mikronanalys används enligt Berglez för att studera diskursen mer i detalj, till exempel ifråga 

om koherens och ordval. Koherensen, det vill säga sammanhanget, kan studeras genom att 

först undersöka hur relationen mellan den globala koherensen (huvudmeningen) och den 

lokala koherensen (argumentation, påståenden och beskrivningar) hör samman. Med andra 

ord handlar det om att försöka se hur nyhetsartikelns huvudbudskap byggs upp genom 

textens olika delar. För det andra måste man på mikronivån även studera koherensluckorna, 

det vill säga den information som journalisten anser vara underförstådd och därmed inte 

känner behov av att nämna. Som ett exempel nämner Berglez hur rubriken ”Örebro SK fick 

1-1” bygger på att läsaren är införstådd med att det gäller ett sportresultat, och genom att 

studera dessa ”språkliga isberg” av underförstådd mening kan man se såväl den 

sociokulturella relationen mellan journalisten och läsaren och dess eventuella ideologiska 

karaktär. För det tredje undersöks även koherensen ifråga om överflödiga diskurser i texten, 

det vill säga all information som inte tillför någonting relevant till nyhetsstoryn, exempelvis 

genom att en person beskrivs som ”marxist” trots att reportaget inte handlar om personens 

politiska åsikt. Slutligen studeras även språklig stil genom ordval på mikronivån, till exempel 

                                                             
47 Berglez 2010: 273-274 
48 Ibid, 275 
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användandet av ordet ”pamp” istället för ”förtroendevald politiker”. Utgångspunkten är att 

ord kan rymma sociokulturella och ideologiska element. Man bör här vara uppmärksam på 

att ord kan betyda olika saker i olika sammanhang.49 

4.3. Tillvägagångssätt 

Berglez har tagit fram ett analysschema50 som stöd för ett praktiskt genomförande av 

metoden. Metoden har här anpassats till det aktuella ämnet för undersökningen, gated 

communities. Steg för steg kommer undersökningen att gå till så här:  

 

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll samt kartläggning av eventuella bilder och 

faktarutor som kompletterar artikeln. Vad handlar artikeln om? Vilken funktion fyller bilder och 

faktarutor i relation till texten? 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur (makronivån). Hur organiseras de ämnen/händelser (teman) 

som förekommer i artikeln? Vilken tematisk hierarki framträder mellan rubriker, ingress och 

andra delar av texten?  

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur (makro). Vad förmedlas i rubriker och ingress? Vilka 

aktörer förekommer i texten och vad eller vem representerar de? Vilken historisk bakgrund 

till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers handlingar och kommentarer? Vilka 

slags resonemang kring orsaker och konsekvenser förekommer utifrån olika aktörers 

kommentarer och vem är det som för resonemanget? Vem eller vad riktas aktörernas 

kommentarer mot? Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring 

den aktuella händelsen? 

 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten. Hur ser relationen mellan texten som helhet (global 

koherens) och dess delar (lokal koherens) ut? Hur involveras läsarens förförståelse och 

förkunskaper? På vilka sätt ger texten prov på implicit eller frånvarande mening som läsaren 

själv förväntas fylla i? Finns det onödig eller irrelevant information och hur ser denna i så fall 

ut? Slutligen, vilka ord används, av vilka aktörer och vilka ord hade kunnat användas istället?

  

5. Sociokulturella kontextualiseringar. På vilka sätt kan nyhetsdiskursen ge uttryck för, vara en 

del av, förhandla med eller motverka särskilda ideologiska processer? 

                                                             
49 Berglez 2010: 275-277 
50 Ibid, 277-279 
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Berglez ovanstående fem punkter är direkt relaterade till diskursteori. I syfte att göra de 

övriga två teoretiska utgångspunkterna mer användbara har två ytterligare punkter skapats: 

 

6. Gestaltning. Vilka problem och orsaker bakom problemen definieras och vilka lösningar 

och moraliska omdömen som formuleras? 

 

7. Relationell identitetsmekanism. Jämförs Sverige med andra nationer ifråga om gated 

communities? Vem gör jämförelsen och vilka särarter lyfts fram? Framställs den svenska 

särarten som normal, överlägsen eller i behov av den andre nationen som förebild? 

 

Varje tidningsartikel kommer att analyseras steg för steg utifrån detta analysschema och 

artiklarnas disponeras således enligt denna struktur. Innan denna analys påbörjar följer dock 

en beskrivning av det granskade materialet ifråga. 

4.4. Material, övervägningar och urval 

Alan Bryman beskriver några grundläggande tankar kring urval vid studier av massmedier. 

Forskaren utgår ofta från en frågeställning eller problemformulering som undersöker något i 

stil med ”hur representeras X i media”. Därefter måste forskaren ta ställning till vilken typ av 

massmedier, exempelvis tv, radio, tidningar eller tidsskrifter, som ska undersökas.  Om 

forskaren väljer tidningar följer många vägval. Dagstidningar eller kvällspress? 

Lokaltidningar? Endast vardagsnummer eller även helgdagar? Bilagor, insändare, sportsidor 

etc? Ska urval göras utifrån tidningars politiska färg? Ska en specifik tidsperiod eller specifik 

händelse undersökas?51 Utöver Brymans tankar finns ett antal specifika avgränsningar att ta 

hänsyn till med tanke på uppsatsnivå, utrymme, beräknad tidsåtgång och specifika sökord. 

 

Ett antal övervägningar kring materialet har gjorts, av vilka en redogörelse nu följer.  

Övervägningarna kan delas in i tre huvudkategorier; Val av medietyp, antal källor och 

specifik urvalsmetod. Låt oss börja med medietyp. Anledningen bakom att studieobjektet är 

professionella journalister och inte till exempel privatpersoner på Internetforum beror på att 

journalister inom nyhetsrapportering vanligen har en oberoende grund och en stor läsekrets. 

Att valet föll på att studera just tidningsartiklar istället för till exempel tv-inslag, och 

                                                             
51 Bryman 2011: 285-286 
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radioreportage är att en så stor mängd material finns lättillgängligt via Mediearkivet 

Retriever, en slags sökmotor för tidningar. Dessutom finns ett större utbud av aktörer där. 

 

Det totala antalet artiklar i denna uppsats kommer att begränsas till tio stycken. Detta antal 

bygger på att referensläsning av andra uppsatser som utgått från Berglez analysschema visat 

att metoden vanligtvis genererar cirka en och en halv sida text per granskad artikel. Då 

denna uppsats innehåller två ytterligare analysfrågor är utgångspunkten att det behövs 

ungefär två sidor per artikel. Med tio artiklar kommer troligtvis analysen bli cirka tjugo sidor 

lång, något som torde falla inom marginalerna för aktuell uppsatsnivå samtidigt som det bör 

anses som ett tillräckligt urval. Ingen preferens finns vad gäller vilka tidningar som ska 

undersökas, urvalet ska vara så slumpmässigt som möjligt. Urvalet sker istället genom att de 

tio nyaste artiklarna från de senaste två åren väljs ut. Tidsperioden motiveras av att det är 

den samtida diskursen som ska undersökas. Artiklarna ska vara nyhetsartiklar eller reportage, 

inte insändare, ledare eller krönikor. Ej heller kortare notiser eftersom sådana ger ett 

otillräckligt analysmaterial. Artiklarna måste handla om gated communities i en svensk 

kontext. Det sökord som används är ”gated communit*”, därför att det innefattar både 

singular- och pluralformen av ordet samtidigt som det exkluderar träffar där bara det ena av 

orden ingår, vilket förenklar sållandet av artiklar.  

 

En sökning genomförd den 23 april 2017 utifrån ovanstående kriterier visade att de större 

rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet sällan 

skrivit om detta tema under de senaste åren. De få träffar där gated communites använts i 

nämnda tidningar är i kontexter där begreppet används som ett skällsord när helt andra 

ämnen diskuteras i krönikor, ledare och debattartiklar, exempelvis politikers och journalisters 

välmående boenden i rika stadsdelar i Stockholms innerstad. Detta passar inte in i urvalet av 

två skäl. För det första eftersom texttypen är uppsåtligt åsiktsfärgad, medan syftet med 

denna undersökning är att undersöka texter som utger sig för att vara neutral 

nyhetsrapportering. För det andra så handlar artiklarna helt enkelt inte om gated 

communities egentligen. Bland lokalpressen finns däremot en uppsjö av nyheter som rör 

ämnet i en lokal kontext. Det finns en tydlig fördel i att undersöka lokaltidningar med tanke 

på att närheten till ett gated community aktualiserar akronymen ”NIMBY – not in my back 

yard”, på ett särskilt sätt. Det finns ett flertal träffar inom den aktuella tidsperioden som har 

valts bort då de av andra skäl anses vara irrelevanta. Exempel på detta är ett flertal artiklar 

om att språkrådet tagit med gated community i sin nyordslista och artiklar där begreppet 



 

25 

 

används för att beskriva EU i relation till den stramare flyktingpolitiken. En ”Hallå där-

intervju” med har också valts bort då den inte är en nyhetsartikel. Likaså har ett stort antal 

artiklar i olika lokaltidningar med exakt samma text spårats till en artikel från TT, varför TT-

artikeln används istället för någon av lokaltidningarnas texter. 

 

Artiklarna kommer att analyseras under diskursanalysen i omvänd kronologisk ordning, det 

vill säga från nyast till äldst. Denna disposition är vald utifrån en tanke om att en tidnings 

läsare ibland stöter på en artikel som är en del av en längre pågående granskning utan att 

känna till denna kontext. Omvänd kronologisk ordning kommer därmed på ett tydligare sätt 

visa vad tidningen anser att läsaren redan bör känna till sedan tidigare om ämnet ifråga. För 

uppsatsläsaren blir det möjligen en sorts deckarupplevelse eftersom den underförstådda 

informationen i vissa fall dyker upp i äldre artiklar från samma tidning. Om detta är ett bra 

sätt att strukturera en berättelse får läsaren avgöra. Helt klart är i varje fall att 

uppsatsförfattaren på detta vis kan gå in i en artikel utan att vara färgad av vad en tidigare 

artiklar säger. 

4.5. Kort om tidningarna ifråga och deras ideologier 

I undersökningen förekommer genom slumpmässigt urval sex olika tidningar, varför deras 

ideologier beskrivs här. TT beskrivs på dess hemsida som en nyhetsbyrå som är religiöst, 

politiskt och statligt oberoende.52 Trelleborgs Allehanda skriver på sin hemsida att tidningen är 

en liberal morgontidning.53 Smålandsposten meddelar via telefon att den har en moderat 

ledarsida.54 Tidningen Norra Halland berättar via mailkorrespondens att tidningen är en 

lokaltidning baserad i Kungsbacka som saknar politisk ledarsida, men är en f.d. 

Centertidning som idag har inriktningen borgerlig.55 Tidningen Mitt i beskriver i ett mail sig 

själva som en gratis politiskt oberoende tidning som står för ett öppet, tolerant samhälle, 

människors lika värde och för yttrandefrihet.56 Värnamo Nyheter meddelar via mail att 

tidningen är en partipolitiskt obunden ortstidning.57 Vårt Kungsholmen berättar i ett mail att de 

är en politiskt oberoende hushållsdistribuerad lokaltidning.58 

 

 

                                                             
52 TT om oss 2017 
53 Trelleborgs Allehanda om oss 2017  
54 Personlig kommunikation 2017-05-02 
55 Personlig kommunikation 2017-04-25 
56 Personlig kommunikation 2017-04-27 
57 Personlig kommunikation 2017-05-02 
58 Personlig kommunikation 2017-05-02 
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Här redovisas och analyseras artiklarna i omvänd kronologisk ordning från nyast till äldst i 

enlighet med den metod som beskrivits i uppsatsens metoddel. Artiklarna finns som bilagor. 

 

5.1. Inflytt pågår i Poppel Park (Norra Halland) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor.   

Artikeln59 har 390 ord och beskrivs som en uppföljning av den rikstäckande 

uppmärksamheten kring Poppel Park två år tidigare. I ljuset av uppståndelsen intervjuas 

byggherren, Bengt-Åke Sparrman, och därefter intervjuas den första invånaren i området, 

Ingela Gyllensvärd. Texten kompletteras av två foton. På det första och största fotot ses 

Ingela Gyllensvärd framför byggplatsen och på det andra fotot visas den en meter höga 

stenmuren. Fotona och brödtexten tar upp lika mycket utrymme i artikeln. 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur  

Huvudtemat är att inflyttningen har börjat i Poppel Park och att debatten i massmedia två år 

tidigare var bra reklam. Temat följs av tre underteman: (a) en bakgrund av mediedebatten 

kring Poppel Park angående segregation och gated communities; (b) beskrivningen av den 

en meter höga muren; (c) Gyllensvärds positiva upplevelse och hoppfulla förväntningar.

   

3. Nyhetstextens schematiska struktur   

Huvudrubriken ”Inflytt pågår i Poppel Park” samt fotot av Gyllensvärd är på grund av sin 

storlek de delar av artikeln som syns bäst. Underrubriken ”Het debatt gav byggaren bra 

reklam” och fotot av muren förtydligar vad det handlar om. Ingressen i fetstil ställer medias 

uppmärksamhet kring Poppel Park i kontrast mot Gyllensvärds glädje över sitt nya hem. 

Sammantaget verkar inramningen därmed säga att debatten varit gynnsam, men överdriven i 

relation till verkligheten. En debatt förutsätter olika aktörer bakom olika synsätt. I artikeln 

återfinns följande fyra aktörer, nämligen: (a) byggherren Sparrman som ligger bakom Poppel 

Park; (b) övrig massmedia, både rikstäckande och lokal, som startat debatten; (c) Norra 

Hallands tidning (NH) som redde ut missförståndet och tog udden av debatten; samt (d) den 

första invånaren Gyllensvärd som ger de boendes perspektiv.  

 

                                                             
59 Alm 2017-03-07 
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Själva nyhetsberättelsen kretsar kring en konflikt mellan mediebilden och verkligheten. En 

konflikt kan därför tydligt skönjas mellan aktör b och övriga aktörer. NH berättar att övrig 

massmedia reagerade på formuleringen ”Du når Poppel Parks inhägnade område genom den 

fjärstyrda grinden” i projektbeskrivningen och spred en bild av segregation genom höga 

stängsel, grindar och vakter. Efter att NH avslöjade att muren bara skulle bli en meter hög 

lade sig uppståndelsen. Med hjälp av Sparrmans berättelse där muren beskrivs som en 

säkerhetsanordning som ska skydda barn att ramla i poolen och där han mellan raderna även 

liknar muren vid ett villastaket framställer sig NH därför som tidningen man kan lita på 

eftersom de har bevis på att de är den tidning som bäst beskriver verkligheten. Budskapet är 

att detta inte är något riktigt gated community. Gyllensvärds personliga upplevelse tjänar 

som ett exempel på att invånarna inte är onda människor som vill segregera samhället, utan 

vanliga medborgare som vill finna sitt drömboende 

 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.   

Relationen mellan texten som helhet och dess delar kännetecknas av det underliggande 

samförståndet mellan Sparrman och journalisten om att det är löjligt att massmedia kallar ett 

område med en mur på en meter för gated community. Muren beskrivs även som ganska 

vacker. Massmedia är dessutom inkompetenta eftersom deras oproportionerliga kritik blev 

bra reklam. NH hade kunnat välja att skriva om nyhetshändelsen om inflyttningen i Poppel 

Park utan att nämna sin egen och andra tidningars tidigare debatter. Istället valde de att sätta 

in nyheten i debattens kontext som en slags känga mot övrig massmedia och en bekräftelse 

av sig själva. Genom sina ordval i ingressen tar NH ställning emot att Poppel Park skulle 

vara ett gated community. Ordet bostadsrättsområde används utan citationstecken medan 

”gated community” sätts inom citationstecken i brödtexten. Inflyttningen hamnar trots att 

den är huvudrubrik i artikelns bakgrund, det viktiga är att NH hade rätt och att området inte 

definieras som ett gated community. Diskursen präglas därmed av en definitionskonflikt, 

gated community mot bostadsområde, där tidningen tar ställning emot beskrivningen av 

termen gated community.  

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Troligt är att utan en koppling till den tidigare debatten så hade det inte funnits ett särskilt 

stort nyhetsvärde eftersom bostadsområden och inflyttningar sker hela tiden. Här gör man 

istället inflyttningen till en del av en större debatt: Ska vi ha gated communities i Sverige? 

Både massmedia, NH och byggherren verkar vara överens om att vi inte ska ha det, men de 
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verkar inte riktigt lika sams om definitionen av vad som konstituerar ett sådant. Att NH är 

en borgerlig tidning märks delvis genom att tidningen försvarar en företagares projekt.

  

6. Gestaltning  

Problemet sägs av NH vara att Poppel Park har använts som ”slagträ” i en debatt om 

segregation trots att det enligt dem och byggherren inte är något egentligt gated community 

med vakter och höga stängsel. Övrig massmedia sägs ligga bakom problemet, men 

problemet verkar ha löst sig ändå eftersom försäljningen har gått bra. Det moraliska 

omdömet är inte uttalat, men mellan raderna kan skönjas ett budskap om att övrig 

massmedia måste göra sin läxa bättre – detta är inget gated community. De boende 

framställs som positiva och muren beskrivs som vacker.  En positiv bild framställs.  

 

7. Relationell identitetsmekanism  

I artikeln beskrivs gated communities av byggherren som en bostadstyp som byggs i 

välbärgade områden i USA och Sydafrika i syfte att skydda sig mot kriminalitet och 

oönskade besökare. Med hjälp av utropstecken betonas hur höga murar och grindar är ett 

kulturellt brott mot vårt svenska sätt att bygga på ett inkluderande vis. Sverige framställs 

därmed som ett mer framstående samhälle än USA och Sydafrika och som en underliggande 

mening ska läsaren förstå att vi inte har problem som motiverar att sådana skydd uppförs. 

Gated communities framställs alltså som något onormalt och osvenskt och Poppel Park sägs 

inte ha den typ av problem som gated communities ska förhindra.  

 

5.2. Bakom grinden: ”Det blir som en egen värld” (Trelleborgs Allehanda) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor.   

Artikeln60 har 520 ord och handlar om Asargården, ett bostadsrättområde i Trelleborg som 

grindades in år 2011 för att förhindra källarinbrott och skadegörelse i trapphusen. Göte 

Nilsson, bostadsrättsföreningens ordförande, intervjuas om grindarna och orsakerna och 

konsekvenserna bakom att de byggdes. Det finns även ett stort foto av Nilsson bredvid en 

del av innergården, samt en faktaruta från TT om gated communities. 

 

 

                                                             
60 Bergström 2016-08-20 
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2. Nyhetstextens tematiska struktur  

Huvudtemat är att bostadsområdet blivit som en skyddad värld och oas sedan grindarna 

byggdes men att grindarna var dyra. Underteman är: (a) en beskrivning av området och dess 

nyvunna trevnad; (b) brottslighet som motivation bakom varför man byggde grindarna; (c) 

för- och nackdelar med grindarnas funktion.  

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur   

Huvudrubriken ”Bakom grinden: Det blir som en egen värld” samt fotot av Nilsson är på 

grund av sin storlek de delar av artikeln som syns bäst. Det finns ingen traditionell 

underrubrik. Istället finns en ingress som tar upp att de forna problemen med källarinbrott 

och klotter löstes av grindarna och gjorde området till en oas, men att det var dyrt att skapa 

detta system. Sammantaget verkar inramningen vilja skapa en bild av att de boende tvingats 

skydda sig mot den oroliga omvärlden utanför grindarna. I artikeln återfinns följande två 

aktörer, nämligen: (a) bostadsrättföreningen, det vill säga de boende, som byggde grindarna; 

(b) tjuvar och klottrare som skapat behovet av grindar.   

 

Själva nyhetsberättelsen framställer grindar som ett nödvändigt skydd mot omvärlden. 

Innanför murarna finns en paradisisk gemenskap för alla åldrar. Det är sol, nyklippta 

gräskullar, kaffe och en egen förskola, allt de boende kan önska sig. Utanför grindarna finns 

klottrare och tjuvar. Nackdelen är att det kostar mycket att bo så här och att systemet inte är 

helt problemfritt i och med att obehöriga kan hinna slinka in utan elektronisk tagg. Detta 

eftersom grindarna står öppna lite för länge vid passage med hänsyn till funktionshindrade 

boende. Nilssons berättelse präglar hela texten och han får ge hela perspektivet på områdets 

utveckling utan några kritiska kommentarer från tidningen. Faktarutan ger en kort neutral 

bakgrund till gated communities syfte och historia i världen och i Sverige. Budskapet i den 

schematiska strukturen tyder sammantaget på att bostadsområdet ska tjäna som ett exempel 

på att trygghet står att finna, för ett pris. 

 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.    

Relationen mellan texten som helhet och dess delar kännetecknas av den underliggande 

meningen att det finns en civiliserad oas innanför och en laglös öken utanför. Vill man vara 

trygg i dagens Sverige måste man betala för sig. I brödtexten återfinns meningen ”Att 

intresset för ingrindade bostadsområden ökar förstår Göte Nilsson”. Meningen antyder att 

journalisten ställt en fråga om just detta, vilken styr Nilsson till att bekräfta den 
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underliggande bilden av att i samhället i övrigt är otryggt. Avsaknaden av kritiska frågor från 

journalisten och avsaknaden av kompletterande perspektiv tyder på att journalisten är 

välvilligt inställd till gated communities och privata säkerhetsåtgärder och att 

bostadsområdet används som ett slags slagträ i debatten om brottsbekämpning. Journalisten 

verkar dela bilden av att om man vill bekämpa brott så är det den privata sektorn och murar 

som gäller. Diskursen präglas därmed av att gated communities är ett nödvändigt ont, men 

samtidigt ett fungerande och trevligt koncept som behövs i dagens Sverige om man vill hålla 

problemen borta.   

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Artikeln ger sig in i två ideologiska debatter, nämligen om Sverige är ett otryggt land samt 

om gated communities är en bra lösning när det gäller att förhindra brott. Tidningens svar 

på både frågorna verka vara ja, och att Trelleborgs Allehanda är en liberal tidning förstärker 

bilden eftersom liberalismen förespråkar privatisering och begränsad statlig inblandning i 

medborgarnas liv.  

 

6. Gestaltning  

Problemet tycks vara att brottslighet finns i samhället och lösningen är att medborgarna 

själva måste betala ur egen ficka för att försäkra sig om att få trygghet i sin vardag. Någon 

orsak bakom problemet presenteras inte utöver att man inte hade grindar tidigare. 

Kriminalitet och vandalism framställs därför som något konstant och normalt i samhället att 

polisen inte nämns i artikeln visar att de inte en lösning man kan räkna med. Inga negativa 

associationer ges till grindarna, istället beskrivs området med sinnliga ord som skapar bilden 

av paradis och idyll.  

 

7. Relationell identitetsmekanism  

I faktarutan nämns att gated communities redan finns i många delar av världen, att 

fenomenet uppstod i USA och Sydafrika i syfte att skydda sig mot hög brottslighet. Man 

nämner även att Victoria Park finns i Sverige, samt att Poppel Park och Strandudden är 

under utveckling. Eftersom faktarutan kommer från TT är syftet att ge en oberoende bild, 

men i relation till texten får faktarutan en närmast avdramatiserande effekt eftersom den nu 

tycks säga oss att ”alla gör det” och att syftet med gated communities är gott. 
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5.3. Fler vill bo bakom mur (TT) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor.   

Artikeln61 har 571 ord och handlar om att intresset för att bo i gated communities har ökat i 

Sverige, men ingen hänvisning till någon särskild källa eller siffra ges för detta. I artikeln får 

Magnus Lindgren först komma till tals och ge en kritisk bild av boendeformen. Lindgren är 

doktor i psykologi och kriminologi men presenteras i artikeln bara som ”forskare” och som 

generalsekreterare för Tryggare Sverige, en NGO som hjälper människor som drabbats av 

brott. Som motpol får Mikael Eliasson, byggherren för Strandudden, ge en positiv bild av 

gated communities. Därefter får Ann Rodenstedt dela med sig av sina tankar utifrån sin 

forskning om Victoria Park innan artikeln avslutas med konstaterandet att varken Skanska, 

Peab, Bonava eller JM planerar att bygga några gated communities. Artikeln avslutas med 

exakt samma faktaruta som den Trelleborgs Allehanda använde sig av i 5.2. 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur  

Huvudtemat är att gated communities växer i popularitet på grund av otryggheten i 

samhället men att forskarna inte tror att murar är rätt lösning. Underteman är: (a) Lindgrens 

varning för segregation; (b) Eliassons beskrivning och försvar av Strandudden; (c) 

Rodenstedts oro för social och ekonomisk segregation; (d) andra byggföretags ambition om 

att bygga trygga inkluderande bostäder istället för exkluderande. 

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur   

Då det rör sig om en nyhetstext från TT så finns denna nyhet publicerad i en rad olika 

svenska tidningar med lite olika rubriksättningar och bilder. Denna ursprungliga 

huvudrubrik från TT lyder ”Fler vill bo bakom mur” och innehåller ett foto där Eliasson 

poserar framför Strandudden. Det finns ingen underrubrik, men däremot en ingress som 

berättar att fler människor är otrygga och vill bo i gated communities, men att Lindgren inte 

tycker att det är rätt lösning att stänga in sig. Inramningen verkar ha som syfte att skapa en 

neutral och förklarande första anblick. I artikeln återfinns följande fyra aktörer, nämligen: (a) 

forskaren Magnus Lindgen som är kritisk till gated communities; (b) Mikael Eliasson, 

byggherren som menar att de fyller en funktion; (c) Ann Rodenstedt som kommenterar 

utifrån hennes forskning på området; (d) Etablerade byggfirmor som ges en röst genom 

Bonavas Sverigechef Fredrik Hemborg.   

 

                                                             
61 TT & Peterson 2016-08-09 
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Själva nyhetsberättelsen presenterar en bild av att Lindgren och Eliasson är överens om att 

Sverige blivit ett mer otryggt samhälle, men Eliassons lösning gated communities framställs 

av Lindgren som ett kontroversiellt och exkluderande sätt att komma tillrätta med 

problemen. Han menar att trygga områden skapas genom en mix av människor och 

funktioner. Hemborg är inne på samma linje när han säger att trygghet skapas genom att 

bygga på ett sätt som inkluderar människor. Artikeln försöker därmed skapa en konflikt 

mellan aktörernas lösningar. Forskaren Rodenstedt ska som oberoende expertröst definiera i 

vilken grad Victoria Park var ett gated community, även om Lindgren delvis får rollen som 

expert trots sin partiska koppling till Tryggare hem. Inramningen ger sammantaget en bild av 

att alla forskare och experter är kritiska till den lösning Eliasson marknadsför. 

 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.   

Relationen mellan texten som helhet och dess delar kännetecknas av konflikten mellan de 

människor som vill lösa samhällsproblem på fel sätt (segregerande gated communities) 

istället för på rätt sätt (inkludering). Mellan raderna finns en outtalad tanke om att det 

optimala är att alla i samhället ska få tillgång till Sverige och att murar är ett brott mot denna 

överenskommelse i samhället. Texten talar därför till svenska folket utifrån folkhemmets och 

allemansrätten utan att detta nämns, vi förutsätts känna till att det är så Sverige fungerar. 

TTs ordval är neutrala, men det som gör att artikeln ändå vinklas något i motståndarsidans 

favör är att Lindgren presenteras som forskare trots att han här företräder ett intresse. På det 

viset blir det ”två mot en” då det verkar som att två forskare ställs mot en byggherre. 

Intrycket förstärks ytterligare av intervjun med Hemborg som blir till tre mot en. Vi får 

därmed veta att Eliasson är fel ute. Diskursen präglas alltså av en bild av gated communities 

som något oroväckande som riskerar att förstöra den svenska öppenheten och jämlikheten 

och i längden skapa klassklyftor. 

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Artikeln är därmed en del av två pågående samhällsdebatter. Ska Sverige vara ett klasslöst 

och jämställt samhälle? Hur ska vi komma tillrätta med Sverige otrygghet och problem? 

Majoriten av rösterna i artikeln låter oss veta att inkludering och ett klasslöst samhälle är 

Sveriges väg, inte gated communities. Därmed blir artikeln en del av en ursprungligen 

socialistisk idétradition. Gated communities framställs som ett kulturellt och historiskt brott 

med densamma.  
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6. Gestaltning  

Problemet tycks vara att otrygghet finns i samhället. Lösningen på problemet råder det 

delade meningar om. Gated communties sägs förvärra problemet men motsförslaget om 

inkludering fördjupas inte och vi får inga exempel på platser som har kommit tillrätta med 

sina problem genom inkludering.  Vi får endast veta att inkludering är det moraliskt rätta 

eftersom det inte exkluderar. Därmed ges en något negativ bild till gated communities.

  

7. Relationell identitetsmekanism  

I faktarutan nämns att gated communities redan finns i många delar av världen, att 

fenomenet uppstod i USA och Sydafrika i syfte att skydda sig mot hög brottslighet. Man 

nämner även att Victoria Park finns i Sverige, samt att Poppel Park och Strandudden är 

under utveckling. Syftet är att ge en neutral faktabakgrund, men i relation till övrig text i 

artikeln framstår gated communities som något främmande som kommer utifrån och hotar 

Sveriges inkludering. Den svenska särarten ter sig därför som överlägsen men hotad. 

 

5.4. Kritiken bra reklam (Norra Halland) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor. 

Artikeln62 har 361 ord och handlar om att tillräckligt många lägenheter har sålts i Poppel 

Park för att bygget ska kunna starta. Byggherren Bengt-Åke Sparrman intervjuas och han 

finns även på ett foto poserandes bredvid en anslagstavla där byggplanerna och upprörda 

insändare samsas. I artikeln finns även en miniatyr av tidningens tidigare artikel i ämnet med 

titeln ”en meter hög mur upprör”. En faktaruta om grindsamhällen finns också med.  

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur  

Huvudnyheten är att kritiken mot Poppel Park var bra reklam eftersom åtta av elva 

lägenheter nu blivit sålda, vilket innebär att bygget kan börja. Underteman är: (a) beskrivning 

av byggfirman och byggplanerna; (b) beskrivning av medieuppståndelsen; (c) Sparrmans 

förmildrande förklaringar av kritiken.   

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”Kritiken bra reklam” och underrubriken ”Nu kan bygget av Poppel park 

börja” samt bilden på Sparrman vid anslagstavlan hamnar omedelbart i blickfånget. Först 

                                                             
62 Alm 2015-12-15 
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därefter faller blicken på miniatyren av den tidigare tidningsartikeln i ämnet. Ingressen talar 

sedan om att debatten om gated communities hjälpte till att sälja lägenheterna och 

möjliggjorde därmed även projektet. Tre aktörer återfinns i artikeln: (a) Poppel Park med 

Sparrman som representant; (b) massmedia som mot sin egen vilja gjorde reklam för Poppel 

Park; (c) de personer som köpt lägenheter i Poppel Park.   

 

Själva nyhetsberättelsen säger att massmedia har gjort en höna av en fjäder och att deras 

jämförelser med Sydafrika och USA inte alls motsvaras av den en meter höga muren, vars 

syfte inte är att hålla några tjuvar borta. Muren är bara en markering av att det är privat mark 

och dess syfte är att inte vem som helst ska kunna köra in bil i området. Barn ska heller inte 

ramla i poolen av misstag. Sparrman får hela talutrymmet och varken de boende eller 

massmedia får komma till tals. Däremot kommer tidningen själv till tals genom sin faktaruta, 

i vilken man på ett närmast sarkastiskt berättar att murarna runt ett gated community är 

”dock ofta högre än 1 meter…”. Den schematiska strukturen tyder sammantaget på att 

skribenten vill lyfta fram att massmedia har gjort bort sig men att Poppel Park tjänat på det. 

 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.  

Nyhetstextens huvudbudskap byggs upp genom att ett direkt orsakssamband skapas mellan 

massmedias rapportering och Poppel Parks framgångar trots att Sparrman inte själv lyfter 

fram detta i intervjun. Vi ska ändå förstå att det är kritiken som är orsaken till försäljningen, 

inte de boendes behov eller Poppel Parks layout. Det finns också en underliggande mening i 

texten om att detta inte är ett riktigt gated community. Det sägs inte rakt ut, men genom 

faktarutan och brödtextens jämförelse med USA och Sydafrika får vi veta att ett riktigt gated 

community ska ha höga murar och grindar samt vakter, och att detta område därför inte 

skapar segregation, bara trygghet. När det gäller ordval så sägs gated communities utestänga 

”skurkar och oönskade besökare” medan Poppel Park stänger ute fotgängare och bilar från 

de boendes tomt och stänger ute barn från poolens faror. Betoningen säger oss att syftet är 

något helt annat än vad massmedia velat meddela. Det här är som en vanlig trädgård. 

Diskursen präglas därmed av en definitionskonflikt, gated community mot bostadsområde. 

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Artikeln ger sig in i debatten angående hur ett gated community ska definieras. 

Nyhetsdiskursen tyder på ett slags avdramatiserande av bygget ifråga. Detta tyder på att 

skribenten intar en borgerlig ståndpunkt i motsats till socialismens grundtanke om att 
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bostäder ska vara lika för alla och att alla i samhället ska ha tillgång till rekreationsområden 

såsom pool och lekpark, inte bara några få som har råd. 

 

6. Gestaltning.   

Gated communities som i Sydafrika och USA sägs i artikeln skapa segregation, vilket är ett 

problem. Ett större problem är dock när massmedia genom associationer försöker sätta 

käppar i hjulet för hederliga byggfirmor som försöker skapa trygga och fina 

bostadsområden. Vi får helt olika känslomässiga bilder av Poppel Parks funkishus, pool och 

boulebana jämfört med ”riktiga” gated comunities grindar och murar. Men vad är det som 

säger att det inte finns pool och boulebana i USA och Sydafrika också? Lösningen på 

problemet består i att lära media att se skillnad på ett gated community och Poppel Park. 

Bilden av gated communities är negativ, men Poppel Park är inget gated community. 

 

7. Relationell identitetsmekanism.   

Gated communties från USA och Sydafrika framställs som ett segregationsskapande hot, 

medan Poppel Parks sätt att bygga ses som ett helt normalt sätt att bo som passar in i den 

svenska modellen om öppenhet.  

 

5.5. De behöver aldrig frysa på sin gård (Mitt i Haninge) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor. 

Artikeln63 har 507 ord och handlar om Bovieranhuset i Haninge och om hur det är att bo 

där. Förutom en beskrivning av huset intervjuas Willy Brorsson och Alf Hartmann, två av de 

boende i huset. På bilden ses de spela boule bland palmer på den takförsedda innergården, 

något som ska förstärka det anmärkningsvärda i detta boende som är varmt året runt. 

Faktarutan från Bovierans hemsida förklarar vad Bovieran är för något, nämligen ett slags 

miljövänligt lågenergihus för folk över 55 år, med inglasad trädgård och ett gott klimat.   

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur  

Huvudtemat är att i ett Bovieranhus lever man gott året runt. Underteman är: (a) livet på 

Bovierans innergård är härligt; (b) beskrivning av lägenheternas ekonomiska värde; (c) 

Hartmans berättelse om hur han och hans fru fann drömboendet; (d) Bovierans planer på 
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att bygga fler sådana hus; (e) Haninge vattenstrateg Björn Oliviusson förklarar hur 

miljövänligt boendet är. 

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”De behöver aldrig frysa på sin gård” fångar tillsammans med de 

boulespelande männen blicken först. Ingressen förkunnar att man mitt i höstkylan kan ta ett 

glas vin och spela boule på den inglasade innergården. Boende Ingvar Östman citeras även 

där han säger att det känns som att vakna utomlands varje morgon. Faktarutan förklarar vad 

artikeln handlar om, ett lågenergihus vars syfte är att ge äldre livskvalitet och avlasta 

åldringsvården. Ett citat från en boende som låter meddela att han inte ångrar sin flytt en 

sekund finns uppförstorad. Tre aktörer återfinns i artikeln: (a) De boende som njuter av livet 

i Bovieran; (b) Bovieran som vill bygga fler likadana hus; (c) vattenstrateg Oliviusson som 

hyllar husets miljötänk och ger förslag på hur miljötänket kan utvecklas ytterligare. 

 

Själva nyhetsberättelsen är en livsstilsskildring utan någon egentlig konflikt eller problembild. 

Företrädare för Bovieran AB kommer inte själva till tals, men varken de boende, Oliviusson 

eller tidningen ger dem kritik. En samstämmig positiv bild förmedlas och tidningens 

faktaruta som säger att boendet är både miljövänligt och en hjälp för de äldre och vården 

förstärker ytterligare bilden av boenden som något gott. Den enda textrad som kan ses som 

ett milt ifrågasättande finns i bildtexten. I den beskrivs att Bovieran är som en liten exklusiv 

by på insidan, men att Brorsson och Hartmann inte tycker att det är ett gated community. 

 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.   

Textens huvudbudskap är underbyggt med olika underteman som alla säger att detta boende 

är toppen. Frågan till de boende om huruvida de tycker att det är ett gated community 

hamnade visserligen i skymundan i bildtexten, men begreppet får ingen förklaring utan vi 

förutsätts veta vad ett gated community är för något. De boende menar att Bovieran inte är 

ett sådant, men eftersom ingen definition ges bestrids inte heller påståendet. Det är de 

boendes bild som ska föras fram. Den språkliga stilen är av dokumentärt formad då den 

försöker skapa en känsla av att läsaren får följa med in i Bovieran och får träffa männen som 

spelar boule. Artikeln hade i teorin kunnat vara utformat på rakt motsatt vis. Journalisten 

skulle kunna ha drivit tesen att detta är ett gated community där de som har råd får tillgång 

till en lyxig vardag med apelsinträd och vin på ålderns höst, medan de fattigare äldre får nöja 

sig med det kommunala äldreboendet. Boendeformens målgrupp femtiofem plus är i sig en 
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form av exkludering och glasväggarna gör att det inte är en plats där man knappast vandrar 

in utan att vara bjuden av någon av de boende. Artikeln anspelar mellan raderna mycket på 

att vi har att göra med en sorts äldre överklass, då det kontinentala livet med vin, olivträd, 

apelsinträd, en damm med fiskar och den behagliga temperaturen lyfts fram som något 

avundsvärt i novemberkylan. Diskursen präglas därmed av att detta är ett livsstilsboende och 

att detta är något mycket positivt för de äldre. 

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Utifrån artikelns avsaknad av kritisk infallsvinkel och debatt verkar nyhetsdiskursen som 

tidningen skapar vara en del av ungefär samma socioekonomiska klass som tidningens 

målgrupp. Här beskrivs den svenska drömmen, att kring sin pension få njuta livets goda, 

dock mot en ekonomisk investering. Detta måste sägas vara en del av en borgerlig eller 

liberal idétradition. 

 

6. Gestaltning.   

Vad som är tydligt är att segregation, murar och exklusivitet inte betonas alls, istället betonas 

det goda livet och livsstilen. Det är nästan så att läsare måste fråga sig om det är en betald 

annons från Bovieran eller ett reportage. Med hjälp av sinnliga beskrivningar av livet på 

Bovieran framställs på ett sätt som ska väcka längtan och efterfrågan efter fler likadana 

boenden.  

 

7. Relationell identitetsmekanism.   

Ingen jämförelse görs med gated communities i andra länder. Däremot framställs den lite 

kontinentala livsstilen som något vi svenskar bör försöka uppnå.   

 

5.6. Höga staket ogillas av stadsarkitekten (Smålandsposten) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor. 

Egentligen rör det sig här om två artiklar som publicerats bredvid varandra i samma uppslag. 

Eftersom ämnet är detsamma och eftersom artikelförfattaren är samma person så analyseras 

de här gemensamt men benämns del ett och två. Nyhetshändelsen för båda delarna är att 

flera bostadsrättsföreningar i Växjö centrum har valt att bygga grindar och murar. Del ett64 

har 407 ord och i denna intervjuas stadsarkitekt Henrik Wibroe som är kritisk till trenden. 
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Del två65 har 303 ord och där intervjuas bostadsrättföreningen Norregårds ordförande May-

Liz Tern med anledning av sina tio år gamla grindar och staket. Båda personerna avbildas på 

varsitt foto framför en grind, Wibroe med armarna i kors framför sin stängda grind och 

Tern tillsammans med områdets vicevärd, just i färd att öppna grinden. 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur 

Huvudtemat är att allt fler bostadsrättsföreningar uppför grindar och staket. Underteman för 

del ett är: (a) Wibroes sorg över utvecklingen; (b) Wibroe diskuterar laglighet kontra 

lämplighet; (c) Wibroe diskuterar grindsamhällen kontra att bygga grindar kring ett tidigare 

öppet område. Underteman för del två är; (a) beskrivning av Norregård; (b) motivering 

bakom bygget av grindarna; (c) upplevelse av att bo där idag. 

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”Höga staket ogillas av stadsarkitekten” och bilden på Wibroe framför den 

stängda grinden i del ett skapar en stark kontrast mot huvudrubriken ”på Norregård gör 

staketen att det känns tryggt” och fotot på den välkomnande bostadsrättsföreningen i del 

två.  Underrubriken i del ett betonar att grindar inte är bra för samhället eftersom spontana 

människomöten försvinner, medan ingressen i del två berättar att Norregård vill vara det 

goda exemplet. Två aktörer återfinns i artikeln: (a) Wibroe som ogillar utvecklingen; (b) Tern 

som för Norregårds talan och betonar att allt är bra där.  

 

Själva nyhetsberättelsen är en konstruerad konflikt mellan Wibroe och Växjös 

bostadsrättsföreningar som uppfört grindar, här representerade av Norregård. Wibroes kritik 

bottnar i att områdena från början är byggda som öppna områden som skapar trygghet 

genom liv och rörelse. Han har själv varit med och utformat gated communities i USA och 

säger att boendeformen kan ha ett värde när den planeras med grindar från början, men han 

menar att områden som byggts för att vara öppna och sedan förses med grind fungerar 

dåligt eftersom det stänger det offentliga rummet. Tern berättar att nedskräpning och 

genomfart var orsak till att man byggde grindar och att grindarna inte syftar till att stänga 

människor ute, utan för att de boende ska ha det tryggt och ombonat.  Inramningen ger en 

bild av att det finns kritik men att de boende inte håller med om den.  
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4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.  

I del ett är huvudrubrikens tes underbyggd av en argumentation som går ut på att den 

ursprungliga planen för bostadsområdet, ett tryggare samhälle genom öppenhet och 

människomöten, har bytts ut mot grindar som stänger ute. Wibroe verkar inte vara kritisk till 

grindar i sig, utan till förändringen från öppenhet till låsta grindar. Den underliggande 

meningen är att bostadsrättsföreningarna har gjort tvärt emot kommunens vision om hur 

området ska skapa trygghet genom att fler personer passerar genom det. Wibroe antyder 

också att kommunen har det bästa argumentet men att anledningen bakom att 

bostadsrättföreningarna tyvärr inte kunnat ta till sig det är att samtalet har förts på fel sätt. 

Wibroe verkar alltså frustrerad över att inte ha nått fram med sitt budskap eftersom den 

moraliska debatten inte ingår när beviljandet av bygglov i kommunen sker. Kritiken riktas 

därmed både mot föreningarna, kommunens byggnadsnämnd och mot kommunen i 

allmänhet som inte informerat tillräckligt tydligt om sin avsikt med området. I del två är 

huvudrubrikens tes underbyggd endast av Terns känsloupplevelser av trygghet. Hon menar 

samtidigt att exkludering inte är en tanke som har slagit henne. Språket är fritt från 

värderande ord och ideologiska element. Journalisten låter ord stå mot ord och ingen extern 

expert plockas in för att ge det rätta svaret. Diskursen präglas därmed av en debatt måste 

initieras där segregation ställs mot de boendes trygghet. 

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Artikeln speglar genom konflikten mellan stadsarkitekten och bostadsrättsföreningen som 

bygger grindar en konflikt mellan samhälleliga och privata intressen. De ideologiska frågor 

som diskuteras är: Var går gränsen mellan det privata och det offentliga rummet? Hur ska 

trygghet skapas? Nyhetsdiskursen är ett försök att uppmärksamma och förhandla kring 

byggnationen av grindar och höga staket. Journalisten försöker säga läsarna att denna 

utveckling är någonting nytt och vill sedan låta läsarna bilda sig en egen uppfattning om hur 

samhället bör utvecklas. 

 

6. Gestaltning  

Tycker du att det finns ett problem här? Det är den underförstådda fråga journalisten ställer 

till läsaren genom att låta två berättelser stå mot varandra. Problemet och orsakerna 

formuleras av Wibroe som också får ge moraliska omdömen om hur trygghet bör skapas. 

Tern får bemöta Wibroes tankar på ett spontant sätt medan Wibroe verkar mer väl 

förberedd. Detta skapar ett intryck av att Wibroe själv har kontaktat tidningen och försökt 
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skapa en story.  Ingen lösning för framtida situationer likt dessa formuleras. Artikeln ger ett 

sakligt intryck fritt från språkligt mästrande. Fotona är till för att skapa en kontrast, men en 

opartisk sådan.  

 

7. Relationell identitetsmekanism.   

Växjös bostadsrättföreningars grindar och staket jämförs av Wibroe med gated communities 

i USA som Wibroe själv utformat. Ingen värdering görs kring dessa gated communities 

utöver att de kan fungera bra och ingen beskrivning av dem eller dess syfte ges heller. Dock 

framställer Wibroe kommunens tankar om trygghet genom öppenhet som det normala eller 

till och med det överlägsna sättet att tänka. 

 

5.7. Stadshagsbor föreslår fler väktare (Vårt Kungsholmen) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor. 

Artikeln66 har 467 ord och handlar om ett medborgarmöte i Stadsmissionens lokaler med 

paneldebatt och frågestund om hur stadsdelen Stadshagen mår.  En skildring av samtalet 

finns i artikeln. Ett foto visar det pågående mötet med panel och åhörare och en miniatyr av 

en inför-artikel finns inklippt i hörnet av fotot. Ett uppförstorat citat illustrerar de boendes 

oro över att få grindar likt dem i Hornsberg. Fotona illustrerar att det rör sig om ett möte. 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur  

Huvudtemat är att Stadshagsbor föreslår fler väktare. Underteman är: (a) beskrivning av 

mötets upplägg och deltagare; (b) oro och problembeskrivning med fokus på upphittade 

sprutor i området; (c) förslag på lösningar från olika parter; (d) diskussion om hur stort 

problemet med sprutor är. 

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”Stadshagsbor föreslår fler väktare” och fotot förmedlar att det rör sig om 

ett medborgarmöte. Bildtexten inleds med ordet ”Dialogmöte” i fetstil, följt av en förklaring 

av att mötet är en del av en temadag för stadsdelen. Ingressen förtydligar att vissa boende 

funderar på att bygga grindar, medan andra föredrar fler poliser och väktare. Aktörerna som 

förekommer i texten är: (a) en panel bestående av stadsdelens representanter, polisen, 

Sprututbytet, företagarföreningar på Kungsholmen och Stockholms Stadsmission (b) de 
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boende i området och deras barn; (c) nämndens socialdemokratiske ordförande Arvid 

Vikman; (d) Trafikkontoret; (e) Landstinget; (f) Fredrik Lindsström, platsansvarig 

sjuksköterska för sprutbytet; (g) parkförvaltningen; (h) sprutnarkomaner.  

 

Bakgrunden till mötet är att flera boende känt oro vid Stadsparken och S:t Göransparken. 

Särskilt betonas att sprutor upphittats och att de boendes barn inte känner sig trygga. En av 

de boende menade att flera boende känner sig tvingade att mot sin vilja uppföra gated 

communities trots att de inte tycker om boendeformen. Förslag ges på fler väktare och 

poliser samt ändrade öppettider för Stadsmissionen så att det inte är öppet samtidigt som 

förskolan. Genom detta förstår vi att de boende ser polisbrist som ett problem, samt att 

Stadsmissionen drar till sig missbrukare till förskolans närområde som ett annat problem. 

Vikman betonar vad kommunen redan gjort, nämligen gallrat parken, kontaktat 

Trafikkontoret angående bättre belysning, samt kontaktat Landstinget angående fler platser 

för sprutbyte. Lindström säger sig vara överraskad men tonar ner problemet när han menar 

att de får in 94 procent av alla sprutor och att parkförvaltningen inte skickat signaler som 

stämmer med de boendes upplevelse. De boendes kommentarer är riktade mot 

beslutsfattarna och de ansvariga och dessa försvarar och förklarar. Den huvudsakliga 

slutsatsen som dras av journalisten är att alla är överens om att fler platser för sprutbyte 

behövs och att de boende vill ha fler väktare. Sammantaget förmedlar inramningen en bild 

av ett otryggt område och desperata invånare som tvingas till svåra beslut.  

  

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.   

Det finns ett stort underförstått budskap som präglar texten utan att det sägs rakt ut, 

nämligen att det är narkomaner som använder sprutorna och att dessa får hjälp av sprutbytet 

för att byta sprutor samt går till Stadsmissionen för andra underförstådda behov. Denna 

information förutsätts vi känna till. Vi förutsätts också känna till vad ett gated community är 

och hur de olika platser som nämns ser ut eftersom det inte förklaras i texten. Textens 

huvudrubrik speglar inte hela mötets slutsats eftersom väktare bara är ett av de förslag som 

föreslås. Visserligen förklaras detta i ingressen och brödtexten, men rubriken är ensidigt 

fokuserad på väktare. Mer speglande rubriker hade kunnat vara ”Stadshagabor föreslog 

trygghetsåtgärder”, ”Medborgarmöte i Stadshagen” eller ”Sprutnarkomaner skapar otrygghet 

i Stadshagen”. Den nuvarande vinklingen ger på ett missvisande sätt sken av att de boende 

är helt enade kring en enda lösning trots att det inte framgår av brödtexten att så är fallet. 

Mest anmärkningsvärt är nog ändå att narkomanerna inte nämns direkt. Det är sprutorna 
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som är problemet, inte de personer som använder och kasserar dem. Diskursen präglas 

därmed av att gated communities är ett nödvändigt ont som medborgarna måste ta till när 

myndigheterna inte förmår lösa problemen. 

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar  

Den egentliga ideologiska debatt som artikeln är en del av är hur man ska hantera 

missbrukarvårdens baksidor lokalt. Missbrukarna göms undan som om man inte vill låtsas 

att de finns. Istället ses myndigheternas otillräckliga åtgärder som problemet. Missbrukarna 

framställs som ett lika naturligt inslag i bygden som vädrets växlingar, det vill säga som något 

man inte kan göra något åt. Gated communities beskrivs som något som inte passar in 

eftersom den boendes motvilliga tankar om grindar och eftersom citatet från Vikman om att 

grindar ger ett samhälle vi inte vill ha, står okommenterat. Gated communities är en 

nödlösning, eller kanske snarare ett sätt att utöva påtryckningar mot ledare. 

 

6. Gestaltning.   

Sprutorna sägs vara det ursprungliga problemet, inte missbrukarna. Grindar är den moraliska 

frågan om hur man ska hantera problemet och de flesta är överens om att man i första hand 

bör hitta åtgärder såsom gallrade parker, fler väktare och poliser, ändrade öppettider på 

Stadsmissionen, bättre belysning och fler platser för sprutbyten. Den stora elefanten i 

rummet är att oavsett lösning ska allt detta ska göras för att hålla missbrukarna borta från 

området där de boende vistas. Not in my back yard! De personer som inte ser så många 

problem skymtar förbi i all hast i formuleringen ”flera på mötet, dock inte alla, uttryckte en 

oro [...]”. Deras berättelse kommer inte fram och gestaltningen av området blir därmed 

vinklad som avsevärt problematiskt. Bilden av gated communities är negativ men tilltron på 

grindar som en lösning verkar stor. Vi får dock inte veta varför bilden är negativ mer än att 

Hornsberg är ett avskräckande exempel på ett hur det blir när grindar byggs. 

 

7. Relationell identitetsmekanism.   

Ingen jämförelse med andra länder görs, men både Vikman och de boende som känner sig 

tvingande att bygga grindar är överens om att det är något främmande som inte passar det 

svenska samhället. Det svenska samhället ska vara öppet. 
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5.8. Himla positivt för Gnosjö (Värnamo Nyheter) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor.  

Artikeln67 har 284 ord och handlar om att Mikael Eliasson, Stranduddens byggherre, håller 

frukostmöte för politiker, kommunala representanter och näringslivet under vilket han 

berättar om sina planer på att bygga ett gated community. Ett foto visar när Eliasson talar 

utomhus precis vid sjökanten medan åhörarna sitter i fåtöljer och soffor. Bildens syfte är att 

visa en bild av mötet och mötesplatsen. 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur   

Huvudtemat är att bygget av Strandudden är mycket positivt för Gnosjö. Underteman är: (a) 

beskrivning av frukostmötet; (b) Gnosjöandans näringslivs ordförande Göran Göhlin 

berättar hur positiva näringslivet är till bygget; (c) Eliasson informerar om hur arbetet 

fortskrider. 

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”Himla positivt för Gnosjö” syftar på Göhlins kommentar i vilken han 

menar att näringslivet i Gnosjö ser positivt på bygget. Ingressen och fotot visar tillsammans 

att det handlar om en kommentar från ett möte om Strandudden. Aktörerna i texten är: (a) 

Eliasson som arrangerat mötet om sitt bygge; (b) åhörarna som representeras av Göhlin.  

 

Bakgrunden till mötet är att Eliassons planerade bygge på Strandudden gjort många nyfikna 

och att det därför har anordnats ett informationsmöte. Medan journalisten själv beskriver 

mötets bakgrund så låter han Göhlins och Eliassons bild av Strandudden tala. Göhlin menar 

att konsekvenserna är positiva för Nissafors, Gnosjö och hela kommunen. Han tror att 

Gnosjö kommer att hamna på Europakartan eftersom fler än svenskar är nyfikna på bygget. 

Den lokala turismen med jakt, skidåkning och natur tros också få ett lyft.  Inramningen 

tillåts göras av Göhlin som sammanfattar Strandudden och hela mötet med sin kommentar 

om att det är himla positivt för Gnosjö.  

  

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.   

Läsarna förutsätts redan vara insatta i såväl området som bygget eftersom ingen förklaring 

ges av området eller kring vad ett gated community är. Ingen förklaring ges heller till varför 

man bygger ett gated community. Artikeln verkar därmed vara en uppföljning för de redan 
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insatta läsarna. Huvudbudskapet antar ett landsbygdsperspektiv – att det byggs bostäder som 

lockar folk utifrån är bra för bygdens ekonomi. Vi får inte veta om alla åhörare var lika 

positiva som Göhlin. Det framkommer dessutom i artikeln att Göhlin var den som föreslog 

att mötet skulle hållas på den plats den gör. Är det kanske till och med så att Eliasson också 

är medlem i Gnosjöandans näringsliv? Någon sorts samarbete verkar finnas mellan Göhlin 

och Eliasson och ingen negativ vinkel på bygget ges därmed alls i artikeln. Artikelns 

utformning andas samarbete för bygdens bästa mellan alla deltagare såväl som journalisten. 

En alternativ rubrik hade kunnat vara ”Frukostmöte på Strandudden” eller 

”Informationsmöte om gated community hölls på Strandudden” där flera röster får komma 

till tals. Nu framträder istället en bild av total enighet kring ett utmärkt projekt. Diskursen 

präglas därmed av att gated communities är ett spännande och bra lokalt projekt. 

  

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Nyhetsdiskursen ger uttryck för att vara en del av den så kallade Gnosjöandan, och då verkar 

det inte spela så stor roll om det som byggs är kontroversiellt eller inte. Det viktiga är att det 

ger den lokala ekonomin och andan en skjuts. Därmed kan man skönja en borgerlig och 

kanske även centerpartistisk hållning.  

 

6. Gestaltning.   

Inga egentliga problem beskrivs, allt ser positivt och spännande ut.  Ingen oro för 

segregation nämns. Gestaltningen är odelat positiv och hade inte ordet gated communities 

nämnts hade det varit svårt att förstå att det är något kontroversiellt som även har 

diskuterats på riksnivå som byggs. 

 

7. Relationell identitetsmekanism.   

Gated communities som fenomen värderas inte alls i artikeln, däremot anses bygget kunna 

vara en förebild på det sättet att det är bra för ekonomin samt även lockar utländska boende. 

Gnosjös näringsliv snarare än Sverige eller andra länder framställs därmed som en förebild.  
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5.9. Framåt på Strandudden (Värnamo Nyheter) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor. 

Artikeln68 har 399 ord och handlar om att Strandudden nu har fått sina fem första 

intressenter. Ett foto där Eliasson leende står på byggplatsen och räcker ut sin hand visar att 

artikeln handlar om ett samtal med honom om hans planer för området. 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur  

Huvudtemat är att Eliassons byggplaner går framåt. Underteman är: (a) beskrivning av 

projektet; (b) Eliassons metoder för att hitta intressenter; (c) vilka intressenterna hittills är; 

(d) motivering bakom varför något så kontroversiellt byggs. 

  

3. Nyhetstextens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”Framåt på Strandudden” åsyftar att bygget går framåt eftersom flera 

personer anmält sitt intresse för att flytta dit. Detta konstaterande bygger på Eliassons 

beskrivning av situationen. Fotot framställer Eliasson som en man med visioner tack vara att 

han leende poserar med utsträckt arm framför området.  Det är som att han vill säga ”det 

här området har jag planer för”. Ingressen förtydligar vad artikeln handlar om, nämligen att 

satsningen på att hitta intressenter genom en utställning på en mässa varit lyckad. Aktörerna 

i artikeln är: (a) Eliasson som jagar och får intressenter; (b) intressenterna; (c) kritikerna som 

oroas sig för segregation.  

 

Bakgrunden är att de kontroversiella byggplaner som tidningen tidigare berättat om ser ut att 

bli av. Eliassons kommentarer går ut på att allt går bra, medan journalisten också frågar 

varför området måste vara inhägnat, detta utifrån bakgrunden att projektet är omdiskuterat 

och kritiserat. Eliassons beskrivning av orsaken bakom beslutet att bygga Strandudden är att 

samhället är dåligt eftersom det hela tiden händer ”saker”, underförstått kriminalitet och 

problem. Otrygghet verkar vara drivkraften. Underförstått är alltså en konsekvens av bygget 

att de människor som flyttar in där kommer att känna sig trygga genom sin flykt från världen 

utanför. Någon konkret orolig händelse hänvisas det inte till. Inramningen förmedlar 

sammantaget ett budskap av att projektet är framgångsrikt.  

 

 

                                                             
68 Karlsson 2015-08-09 
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4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.   

Huvudbudskapet är att projektet går bra. Detta påstående underbyggs med information från 

Eliasson om att det finns flera intressenter. Att det finns flera intressenter sägs av Eliasson 

bero på att folk vill fly oron i samhället samtidigt som de får bo med bra läge, service och 

närhet till naturen. Det mesta av nyhetsberättelsen skrivs därmed utifrån Eliassons berättelse 

och världsbild. Visserligen lyfter journalisten den kritik som framkommit, nämligen att 

boendeformen skulle skapa segregation. På den direkta frågan om varför området måste vara 

inhägnat blir svaret ”Du ser ju hur samhället ser ut. Överallt händer det saker”. Eliasson har 

därmed ett underförstått budskap om att det är oroligt i samhället. Detta påstående 

problematiseras inte av journalisten. Vi får inte heller veta om det gäller Sverige i allmänhet 

eller Gnosjö specifikt. Har det kanske varit en konkret brottsvåg i Gnosjö eller syftar man till 

en generell känsla av otrygghet? Artikeln hade kunnat kompletteras med fler kritiska frågor 

till Eliasson om vad han tänker kring segregation, vad i samhället han riktar sig mot och på 

vilket sätt hans gated community anses vara svaret. Eliassons beskrivning av intressenterna 

verkar också ha en undermening, nämligen att visa att det är rekorderliga människor av alla 

åldrar som känner sig hemma här och att dessa har ett gemensamt intresse i att leva bra liv. 

Diskursen präglas därmed av att gated communities beskrivs som den stora lösningen på 

otrygghetens problem samtidigt som det är en mycket god livsstil. 

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Nyhetsdiskursen framställer gated communities som en trygg boendeform som ofta väcker 

kritiska röster på grund av potentiell segregation. Journalisten ställer sig själv utanför och 

väljer att varken döma ut eller hylla konceptet. Därmed tycks han själv förhandla med idén 

utifrån ett nyfiket utifrånperspektiv, även om avsaknaden av kritiska frågor kan tyda på att 

han själv är något mer positiv till idén än negativ utifrån att det händer något positivt på 

landsbygden. 

 

6. Gestaltning.   

Eliassons bygge framställs av honom själv som lösningen på otrygghetens problem. 

Underförstått är gated communities något man tvingas ta till därför att samhället ser ut som 

det gör. Det är en konsekvens av oron. Inget moraliskt ställningstagande framkommer dock, 

bara en kort kommentar från journalisten om att vissa är kritiska eftersom det kan skapa 

segregation. Är kritiken befogad? Det får vi inte veta eftersom Eliasson får sista ordet. 

Eftersom artikeln bygger så mycket på Eliassons egen berättelse så framstår det nästan som 
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gratis reklam. Det finns ibland annonser som formuleras som artiklar och förses med en 

liten text som lyder något i stil med ”detta är en annons från X”. Någon sådan text fanns 

dock inte här. 

 

7. Relationell identitetsmekanism.   

Sverige jämförs inte med andra nationer fråga om gated communities. Däremot konstateras 

att kritiska röster ofta höjs mot denna typ av områden utifrån att områden som stängs för 

allmänheten innebär en risk för segregation. Från vem kommer dessa kritiska röster? Det är 

möjligt att det underförstått syftar på den debatt som varit ifråga om Strandudden apropå att 

gated communities är ett nytt fenomen. Därmed kan den diskursiva hegemonin vara att ett 

bostadsområde som är öppet för allmänheten är det svenska och normala sättet att bygga.  

 

5.10. Snart dags för första huset (Värnamo Nyheter) 

1. Huvudsakligt innehåll samt kompletterande bilder och faktarutor.  

Artikeln69 har 430 ord och handlar om att markarbetet är avslutat och att det nu går att börja 

bygga på Strandudden. Utöver text finns ett videoklipp där Mikael Eliasson intervjuas om 

byggplanerna. Där finns även ett bildcollage där man kan klicka sig genom ett tiotal bilder på 

naturen, Eliasson, muren, en boulebana och en arkitektskiss. Tillsammans ska de ge läsaren 

en bild av projektet och byggherren. 

 

2. Nyhetstextens tematiska struktur.  

Huvudtemat är att byggandet av förta bostaden nu kan börja. Underteman är: (a) snart 

öppnar möjlighet till intresseanmälningar; (b) beskrivning av hur byggplanerna växt fram; (c) 

kontrovers och kritik i massmedia; (d) byggplanerna är flexibla; (e) virtuella visningshus finns 

på hemsidan.  

 

3. Nyhetstextens schematiska struktur  

Huvudrubriken ”Snart dags för första huset” förmedlar att projektet nu går in i nästa fas. 

Ingressen förklarar att ett lägenhetshus med 18 lägenheter snart ska byggas. Underrubrikerna 

förmedlar att det rör sig om ett inhägnat område, att man skaffa en bostad på ända upp till 

800 kvadratmeter, samt att man kan se husen i 3D på hemsidan. Aktörerna i artikeln är: (a) 

                                                             
69 Lindholm 2015-05-21 
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Eliasson och hans fru som bygger området; (b) de framtida boende; (c) kritikerna till gated 

communities; (d) allmänheten som ska få bada på stranden även i framtiden. 

 

Det finns en underförstådd historisk bakgrund som går ut på att gated communities har 

diskuterats tidigare och att kritik mot boendeformen då har framkommit. Orsakerna bakom 

kritiken sägs av journalisten vara att området är inhägnat, men Eliasson menar att kritik mot 

gated communities alltid förekommer men att de fyller ett stort behov hos andra som inte 

vill ha folk som ”springer och tittar in i trädgården”.  Eliasson tror att bygget kommer att 

leda till ett lyft för hela området därför att nya människor flytta in. Eliasson tillåts själv 

beskriva projektet utan mothugg. Inramningens budskap är en sorts projektbeskrivning. 

 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten.   

Artikeln är, medvetet eller ej, uppbyggd som en sorts reklam för området genom att det 

tillsammans med övriga underteman bjuder in läsaren till hemsidan för att lära sig mer om 

projektet. Läsaren får veta att Eliasson söker intressenter och läsaren får också veta var mer 

information finns på Internet samt att mer information kommer att ges vid Affärsracet i 

Anderstorp. När det gäller kommunikationen mellan läsare och journalist så är det enda som 

är underförstått i artikeln själva orterna, vars geografiska läge läsarna förutsätts känna till. 

Språket är okontroversiellt och sakligt. Eliasson själv använder sig av orden gated 

community och staycation, men av sammanhanget får orden sin underförstådda förklaring. 

Det här är ett projekt som är influerat av ”det ljuva livet” i USA, vilket för tankarna till soliga 

semesterliknande liv inspirerade av Hollywood. Med tanke på den kritik som framkommit i 

massmedia är det förvånansvärt få kritiska frågor som ställs till Eliasson. Diskursen präglas 

därmed av att gated communities är en slags livsstilsboende där man kan njuta det goda livet. 

 

5. Sociokulturella kontextualiseringar.   

Artikelns vinkling gör att gated communities ställs i mycket god dager. Genom ordet 

staycation, genom de vackra naturbilderna och genom beskrivningen av anläggningar och 

service ges ett porträtt av ett spännande framtidsprojekt i bygden. De som är kritiska kallas 

av journalisten för ”en del”, vilket ger intryck av att dessa är få till antalet. Detta intryck 

förstärks av att Eliasson i direkt anslutning säger ”det är alltid någon som tycker att det är 

negativt med gated communities […]. Det är alltså kritikerna som är minoriteten. 

Sammantaget uppvisar artikeln likheter med reklambroschyrer för en semesterort. Därmed 

blir artikeln en del av ett borgerligt ställningstagande där frågan om huruvida gated 
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communities skapar segregation eller inte kommer i andra hand, och där lokala 

entreprenörers satsningar är det viktiga.  

 

6. Gestaltning.   

Ett problem som Eliasson menar att gated communities avser lösa är bristande privatliv, att 

människor ”springer och tittar in i trädgården”. Kriminalitet nämns inte som orsak bakom 

bygget. Istället betonas den goda livsstilen och avskildheten. Journalisten påpekar att en del 

människor ser inhägnaden som moraliskt förkastlig, men Eliasson betonar att stranden är 

öppen för allmänheten och framställer projektet som en boendeform som är efterfrågad. 

 

7. Relationell identitetsmekanism.   

Sverige jämförs med USA genom beskrivningen av staycation och gated communities. 

Eliasson framställer gated communities som en positiv ny livsstil och boendeform som är på 

väg hit från USA, direkt hämtad från the American dream. Artikeln gör inget försök att 

nyansera bilden genom kopplingar till segregation i USA och därmed framställs USA som ett 

föregångsland för Sverige. 
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Här analyseras diskursanalysen utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte. Analysen lyfts 

även upp på metanivån med hjälp av uppsatsens teorier och tidigare forskning.  

 

6.1. Vilka olika diskurser kan urskiljas i media ifråga om synen på gated 

communities? 

Fyra huvudsakliga diskurser kring gated communities kan urskiljas i de artiklar som har 

undersökts. Dessa presenteras här i anslutning till tidigare forskning och teori. 

 

6.1.1. En negativ och opassande association 

Att Poppel Park skulle vara ett gated community förnekas bestämt utifrån att muren bara är 

en meter hög. Området gestaltas istället som ett fint, men i massmedia missförstått 

bostadsområde. Murens höjd tycks vara helt avgörande för att området inte bör ses som ett 

gated community.  Att Bovieran skulle vara ett gated community förnekas av de boende utan 

motivering eller ifrågasättande från journalisten. Journalisten tycks dock ha ställt de boende 

den frågan vilket tyder på att i journalisten i varje fall gjort associationen. Både Poppel Parks 

och Bovierans representanter framställer gated communities som något negativt som de inte 

vill förknippas med. Ett antagande är att detta beror på att de inte vill stämplas som 

avvikande och segregerande. Genom att istället presentera boendet som en livsstil skapas en 

positiv och inbjudande association, vilket troligen lockar fler köpare än höga murar. Medias 

gestaltning är därmed försvarande till förmån för boendena. 

 

Utifrån Edward J. Blakely och Mary Gail Snyders definition av gated communities70 finns det 

fog att ifrågasätta att Poppel Park skulle vara ett sådant eftersom det knappast rör sig om 

fysiska säkerhetsbarriärer. Samtidigt menar Forsemalm att höjden på murarna inte är 

avgörande eftersom låga murar blir en slags mentala murar som håller obehöriga borta.71 

Utifrån Stefan Lovéns kategorisering av gated communities är det tydligt att det faktiskt rör 

sig om ett gated community.72 Man skulle utifrån artiklarnas beskrivning kunna kategorisera 

de gated communities som nämns enligt följande: Bovieran, Strandudden, Asargården och 

Poppel Park kan ses som en slags livsstilsboende där rekreation och livsstil betonas. 

                                                             
70 Blakely & Snyder 1997: 2 
71 Forsemalm 2003, 147-150 
72 Lovén 2010: 16-17 

6. Jämförande analys 
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Asargården kan dock även tillsammans med Norregård ses som skyddade bostadsområden 

eftersom de byggdes i syfte att förhindra kriminalitet och trafik. Poppel Park är ett skyddat 

bostadsområde i syfte att förhindra trafik. Poppel Park är samtidigt även ett boende vars 

syfte är att visa status.  

 

6.1.2. Ett nödvändigt ont 

Asargårdens grindar gestaltas som ett effektivt sätt att skydda sin egendom från 

omgivningens kriminalitet. De lyckas hålla otryggheten utanför, men nackdelen är att det är 

dyrt. Stadshagen beskrivs med en liknande diskurs. De boende hotar där med att bygga 

grindar eftersom myndigheterna inte kan lösa samhällsproblemen. Nackdelen är att de inte 

vill ha murar egentligen. I denna diskurs förnekas inte att det skulle röra sig om ett gated 

community. Murarna är höga och har säkerhet som primärt mål, även om en trevlig livsstil 

kan bli en följd. ”Not in my back yard” aktualiseras här eftersom de boende försöker hålla 

konkreta problem såsom missbrukare och kriminalitet borta från sin tomt. Utestängande är 

den främsta motiveringen bakom grindarna, inte livsstilen innanför. Kanske har tidningarna 

avsett att skapa debatt kring kriminalitet och trygghet genom att ställa medborgarnas egna 

initiativ mot myndigheternas oförmåga. Medias gestaltning är därmed myndighetskritisk och 

positiv till gated communities som lösning under omständigheterna. 

 

Att grinda in ett område i efterhand är enligt Mikaela Herbert ett sätt att hantera problem på 

samhällsnivå lokalt och hon betonar även att beslutet att inhägna ses som ett nödvändigt 

ont. Dessa båda boenden liknar de boenden som Herbert beskriver där de obehörigas 

närvaro, vardagsbrottslighet, låg tilltro till polisen och allmän otrygghetskänsla gör att man 

inhägnar.73 Zoltán Cséfalvays beskrivning av grindar som en flykt från fördärvet, en fruktans 

kultur och ett skydd av rikedomar samt en övergång från statligt till privat beskydd stämmer 

också bra in på dessa två boenden.74  

 
6.1.3. En oas och skön livsstil 

Bovieran framställs både som en härlig kontinental livsstil, en fin gemenskap och som ett 

miljövänligt boende för framtiden. Strandudden framställs som en plats där man kan njuta 

av en god livsstil i avskildhet. Asargården framställs som en idyll och fin gemenskap mitt i en 

orolig stad. Poppel Park framställs som ett härligt livsstilsboende att längta till. Gemensamt 

                                                             
73 Herbert 2013: 86-92, 100-101 
74 Cséfalvay 2010: 749-751 
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för denna diskurs är att dessa boenden framställs som särskilt eftersträvansvärda och fina 

jämfört med många andra områden. Underförstått är kostnaden för boendena också en 

investering med tanke på att NIMBY-problem inte antas uppstå där och försämra värdet. 

Frågan är varför media väljer denna vinkel. Det skulle kunna finnas en koppling till Vulovic 

ord om propaganda i nyhetsrapportering.75 Kanske har tidningarna ifråga agerat utifrån sitt 

vinstintresse eller valt att utifrån sin annonsfinansiering ställa sig på entreprenörernas sida.  

Diskursen stämmer väl överens med Rodenstedts ord om att bostadsmarknadens avreglering 

har gjort det lättare för privata företag att bygga efter egna koncept och nischer.76 

Zoltán Cséfalvays beskrivning av vissa gated communities som ”klubben”, en 

privatfinansierad och exklusiv boendeform där de boende har liknande social status och 

liknande intressen, är också av relevans.77 

 

6.1.4. En risk för segregation  

I TT:s artikel och i artikeln där stadsarkitekten ställs mot Norregårdens boende ges en mer 

undersökande bild där gated communities ifrågasätts. Här aktualiseras ”not in my back yard” 

på ett annat sätt än i avsnitt 6.1.2. Artiklarna är en sorts försiktig inledning till en 

medborgarprotest där budskapet lyder att segregation inte är välkommet på svenska 

bakgårdar. Medias gestaltning är när det gäller TT informativt kritisk utifrån 

forskningsresultat, medan de i fallet Norregården snarare är undersökande kritiska utifrån 

Wibroes oro. I båda fallen verkar oron bottna i att detta inte stämmer med det svenska 

öppna sättet att bygga. Detta kan bero på vad Rodenstedt skriver om att allemansrätten och 

visionen om folkhemmet står i kontrast mot gated communities som idé.78 

 

6.2. Vilka ideologier och värden kan skönjas bakom de olika diskurserna? 

I detta avsnitt diskuteras det eventuella sambandet mellan diskurserna från 6.1. och 

tidningarnas ideologi och gestaltning. 

 

6.2.1. En negativ och opassande association 

Gated communities beskrivs med moraliska termer som något förkastligt medan boendena 

ifråga skönmålas. Bovieran sägs inte vara ett gated community och dessutom betonas inte 

segregation, murar eller exklusivitet alls. Istället står det goda livet och livsstilen i fokus på ett 
                                                             
75 Vulovic 2017: 120-125 
76 Rodenstedt 2015: 75-77 
77 Cséfalvay 2010: 749-751 
78 Rodenstedt 2015: 75-77 
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så tydligt sätt att det nästan framstår som reklam. Tidningen Mitt i menar att Bovieran inte är 

ett gated community, men då tidningen är politiskt oberoende så kan ingen särskild 

ideologisk koppling kan göras. Poppel Park sägs i NH inte vara ett gated community. Istället 

framställs ett mediedrev mot en enskild byggherre vara det stora problemet. Det finns en 

tydlig koppling mellan detta och Norra Hallands ideologi som borgerlig tidning och det 

finns fog att tro att de ställer sig på entreprenörens sida av ideologiska skäl.  

 

6.2.2. Ett nödvändigt ont 

Trelleborgs Allehanda framställer den privata sektorns säkerhetsåtgärder som den privata 

sektorns nödvändiga åtgärder i en värld där staten inte kan garantera säkerheten. Det finns 

en tydlig koppling mellan detta och tidningens liberala profil med tanke på att liberaler 

önskar ett minimalt mått av statlig inblandning. Vårt Kungsholmen framställer sprutorna 

såväl som otryggheten såsom problemet och väljer att inte nämna missbrukarna i sig som ett 

problem. Detta stämmer väl överens med deras beskrivning av sin tidning som politiskt 

oberoende hushållsdistribuerad lokaltidning. 

 

6.2.3. En oas och skön livsstil  

Att Norra Halland är en borgerlig tidning kan kopplas till en positiv beskrivning av Poppel 

Parks privata rekreationsmöjligheter. En mer vänsterinriktad tidning hade förmodligen 

problematiserat att inte alla medborgare har tillgång till dessa. Swimmingpool är dessutom 

något av en borgerlig statussymbol. Trelleborgs Allehanda är en liberal tidning och de 

sinnliga beskrivningarna av ett privat boende rimmar även det väl med liberalismens 

betoning på att man ska vara fri från staten och sin egen lyckas smed. Mitt i Haninge och 

Värnamo Nyheter beskriver sig själva som partipolitiskt obundna, men båda tidningarna ger 

uttryck för en slags lokalpatriotisk och positiv bild av lokala byggnadsverks betydelse. 

 

6.2.4. En risk för segregation 

TT är en politiskt, religiöst och statligt oberoende nyhetsbyrå. Detta rimmar väl med den 

granskande utgångspunkt som ges i artikeln. De försöker sätta fokus på en samhällsfråga 

som är under uppsegling till följd av att ett nytt fenomen har kommit till Sverige. 

Smålandsposten har en moderat ledarsida. Att även de väljer att inte en granskande 

utgångspunkt där båda sidor får komma till tals tyder på att nyhetsrapporteringen tillåts hålla 

sig neutral från dess ideologi.  
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6.3. Hur konstrueras en svensk identitet i relation till ”de andra” länder som redan 

har gated communities?  

I detta avsnitt diskuteras den relationella identitetsmekanismen i diskursanalysen i relation till 

tidigare forskning. 

 

Hallands Nyheters budskap i sina två artiklar är att höga murar liksom de i USA och 

Sydafrika är ett brott mot vår svenska inkluderande byggnadskultur. Höga murar är 

onormalt och osvenskt och det är inte sådana segregationsskapande murar Poppel Park 

bygger. Trelleborgs Allehanda och TT använder samma faktaruta vilken säger att gated 

communities redan finns i många delar av världen, att fenomenet uppstod i USA och i 

Sydafrika i syfte att skydda sig mot hög brottslighet. Kontexten gör att TTs artikel 

framställer den utländska modellen som något som hotar Sveriges öppenhet, medan 

Trelleborgs Allehanda snarare säger att ”alla gör det” och att det därmed inte är så farligt. 

Mitt i Haninge framställer Bovierans kontinentala livsstil som osvensk och eftersträvansvärd.  

Miljötänket framställs också som positivt. Smålandspostens budskap framställer trygghet 

genom öppenhet som det normala. Man kan bygga gated communities som dem i USA, men 

de funkar bara om de byggs sådana från början. Att grinda in svenska kvarter är därför något 

skadligt. Vårt Kungsholmen framställer grindar som något främmande som inte passar det 

svenska samhället. Det svenska samhället ska vara öppet. Värnamo Nyheters budskap är att 

ett bostadsområde som är öppet för allmänheten är det svenska och normala sättet att bygga 

i samhällets ögon. Gated communities har dock sina fördelar i form av en eftersträvansvärd 

amerikansk livsstil och det är dock viktigare att ha en lokalpatriotisk entreprenörsanda än att 

sätta käppar i hjulen. Vi kan utifrån ovanstående se att en svensk identitet skapas utifrån 

värden såsom öppenhet, jämlikhet och god levnadsstandard. Öppenheten och jämlikheten 

tycks vara grundbulten för det svenska samhället och kan kopplas till allemansrätten och 

folkhemstanken. Liksom i Rodensteds undersökning värjde sig många mot ordet gated 

community eftersom det är förknippat med exklusivitet och avskildhet.79 Samtidigt utmanas 

denna svenska inkluderande modell av ett allt större behov av självförverkligande och 

individualism som ibland kan ta sig exkluderande uttryck tack vare ekonomiskt välstånd. 

World Values Survey har tydligt visat att det är en tydlig svensk drivkraft att förverkliga sig 

själv, men samtidigt ingår i detta även att andra också ska kunna förverkliga sig.80 Wibroes 

varningar om att grinda in redan befintliga bostadsområden framställs som det största hotet 

                                                             
79 Rodenstedt 2015: 241-246 
80 World Values Survey, Inglehart-Weltzel cultural map, Cultural map   
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mot den svenska modellen eftersom en offentlig plats då blir privat. Kopplat till Franzéns 

forskning om Jane Jacobs och synen på trottoarerna som stadslivets hjärta kan en oro 

skönjas. Denna oro säger att anonymiteten och därmed även tryggheten mitt i folkmassan i 

en stad hotas när man begränsar staden.81 Gestaltningen av den svenska identiteten stämmer 

alltså väl överens med de skildringar som finns i bakgrund och tidigare forskning.  

 

Även Information om Sverige verkar ha rätt i sina ord om att svenskars sociala liv påverkas 

av klimatet,82 med tanke på att just detta lyfts fram i artikeln om Bovieran. Dessutom verkar 

de ha rätt i att vi gillar naturen och allemansrätten med tanke på att kritiken mot murar 

samtidigt som man bygger naturnära gated communities. Många av boendena betonade 

också gemenskapen innanför murarna. Detta stämmer väl med Rodenstedts undersökningar 

som visar att invånarna köper sig en mötesplats mitt i en anonym stad.83 Tillsammans med 

klimatet och ålderskategorin blir det tydligt att pensionärer vars barn har flugit ut finner en 

lösning som förhindrar social isolering på ålderdomen här. Johansson och Sernhede verkar 

också ha rätt i att individualiserade levnadsstrategier leder till enklaver med service och 

rekreation84 eftersom de flesta av boendena i undersökningen i någon mån var 

livsstilsboenden. Abby Peterson nämnde att en postmodern livsstil inte efterfrågar 

standardlösningar, utan specialtillverkade och individuellt utformade lösningar.85 Man kan 

ifrågasätta i vilken grad ett gated community stämmer överens med detta. Å ena sidan torde 

väl en egen villa vara den yttersta formen av individualism, men å andra sidan kan en 

privatisering av servicefunktioner innanför murarna tyda på en frigörelse från staten. 

 

6.4. Vilka konkreta konsekvenser kan de olika framställningarna av gated 

communities få? 

Debatten om gated communities berör den svenska folksjälen på djupet.  I och med gated 

communities ankomst till Sverige sker ett historiskt och kulturellt brott med de öppna 

villaområden, bostadsområden och miljonprogram som tidigare byggts där samhällets 

service är till för alla. Byggnationen är också ett ifrågasättande av Sverige som ett tryggt land 

att leva och bo i och av staten som den vi förlitar oss på för vårt beskydd. En acceptans av 

gated communities kan sannolikt leda till ett urholkande av den svenska modellen där staten 

                                                             
81 Franzén 2003: 37-38 
82 Information om Sverige, 2017 
83 Rodenstedt 2015: 241-242 
84 Johansson & Sernhede 2003: 7 
85 Peterson 2003: 72 
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erbjuder simhall, idrottshall och liknande service. Det finns också en risk för avgörande 

segregation vad gäller skolresultat baserat på socioekonomisk bakgrund. En kritisk hållning i 

media gentemot gated communities fyller därför en funktion av att bevara det gamla sättet 

att bygga och leva. Man kan ifrågasätta i vilken mån gated communities är mer segregerande 

än miljonprogram och i vilken mån gated communities egentligen sticker ut jämfört med 

hyreshus med portkod. Dock är gated communities något nytt och främmande och nyheter 

kan rymma en rädsla mot nymodigheter per automatik.  

 

En betoning av gated communities som en livsstil och oas är förmodligen den enklaste 

vägen att etablera ett gated community utan att väcka debatt. Att odla sin livsstil ses 

nämligen som något positivt i Sverige, kanske särskilt i borgerliga och liberala tidningar. Ett 

rimligt antagande är att det är just borgerliga som är målgruppen för gated communities och 

att möjligheten att göra en god ekonomisk investering kan passa delar av den svenska 

modellen. Ger man dessutom utomstående visst tillträde till områdets serviceinrättningar 

kan delar av den svenska modellen bevaras och viss kritik undvikas.  

 

Vad som är tydligast i undersökningen är att en öppen debatt om vad ett gated community 

är för något är av yttersta vikt för att främja en förståelse för att det finns flera olika typer av 

dessa som har olika för- och nackdelar. De kan vara mer eller mindre segregerande och 

därmed passa in mer eller mindre bra i den svenska modellen. I nuläget tycks ordet per 

automatik väcka laddade associationer som för tankarna till samhällen som präglats av stark 

liberalism och segregation (USA) samt apartheid (Sydafrika). En mer detaljerad definition av 

vad det är man bygger för typ av gated community skulle därmed nödvändig i framtiden i 

syfte att ge en mer speglande bild av verkligheten och i syfte att undvika missförstånd. 
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Kritisk diskursanalys, eller närmare bestämt Peter Berglez modifierade metod, har varit till 

stor nytta i syfte att analysera och strukturera det undersökta materialet.    

Metoden har möjliggjort att en analys har kunnat ske ur flera perspektiv och på olika nivåer i 

texten. Modifieringen av metoden har också medfört att studiens teorier har kommit till 

användning under hela processen, inte endast i studiens slutfas som ett referensmaterial. 

Metoden visade sig vara mycket lämplig just vad gäller nyhetsartiklar och reportage den 

innebär ett helhetsgrepp som förmår se både kontextuella helheter och detaljer.  Särskilt 

användbar har metoden varit ifråga om att uppenbara underliggande meningar.  

 

Valet att disponera analysen i en omvänd kronologi kan ifrågasättas utifrån att det ger ett lätt 

oordnat intryck. Fem andra huvudsakliga alternativ för hur analysen disponeras fanns, 

nämligen; (a) efter kronologisk ordning (b) efter tidsskrift (c) efter vilket gated community 

det handlar om (d) efter typ av boende (e) efter diskurs. En kronologisk ordning skulle vid 

en första anblick kunna visa hur skildringen av gated communities har utvecklats över tid. 

Samtidigt skulle detta vara något av ett skenbart resultat eftersom det rör sig om en så pass 

kort tidsperiod och om en så pass liten mängd artiklar att dessa knappast kan till statistik 

eller kan sägas visa någon utveckling över tid. Att istället sortera artiklarna efter vilken 

tidning de kommer från skulle kunna göra läsningen mer lättöverskådlig eftersom man då får 

ta del av arbetet tidning för tidning. Det skulle även kunna underlätta den ideologiska 

analysen. Samtidigt skulle en sådan uppställning riskera att sätta tidningarna i fokus snarare 

än artiklarna och dess innehåll, vilket inte är uppsatsens syfte. Att disponera artiklarna efter 

vilket gated community det handlar om skulle kunna bringa god översikt samtidigt som det 

förtydligar skillnaden boendena sinsemellan. Detta låter sig dock inte med lätthet göras 

eftersom TT berör gated communities i allmänhet, samt att flera av artiklarna även tar upp 

andra gated communities utöver det boende som är artikelns huvudföremål. En uppställning 

utifrån typ av boende utifrån exempelvis Stefan Lovéns tabell hade kunnat vara mycket 

fördelaktigt i syfte att åskådliggöra hur olika typer av gated communities omnämns. 

Samtidigt är det svårt att sortera på det viset eftersom flera gated communities kan sägas 

vara gränsfall. Då återstår endast att disponera analysen utifrån de fyra olika diskurserna, 

men även här uppstår då problemet att en artikel kan passa in under flera diskurser. 

 

7. Metoddiskussion 
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Skulle en annan urvalsmetod ha kunnat resultera i andra diskurser? Svaret på den frågan är 

ja, men detta svar tål att problematiseras. Det är inte idealiskt att två tidningar representeras 

genom fler än en artikel, särskilt inte när de har samma författare. Att ersätta dessa 

”dubbletter” under urvalstadiet skulle ha kunnat öppna upp för två eller tre ytterligare 

artiklar som skulle kunna ge fler exempel och möjligen fler diskurser. Det tillgängliga 

materialet förutsätter dock att den undersökta perioden då hade förlängts med ett eller två 

år, eftersom dessa artiklar inte författats under de senaste två åren. 

Det är inte heller idealiskt att nio artiklar utgörs av lokaltidningar och en artikel utgörs av en 

artikel från en rikstäckande nyhetsbyrå. Samtidigt fanns just TT:s artikel återgiven i en så stor 

mängd tidningar, både lokala och rikstäckande, att dess spridning närmast kräver att den tas 

med. Dess faktaruta lånas dessutom in av lokaltidningarna, så den är av stor tyngd. 

 

Något som också kräver en diskussion är sättet på vilket ideologierna har analyserats under 

studien. Det finns idag inte någon definitiv beskrivning av hur olika politiska ideologier ser 

på gated communities, varför den analys som har genomförts bygger på en koppling som 

har skett utifrån angränsande områden såsom exempelvis bostadspolitik, frihet, 

landsbyggspolitik och ekonomisk självständighet. Detta kan te sig godtyckligt eftersom det 

skulle kunna röra sig om ”äpplen och päron”. Syftet har dock inte varit att ge en alltför 

detaljerad bild, utan snarare att ge en målande beskrivningen med tämligen breda penseldrag. 

Jag överlåter med varm hand en djupare analys i denna fråga till framtida uppsatsskrivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

Vilka värden styr hur gated communities beskrivs i svensk media? Även om vi svenskar 

gärna vill se på oss själva som ett otraditionellt och nytänkande folk är det tydligt att vi 

faktiskt har värden vi också vill bevara. Öppenhet, allas lika värde och ett gott liv verkar vara 

helt centralt för vår självbild. I vilken mån alla typer av gated communities är ett hot mot 

dessa värden återstår att se. Det är också ännu oklart vilket genomslag gated communities 

kommer att få. Helt klart är i varje fall att det verkar stå i allas intresse, oavsett om du bor i 

ett gated community, en villa eller i ett hyreshus, att vi tillsammans bygger ett samhälle där 

lag och ordning fungerar, där medborgarna har en hög levnadsstandard och där alla är 

välkomna. Begreppet gated community lär nog förbli starkt laddat för en lång tid framöver 

såvida inget dramatiskt händer inom de närmaste åren. 
 

Denna undersökning gör inte något anspråk på att ge ett fullständigt uttömmande svar kring 

gated communities vara eller icke-vara. Mer forskning på området finns redan tillgänglig och 

framtidens gated communities behöver också granskas och undersökas i dessa och i andra 

avseenden. 
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9.1. Inflytt pågår i Poppel Park 

 

9. Bilagor 



 

65 

 

9.2. Bakom grinden: ”Det blir som en egen värld” 
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gården öppen. 2011 skaffades lås till grindarna som tidigare varit öppna. Efter problem med 
upprepade inbrott i källarförråden ville man hålla obehöriga utanför. Inbrott i lägenheterna 
har dock inte skett, vare sig innan eller efter lås kopplades på.   
- Det var även vanligt med skadegörelse i trapphusen. Folk som sprejade och höll på.  
Det blev lugnare i husen efter det. Men det var ändå en del obehöriga som kom in.  
- När man tappar en nyckel så går den ju att använda för den som hittar den, säger Göte 
Nilsson.  
 
För att öka säkerheten ytterligare byttes nycklarna ut mot ett kodsystem. Nu har alla boende 
en liten tagg som tar dem in genom grinden och sedan upp i trapphusen. Skulle man tappa 
en tagg går det enkelt att spärra den. Sedan detta system infördes har brottsligheten upphört 
i husen.   
 
Men Göte Nilsson ser problem även med det nya systemet. När grindarna går upp måste 
även de som är rörelsehindrade hinna ta sig igenom. Det gör att ingången står öppen ett litet 
tag och då hinner kanske obehöriga in. Det finns alltid kryphål. Att intresset för ingrindade 
bostadsområden ökar förstår Göte Nilsson.    
- Det blir ju som en egen värld här inne. Vi träffas och sitter och samtalar i våra stolar, säger 
han.  
 
Att inhägna ett bostadsområde är dock inte billigt. Taggsystemet är extra dyrt.  
- Själva grindarna kostade nog någon miljon och taggarna flera miljoner. Det är ganska 
komplicerat eftersom det måste dras kablar och allt måste förbindas med husen, säger han.  
 
Bergström, Sofia.  
 
FAKTA: Grindsamhällen   
● Grindsamhällen, eller engelska "gated communities", finns sedan tidigare i stora delar av 
världen.  
● Boendeformen uppstod i USA och Sydafrika men har spridit sig de senaste 30 åren. ● 
Från början byggdes områdena som en reaktion på hög brottslighet.  
● I Sverige byggdes det första grindsamhället Victoria Park redan 2008 i Malmö.  
● Just nu planeras ytterligare grindsamhällen bland annat utanför Gnosjö och i Onsala 
utanför Göteborg. (TT)86 
 

 
                                                             
86 Eftersom mediearkivet bara har fotokopia av halva artikeln postas resterande text och hela fotot (saxat från 
tidningens hemsida där texten endast kan läsas av prenumeranter) här i textform istället 
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9.3. Fler vill bo bakom mur 

 

 
 



 

68 

 

9.4. Kritiken bra reklam 
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9.5. De behöver aldrig frysa på sin gård 
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9.6. Höga staket ogillas av stadsarkitekten 
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9.7. Stadshagsbor föreslår fler väktare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

9.8. Himla positivt för Gnosjö 
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9.9. Framåt på Strandudden 
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9.10. Snart dags för första huset 

 


