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Sammanfattning 

 

Sprawl är ett begrepp som används flitigt inom stadsplaneringsdebatten kring Los Angeles – 

men vad är det egentligen? Det har visat sig att det används för att förklara skilda fenomen 

och denna uppsats utreder fenomenet ur ett historiskt perspektiv. Historien tycks visa att 

befolkningsglesa förorter till staden har funnits så länge vi känner till och kanske syntes detta 

bara tydligare i Los Angeles på grund av dess kraftiga befolkningsökning. 

 

Regionen kring Los Angeles har under de senaste 50 åren gått från att ha varit en av de 

befolkningsglesaste i USA till att bli en av de befolkningstätaste. Förutom att detta gör att 

titeln som ”the sultan of sprawl” kanske inte längre passar så kan det vara ett tecken på att 

mobiliteten som bilen inneburit har nått sin rumsliga gräns. Tillväxten av nya städer i Los 

Angeles periferi är en av anledningarna till att Los Angeles har blivit mer tätbefolkat. Detta 

fenomen som även kallats ”urbanization of suburbia” och ”edge-cities” har förklarats som ett 

steg i övergången till den postindustriella staden. I denna typ av stadsstruktur kan gränser 

mellan stad, förorter och landsbygd komma att suddas ut. För att undersöka hur detta kan 

gestalta sig på lokal nivå jämförs en yngre och en äldre förortsstad utanför Los Angeles – 

Mission Viejo och Santa Monica. 

 

Det visar sig att de båda förortsstäderna skiljer sig betydligt åt i diverse avseenden. Till 

exempel så är handel- och kontorsområden i Santa Monica placerade längs centrala stråk i 

staden och mer blandade med bostäderna medan de i Mission Viejo är placerade i stadens 

utkanter vid påfarterna till motorvägarna. Även andra aspekter av städernas form och 

användning skiljer sig åt såsom arkitektonisk karaktär, gatustruktur, placering av 

flerfamiljsbostäder och gemensamma rum för invånarna. Huruvida detta kan anses 

representativt för postmodernistiska förortsstäder i allmänhet utreds inte i denna uppsats utan 

betydligt mer empiriska undersökningar behövs för att bekräfta eller dementera detta men det 

ger förhoppningsvis en bild av hur en av många liknande nya städer i Los Angeles stora 

urbaniserade landskap ser ut idag. 

 

  



Abstract 

 

Sprawl is a term widely used in the urban planning debate surrounding Los Angeles - but 

what does it really mean? It has been shown that the term is used to explain diverse 

phenomena and this paper investigates the concept from a historical perspective. The history 

seems to show that low-density suburbs have existed since the first cities we know of and that 

this might be more visible in Los Angeles only because of its large immigration. 

 

Over the past 50 years the region around Los Angeles has gone from having the lowest 

population density in the U.S. to become one of the densest. This means that its reputation as 

the “sultan of sprawl” may no longer be valid and might also be a sign that the mobility of the 

car has reached its spatial boundary. One of the reasons that Los Angeles has become denser 

is the appearance of new cities in its periphery. This Resurrection of new cities in the 

periphery of existing cities is a phenomenon that has been called the "urbanization of 

suburbia" or "edge cities" and has been explained as a result of the transition to the post-

industrial city. In this type of urban structure the boundaries between urban, suburban and 

rural can be hard to separate. One old and one new suburban city of Los Angeles – Mission 

Viejo and Santa Monica – are chosen for the case study to examine this at a local level. 

 

It turns out that the two suburban cities differ considerably in various aspects. The perhaps 

biggest difference between the cities can be found in how the land-uses are located in relation 

to each other. In Santa Monica, commercial areas are located along the main streets and the 

city is more mixed-use while in Mission Viejo the commercial areas are located at the 

outskirts of the city's exits to the highways. The cities also differ in other aspects of urban 

form and use such as architectural character, the structure of the streets and the accessibility to 

open space. Whether this can be considered representative of cities in general is not 

investigated in this paper and much more empirical research is needed to confirm or deny that 

but hopefully it gives an idea of how one of many similar new cities in the periphery of the 

Los Angeles urbanized landscape looks today.   
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1 Inledning 

1.1 Syfte och omfattning 

Syftet med denna uppsats är att redogöra över decentraliseringen av befolkningen i 

städers periferi, motståndet mot detta och hur det kan gestalta sig på lokal nivå. Först 

definieras begreppet sprawl, efter detta görs en historisk genomgång över företeelsen 

sprawl och människors förhållande till förorten, sedan beskrivs relevanta karaktärsdrag 

hos det postmoderna Los Angeles och slutligen analyseras två förortsstäder i Los 

Angeles periferi. 

 

Sprawl är ett begrepp som används för att förklara en mängd olika fenomen men kan 

översiktlig beskrivas som då ny befolkningsgles bebyggelse uppkommer i stadens 

periferi eller ökningen av den urbaniserade ytan av en stad över en tidsperiod. 

Begreppet reds ut dels för att få reda på varför det har fått en sådan negativ klang och 

dels för att det ofta används som motargument för den glesa staden. Det engelska 

begreppet sprawl används på grund av att en svensk motsvarighet enligt Lindgren 

(2006) inte har stabiliserats i det svenska språkbruket. Hon skriver dock att tidigare 

användningar av begreppet har översatts ”(okontrollerad) stadsutbredning” och 

”stadsutglesning”. 

 

Den historiska genomgången av sprawl och decentraliseringen av staden görs för att 

sätta sprawl i ett historiskt perspektiv och visa att det inte är något nytt fenomen vilket i 

mina samtal med stadsplanerare i Los Angeles visat sig vara en vanlig uppfattning. En 

beskrivning av vad Soja (2000) med flera kallar ”postmetropolis” görs sedan för att ge 

en översiktlig förklaring på hur processen mot den post-industriella staden kan se ut och 

varför just Mission Viejo har fått representera den postindustriella förortsstaden. 

Slutligen görs en analys av Mission Viejo och Santa Monica för att hitta likheter och 

skillnader i en ny och en gammal förortsstad till Los Angeles.  

1.2 Frågeställningar 

Vad innebär sprawl? 

Hur har sprawl sett ut genom historien? 

Hur ser de nya förortsstädernas fysiska miljö ut? 

1.3 Metod 

Syftet med detta kapitel är att beskriva vilken metod som används i uppsatsen och vilka 

förhållningssätt och antaganden som gjorts. Metoderna utgår ifrån indelningen av 

metoder enligt Ejvegård, R. (2003) och förhållningssätt enligt Alvesson, M. och Deetz, 

S. (2000). 

 



De övergripande metoderna i denna uppsats är deskription och fallstudie. Deskriptionen 

av begreppet sprawl, den historiska tillbakablicken och beskrivningen av den post-

industriella staden har gjorts med hjälp av litteraturstudier. För att hitta relevanta 

synvinklar på detta har en översiktlig analys av diskursen gjorts genom läsning av 

debattartiklar om sprawl i Los Angeles Times och samtal med stadsplanerare i Los 

Angeles.  

 

Fallstudierna har gjorts för att se hur sprawl och decentraliseringen av staden kan 

gestalta sig på lokal nivå och för att se i vilken grad en traditionell förortsstad till Los 

Angeles skiljer sig mot en nyare, av vissa kallad ”outer-city” (Garreau 1991). Detta har 

utförts genom besök i städerna (rundvandring på huvudstråk och centrala platser och 

bilkörning på övriga platser), studier av plandokument som beskriver riktlinjer för 

städerna (till exempel The City of Mission Viejo [1990] och City of Santa Monica 

[2010]) och en rumslig analys av dessa områden. 

 

Staden Mission Viejo valdes eftersom den ligger i kommunen Orange County vilken 

anses vara representativ för den posturbana stadsformen i Kalifornien och även använts 

som exempel för att definiera sprawl, se Postmetropolis av Soja (2000). Santa Monica 

har valts för att myndigheterna i staden uppmärksammats för att ha arbetat utifrån ideal 

som kommer ifrån rörelserna ”New Urbansim” och ”Smart Growth” vilka kan anses 

vara motståndare mot just sprawl och en decentralisering av städer (se till exempel Farr 

2008). Santa Monica har bland annat fått positiv uppmärksamhet av Farr (2008) i hans 

bok ”Sustainable Urbansim” där han beskriver olika riktlinjer för hur en 

sammanbindning av ”New Urbanism” och ”Smart Growth” skulle kunna fungera och 

planeras i praktiken. 

1.4 Tillvägagångssätt för fallstudien 

För att få en uppfattning av städernas karaktär görs besök på platserna genom en 

rundvandring i områdena. Under dessa besök har jag med mig mallen för vilka aspekter 

platserna ska analyseras och antecknar hur de olika områdena ser ut och fungerar med 

avseende på aspekter nedan. Även en rundtur med bil på varje tillgänglig gata i städerna 

görs för att skapa sig en översiktlig bild. Sedan används bilder av varje plats för analys: 

Två satellitbilder med olika skala som visar området från ovan, en bild på gatornas 

utseende och några bilder på olika byggnader i området (se figur 1). Statistik för varje 

plats hämtas från US Census Bureau och olika kartor som till exempel visar områdets 

zonering och befolkningstäthet. 

 



 

Figur 1. Bilden visar ett exempel på bilder som studerats för att analysera varje plats. Källa: Google 

Maps. 

 

Först delas varje stad upp efter hur den är zonerad. Zonering kan liknas med 

användningen som specificeras i detaljplaner i Sverige. Detaljplaner är den handling 

som i Sverige bestämmer till exempel vilka användningar olika delar av rummet får ha 

såsom bostäder eller kontor. Efter detta besvaras frågorna nedan för varje område för att 

sedan kunna jämföra städerna med varandra. Frågorna sätter fokus på hur städernas 

olika användningar som bostad, handel och kontor är utplacerade och ser ut samt vilka 

som har tillgång till de olika platserna i städerna för att dessa faktorer ofta förekommer i 

kritiken mot sprawl. Fokus på tillgången till platser finns även för att Soja (2000) 

beskriver avsaknaden av detta som ett av dragen för den postindustriella staden. 

Användning 

Vilken användning har platsen? Finns där bostäder, handel, kontor eller 

rekreationsområden? Vilken typ av zonering har platsen? Vilken typ av företag finns på 

platsen? 

Gatustruktur 

Vilken typ av gatumönster har platsen? Är det byggt efter kvartersmönstret (se figur 5) 

eller har det ett mer organsikt utseende (se figur 6)? 

Hur ser matningen av trafik in och ut ur området ut? Finns det flera vägar att ta sig ut ur 

området? Ligger det i koppling till större vägar och trafiknät? 

Trafikytor 

Vad har de olika trafikslagens leder för gatubredd? Finns det gång och cykelbanor? Var 

är parkeringsplatserna placerade? 



Befolkningstäthet 

Vad har platsen för befolkningstäthet? Är det jämt fördelat över området? 

Gemensamma ytor 

Vilken åtkomst till ytorna i området finns? Vilka ytor är öppna för allmänheten, vilka 

ytor är gemensamma för det boende i området och vilka är av privat karaktär? 

Byggnader 

Hur många våningar har byggnaderna på platsen? Hur förhåller sig byggnadernas 

placering till gatorna? Vilken arkitektonisk karaktär har byggnaderna? Är den av 

diversifierad karaktär eller likartad? 

2 Vad är Sprawl? 

Det finns många definitioner av begreppet Sprawl eller Urban Sprawl. Galster et al 

(2001) gör i Wresteling sprawl to the ground: Defining and Measuring an Elusive 

Concept ett försök att definiera vad det betyder genom att analysera diskursen. De 

skriver att benämningen har används för att beskriva skilda företeelser såsom 

bebyggelsemönster av bostäder i relation till andra användningar, processen då städer 

växer, orsak till vissa typer av användning av mark och som konsekvens av dessa 

användningar av mark. Genom en analys av litteraturen på området listar de sex olika 

typer av vanliga användningar av begreppet: 

 

1. Sprawl är definierat genom ett exempel vilket anses konkritisera karaktären av 

sprawl, till exempel Los Angeles. 

2. Sprawl används som en estetisk bedömning om generella urbana 

bebyggelsestrukturer. 

3. Sprawl är en orsak till oönskade företeelser såsom högt bilberoende, instängning 

av de fattiga i stadskärnan, rumslig obalans mellan arbeten och bostäder eller en 

förvanskning av miljömässiga kvaliteter.  

4. Sprawl är konsekvensen eller effekten av en oberoende variable såsom splittrade 

lokala myndigheter, dålig stadsplanering eller exkluderande zonering. 

5. Sprawl är definierat som en eller flera existerande stadsmönster. De vanligaste 

nämnda är osammanhängande bebyggelse med låg befolkningstäthet, långa resor 

till centrala verksamheter, spridning av arbete och bostäder samt kontinuerliga 

stormarknader uppradade längs vägarna.  

6. Sprawl är definierat som processen då den urbana miljön expanderar över en 

viss tid. 



Kolankiewicz, L. och Beck, R. (2007) menar att en central komponent är att rör sig om 

ny bebyggelse med låg befolkningstäthet i en stads periferi och ofta på tidigare 

landsbygd eller orörd mark. 

 
Sprawl is the spreading out of a city and its suburbs over more and more rural land at the 

periphery of an urban area. This involves the conversion of open space (rural land) into 

built-up, developed land over time. Long transport distances to work. 

 

Begreppet sprawl har i de flesta texterna en underförstådd negativ klang och det skrivs 

snarare om hur problematiska dess konsekvenser är än om vilka faktorer som ligger 

bakom dem (se till exempel Kolankiewicz, L. och Beck, R. [2007] och Sierra Club 

[2010]). Sierra Club definierar exempelvis sprawl i sina rapporter: 

 
Suburban sprawl is irresponsible, poorly planned development that destroys green space, 

increases traffic and air pollution, crowds schools and drives up taxes. 

 

Galster et al (2001) skriver att det finns ett behov av att mäta sprawl empiriskt eftersom 

att förvirringen kring begreppet gör att beslut tas på fel grunder. 

 
Much of the confusion about sprawl stems from the conflation of ideology, experience, and 

effects. A term so widely used cannot be easily dismissed as too vague for serious 

discussion. Many policy makers claim to know it when they see it and make important 

policy judgments based on what they see or think they see. As a first step toward 

developing policies to deal with the causes or consequences of sprawl, it would help both 

critics and apologists if agreement could be reached on what sprawl is and how to measure 

it empirically[…]. 

 

Slutligen så har jag även i mina diskussioner med stadsplanerare och 

stadsplaneringsstudenter i Los Angeles fått bekräftat att sprawl är ett begrepp som 

definieras väldigt olika av olika personer. En stadsplanerare som arbetar för ett 

återupplivande av Los Angeles stadskärna med fokus på gatan broadway beskriver till 

exempel sprawl som förekomsten av lågskalig bebyggelse i stadens periferi och som 

orsaken till befolkningsströmmarna ut till stadens förorter medan en forskare och lärare 

på University of California beskriver sprawl som förkomsten av så kallade ”strip malls” 

som på svenska skulle kunna översättas till ”köpcentrum där affärerna är arrangerade i 

en rad längs en väg”. Ett vanligt argument till decentraliseringen av staden som 

förekommit i samtalen är att människor föredrar att bo i ett eget hus med trädgård och 

att efterfrågan på detta har inneburit stora villakvarter med tillhörande stormarknader.  

3 En tillbakablick på stadens förorter  

Det här kapitlet är ämnat att skapa en överblick över hur förorter och motståndet 

gentemot dessa har sett ut genom historien, från Ur till Los Angeles. Detta görs för att 

få perspektiv på dagens förorter och för att sprawl ofta definieras som en bebyggelse 

med låg befolkningstäthet i befintliga natur- och lantbruksområden utanför staden. 

http://www.sprawlcity.org/about.html#lk
http://www.sprawlcity.org/about.html#lk


3.1 Förortens rötter 

Enligt Bruegmann (2005) fanns det redan de i första städerna vi känner till idag, såsom 

Ur och Babylon, ett centrum som utmärktes av hög befolkningstäthet och 

övertrafikerade vägar och ett dynamiskt och rikt stadsliv – för dem som hade råd – 

medan det en bit utanför städernas murar enbart fanns små byar och långsträckta 

lantbruksområden. Mellan dessa fanns emellertid en annan typ av bebyggelse. Denna 

innefattade dels industriverksamhet och aktiviteter som tog för mycket plats eller hade 

förorenande effekter på omkringliggande verksamheter såsom skåltillverkning, slakthus 

och gravplatser men där fanns också platser där välbärgade delar av befolkningen hade 

hus och gårdar dit de kunde fly iväg från hetsen och smutsen inne i staden. Dessa 

områden varierade i befolkningstäthet och kunde ibland likna dagens villaförorter med 

hus omgivna av trädgårdar och ibland landsbygdsområden med stora landområden kring 

husen. 

 

Dessa drag karaktäriserade även Rom under början av den kristna tidräkningen som 

vilken enligt Storey (1997) hade en uppskattad befolkningstäthet på drygt 70 000 

invånare per kvadratkilometer. Detta kan jämföras med Hong Kongs befolkningstäthet 

idag. Stockholms tätort hade 3318 invånare per kvadratkilometer år 2005 enligt 

Statistiska centralbyrån (2005).  

 

Området utanför Roms murar kallades ”suburbium” och här fanns enligt Bruegmann 

(2005) liksom i Ur och Babylon bostäder för både de fattigaste i staden som inte hade 

råd att bo innanför murarna och de rikaste delarna av befolkningen som kunde ha råd 

med en bostad både i staden och utanför, men det var också en plats där välbärgade 

medborgare bodde permanent. Fenomenet med småskalig bebyggelse i staden periferi 

tycks således kunna härledas långt tillbaka i tiden. 

3.2 Den moderna tidens förorter 

 

Clapson (1998) visar i Invincible green suburbs, brave new towns att det under 1700-

talet fanns det ett motstånd mot den nya bebyggelsen runt London som ansågs vara fult 

och förstöra landskapet. Trots att landskapet redan var format av människan flera 

hundra år tillbaka i tiden genom lantbruk och byar ansåg kritikerna dock att det gamla 

landskapet var den naturliga och att en bebyggelse för bostäder med låg densitet 

förstörde skönheten i detta.  Kritiken under 1800-talets förorter bestod dels i att 

medelklassen övergav de fattiga genom en utflyttning till förorten och dels mot det 

ökade avståndet mellan hemmet och arbetet detta innebar. 

 

De första städerna som växte fram i USA hade inte centrala arbetsdistrikt på grund av 

att den ekonomiska aktiviteten främst bestod i att odla råvaror som skeppades till 

Europa i utbyte mot färdiga produkter skriver Turner (1986). Dessa framväxande 

samhällen präglades av synen av att landets resurser var oändliga och det är en syn som 

enligt National Research Council (2000) levt kvar långt efter att de första kolonisterna 

satte sin fot på den amerikanska kontinenten. 

  
A central component of the nation’s development history is the idea that the supply of land 

is unlimited. (National Research Council, 2000) 



 

Den engelska regeringen uppmuntrade människor att utöka gränserna för städerna 

genom att låta privatpersoner och företag ta land i anspråk. Detta fortsatte sedan av den 

nya regeringen efter revolutionen 1776 (Turner 1986). Under 1800-talet ökade 

inflyttningen i västra USA och fick extra fart på grund av att guld upptäckts i 

Kalifornien och en utbredning av det nationella järnvägsnätet (National Research 

Council, 2000).  

 

Hall (1988) beskriver i Cities of Tomorrow hur London förändrades under 1900-talet. 

London spridde och decentraliserades med hjälp av nya transportmedel som pendeltåg 

och tunnelbana och billig arbetskraft och material gjorde det möjligt för medelklassen 

att flytta ut till förorten. Till exempel fick London County Council år 1900 efter en stor 

debatt lov att bygga nya områden för medelklassen på tidigare orörd mark och de 

byggde 11000 nya bostäder i Londons periferi och landsbygd fram till 1914. 

3.3 Mellankrigstidens förorter 

Under mellankrigstiden, skriver Whitehands och Carr (2001), förvandlades flytten ut till 

förorterna och stadens periferi från att endast innegripa de rikaste till någonting som 

liknade en massrörelse i norra Europa och USA. Detta resulterade i en stor ökning av 

den exploaterade ytan. Trots att till exempel Londons befolkning bara ökade med ca 10 

procent ökade den bebyggda ytan med 200 procent (Hall 1973). Redan vid denna 

tidpunkt skriver Bruegmann (2005) att den största delen av befolkningen i Los Angeles 

levde i enfamiljshus och hade bil.  

 

Mellan 1919 och 1933 byggdes 763000 nya hus i Storbritannien och av dem mer än 

116000 i satellitförorten Becontree – den största förorten med enbart bostäder i världen 

under den tiden. Utvidgningen av förorterna innebar en stor ökning av 

levnadsstandarden för de flesta men främst för medelklassen och inte de fattigaste som 

inte hade råd med både hyra och biljett för att ta sig in till staden. 

 

Samtidigt som en större del av befolkningen fick tillgång till att bo utanför stadskärnan 

ökade kritiken mot att landskapet förvanskades genom förstörd jordbruksmark och en 

förfulning av landskapet och även att det skapade trafikstockningar. Kritiken hördes 

främst från den litterära eliten och överklassen (Hall 1988 och Bruegmann 2005). Det 

var även nu begreppet sprawl började användas som en förklaring av detta 

stadsfenomen (se till exempel Mumfords (1938) bok The Culture of Cities). 

3.4 Efterkrigstidens förorter 

På grund av den ökade välfärden under 1950- och 1960-talet och den medföljande 

ökningen av nybyggen följde ytterligare en våg av kritik mot sprawl vilken även 

innefattade stadsplanerare (Scott, W 1975). Whyte (1957) riktar i sin bok The Exploding 

Metropolis stark kritik mot efterkrigens förorter och har Los Angeles i fokus. 

 
Sprawl is bad aesthetics; it is bad economics. Five acres are being made to do the work of 

one, and do it very poorly. This is bad for the farmers, it is bad for communities, it is bad 



for industry, it is bad for utilities, it is bad for the railroads, it is bad for the recreation 

groups, it is bad even for the developers. Källa: Whyte (1957) 

 

Under efterkrigstiden gick planerarens roll mot rollen av en systemanalytiker och synen 

på staden från att vara någonting statiskt till att ses som ett system Taylor (1998). Detta 

syntes i den första publikationen av Cost of Sprawl vilket var en statligt finansierad 

undersökning om vilka kostnader sprawl-områden gav upphov till jämfört med tätare 

bebyggelse. Datamodellering användes för att visa skillnader som uppkom i de olika 

typerna och analysen resulterade i att det var dyrare att bygga områden med låg 

befolkningstäthet. Rapporten har dock fått kritik för att inte vara förankrad i 

verkligheten (se till exempel Cox och Utt 2004). 

 

Under denna tid skiljde sig den europeiska och amerikanska stadstillväxten åt och 

förekomsten av sprawl syntes mycket tydligare i de senare. Bruegmann (2005) menar 

att detta dels berodde på att många Europeiska städer på grund av ett behov av 

ombyggnad av stadskärnorna gjorde att stadsplanerare under denna tid fick betydligt 

mer inflytande (se till exempel Bilsamhället av Lundin 2008) och på grund av 

skillnaderna i immigration och välstånd. 

 

Los Angeles urbana befolkning växte med mer än 200 % mellan 1940 och 1960 medan 

många städer i Europa stagnerade eller till och med minskade i befolkningsmängd. 

Hamburg ökade till exempel endast från 1,7 miljoner människor till 1,85 mellan åren 

1939 och 1965. Stockholms tätortsområde ökade under perioden, enligt Stads- och 

kommunhistoriska institutet (2008), mellan åren 1950 och 1970 från 0,95 miljoner 

till 1,3 miljoner människor medan Stockholm stad minskade i befolkning från 808 022 

till 744 911 personer (Statistiska centralbyrån 2010). Under samma tid minskade antalet 

personer per hushåll i USA samtidigt som storleken på husen ökade i storklek vilket 

ledde till en ännu större ökning av antal bostäder (US Census Bureau 2003).  

3.5 Förorter sedan 70-talet 

I den gröna vågen på 1970-talet som fick extra fart av president Richard Nixons fokus 

på miljön riktades miljömässig kritik mot sprawl. Nixon fick med stöd från båda sidor 

av den politiken igenom lagar som enligt Farr (2008) fortfarande idag fungerar som en 

stomme i miljöpolitiken: The clean water act, The national environmental protection 

act, the coastal zone management act. Han var även med och byggde upp 

”Environmental Protection Agency”. Dessutom höjdes allt fler röster mot bilsamhället 

(Lundin 2008). Hall (1974) framförde även han kritik mot en separering av arbetsplatser 

och bostäder, trots att han även kritiserade en inkapsling av den urbana miljön i till 

exempel gröna kilar. 

 

Soja (2000) skriver att trots att Los Angeles aldrig haft en så långsam 

befolkningstillväxt som från 1970-talet och framåt så är befolkningsökningen i regionen 

uppskattad till 7 miljoner fram till år 2000. Han påpekar även att det är de små städerna 

i Los Angeles urbana periferi som har växt mest: 

 
[…] the outer four counties has grown even faster [than Los Angeles County]. At least 39 

new municipalities have been established since 1970 […]. Several of these municipalities 

top the 1990 census list of the fastest-growing small cities (from 50,000 to 150,000) in the 

country: Irvine, Mission Viejo, Lancaster, Morena Valley. They are indicative of the new 
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“postsuburban” cityscape filling in the “exopolitan” Outer Cities (se chapter 8) and marking 

the transition from mass suburbanization to what might be called mass regional 

urbanization, a process that may be more advanced in Southern California than anywhere 

else in the United States. Källa: Soja (2000) 

3.6 Anti-sprawl idag 

Till de största motståndarna mot sprawl idag hör rörelserna Smart Growth och New 

Urbanism (Farr 2008). Rörelsen Smart Growth har sina rötter i miljörörelsen under 

1970-talet och år 1973 gick en lag i Oregon igenom som krävde att all kommuner i 

staten Oregon satte upp ”Urban Growth Boundaries” (på svenska ”gränser för urban 

tillväxt”) utanför vilka ingen exploatering fick ske. Detta gjordes för att staden skulle 

växa likt årsringarna på ett träd och inte sprida sig för långt ut från stadens centrum. 

Lagen har dock kritiserats för att ha skapat bra lokaliserat men dålig typ av exploatering 

av marken, även kallat ”smart sprawl” (Farr 2008). År 1996 gick U.S. Environmental 

Protection Agency ihop med flera icke-vinstdrivna organisationer och bildade Smart 

Growth Network (Smart Growth Network 2010). 

 

Smart Growth kan beskrivas som en planeringsteori som går ut på att koncentrera 

stadstillväxt i stadskärnan för att undvika sprawl och förespråkar gångvänliga och 

cykelvänliga städer med blandade användningar och centrerade runt centrala spårvägar 

som knyter städerna samman (Smart Growth Network 2010). 

 
Smart Growth Principles 

 Create Range of Housing Opportunities and Choices  

 Create Walkable Neighborhoods  

 Encourage Community and Stakeholder Collaboration  

 Foster Distinctive, Attractive Communities with a Strong Sense of Place  

 Make Development Decisions Predictable, Fair and Cost Effective  

 Mix Land Uses  

 Preserve Open Space, Farmland, Natural Beauty and Critical Environmental Areas  

 Provide a Variety of Transportation Choices  

 Strengthen and Direct Development Towards Existing Communities  

 Take Advantage of Compact Building Design 

Källa: Smart Growth Network 2010 

 

“The Congress o New Urbanism” (CNU) grundades av sex arkitekter år 1993 och 

förespråkade stadsbyggande av den traditionella stadens art. Farr (2008) skriver att för 

att bäst förstå sig på CNU ska vi börja år 1928 då ”Congrès Internationale 

d’Architecture” (CIAM) bildades med samma grundtanke; att förbättra folkhälsan och 

utformningen av städer genom nya principer för stadsbyggande. Skillnaden var att 

CIAM tvärtemot CNU förespråkande modernistiska ideal; breda vägar och separering 

av stadens användningar. CNU såg direkta band mellan detta modernistiska sätt att 

bygga stad och de bilbundna förorterna med rumsligt skilda användningar och startade 

och förespråkade istället en återgång till det traditionella sättet att bygga stad för att 

motverka sprawl. CNU:s ideal liknar idealen inom Smart Growth och förespråkar 

gångvänliga städer, med en stor bredd i bostads- och arbetsmöjligheter och ”transit-

oriented development” (på svenska: spårvägsknuten bebyggelse.)(Farr 2008). 

 

Ett vanligt argument mot sprawl och förortisering av landsbygden idag är att lägre 

befolkningstäthet skapar längre resor vilket gör det vanligare att välja bilen. Detta 



medför att stadsbor bidrar till mindre växthusgaser jämfört med människor som bor 

längre ut på landet (Farr, D 2008). I den traditionella typen av mätning av växthusgaser 

gjordes utan att ta hänsyn till befolkningstätheten vilket gör att städer ser ut att stå för 

den största andelen medan en mätning där utsläppen fördelas över invånarna ger en 

motsatt bild av problemet (se figur 7 och 8). 

 

 

Figur 2. Totala andelen utsläpp av CO2 per kvadratmil (engelska) i Los Angeles. Den största andelen 

föroreningar (markerat med rött) finns i befolkningstäta områden. Källa: Center for Neighborhood 

Technology. 



 

Figur 3. Totala andelen utsläpp av CO2 per hushåll. En mätning på detta sätt visar att problemet med 

föroreningar (markerat med rött) snarare finns i de glesbefolkade delarna av Los Angeles. Källa: Center 

for Neighborhood Technology. 

Förutom att låg befolkningstäthet skapar dessa miljöproblem ökar det även kostnaden 

av infrastrukturen eftersom allt ifrån vatten- och elledningar till utbildning och 

polisstationer kostar med per person. En nationell studie i USA visar att infrastrukturen 

i områden med låg täthet i genomsnitt kostar 11 % mer (National Research Council, 

2000). 

4 Los Angeles blir tätare  

4.1 Befolkningstäthet och immigration 

Los Angeles har länge varit uppmärksammat på grund av dess rumsliga utseende. Från 

att ha varit USA:s mest befolkningsglesa stad på 1950-talet har det gått till att räknas 

som en av de befolkningstätaste (se tabell 1). Trots detta lever dess rykte som "the 

sultan of sprawl" och "suburbs in search of a city” fortfarande kvar och frågan är om 

detta fortfarande är korrekt beskrivning av staden (Kolankiewicz och Beck, 2007b).  

Tabell 1. Befolkningstäthet i urbaniserade områden i USA  

Högsta befolkningstäthet Lägsta befolkningstäthet 

1. Los Angeles 24. Houston 

2. New York 25. Minneapolis/St. Paul 
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3. Miami 26. Tampa/St. Petersburg 

4. San Jose 27. Dallas/Fort Worth 

5. San Fransisco/Oakland 28. Cincinnati 

6. Sacramento 29. St. Louis 

7. Chicago 30. Pittsburgh 

8. San Diego 31. Kansas City 

9. New Orleans 32. Riverside/San Bernando 

10. Fort Lauderdale 33. Atlanta 

Tabellen listar de 33 största stadsområdena med mer än 1000 person per kvadratmil 

(engelsk). Källa: Se Betsky et al (2002), Demographia (1990) 

 

Som vi kan se i tabell 2 har regionen kring Los Angeles har haft en stor 

befolkningsökning sedan slutet av 1800-talet. Även om ökningen ibland saktat ned på 

grund av nationella och globala ekonomiska kriser har den under det senaste 

århundradet varit nära två miljoner människor per årtionde det senaste århundradet – det 

vill säga mer än femhundra personer per dag (se tabell 2)(Scott, Allen J. och Soja, 

Edward W. 1998). Regionen som används här innefattar kommunerna Los Angeles 

County, Orange County, San Bernardino County, Riverside County och Ventura 

County. Vad som hände sedan 1950-talet var att Los Angeles tidigare befolkningsglesa 

förorter blev allt tätare. Figur 2 visar att Los Angeles har en spridd befolkningstäthet. 

Tabell 2. Befolkningstillväxt i Los Angeles och dess region i tusental 

År Los Angeles  (*) Totalt i regionen 

1870 15 (79) 19 

1880 33 (72) 46 

1890 101 (67) 151 

1900 170 (68) 250 

1910 504 (78) 648 

1920 936 (81) 1150 

1930 2209 (85) 2597 

1940 2786 (86) 3253 

1950 4152 (84) 4934 

1960 6011 (78) 7724 

1970 7042 (71) 9981 

1980 7478 (65) 11496 

1990 8863 (61) 14531 

(*) = Andel av Los Angeles Countys region relativt hela regionen i procent 

Källa: Scott, A. och Soja, E. (1998) 

 



 

Figur 4. Befolkningstäthet i spannet 2000 till 14000 personer per kvadratmil (engelska) med 2000 

personers skillnad mellan färgstegen. Los Angeles i den övre bilden och New York i den undre. Källa: 

PolicyMap.com 

Kolankiewicz, L. och Beck, R. (2007b) menar dock att eftersom befolkningstätheten 

ökat på senare tid så har det medfört problem med överfulla skolor, trafikstockningar 

och kriminalitet och att det dessutom inte stoppat fortgången av sprawl. Vad som dock 

kan konstateras är att andelen urbaniserad yta per person i Los Angeles har minskat 

sedan 1970-talet, se figur 3. 
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Figur 5. Trots att den totala urbaniserade ytan i Kalifornien ökat betydligt så har landkonsumtionen per 

person minskat för såväl nya som gamla urbaniserade områden. Källa: Kolankiewicz, L. och Beck, R. 

(2007c) 

4.2 Transportsystem 

Cities are known by their symbols. Just as the Eiffel Tower defines Paris and the Statue of 

Liberty symbolizes New York, the freeway is the universal icon by which Los Angeles is 

described. (Wachs 1996) 

 

Los Angeles är kanske mest känt för sina gigantiska motorvägssystem och 

transportfrågan är en politisk känslig fråga i staden. Staden hade tidigt ett väl uppbyggt 

spårvägssystem som innefattade stora delar av regionen (se figur 4). Wachs (1996) 

skriver dock att detta system var utsatt för hård kritik från befolkningen redan under 

början av 1900-talet på grund av förseningar och dålig kvalitet. Bilen sågs istället som 

den moderna lösningen på problemen och 1924 lade ”The Automobile Club” fram en 

plan för bredare och rakare vägar, en separering av regional och lokal trafik och 

separering av bilar och spårvagnar. Förslaget omfamnades av befolkningen och kom att 

forma trafiksystemet som det ser ut idag, uppbyggt av vägar i rutnätsmönster med en 

mängd flerfiliga motorleder som sammankopplar de olika delarna av staden. När 

problemen med trafikstockningar och olyckor började uppkomma på vägarna vändes 

istället kritiken mot General Motors som påstås ha medverkat till att förstöra ett 

fungerande spårvägssystem. 
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Figur 6. Järnvägsnätet i Los Angeles region år 1910. Källa: The University of Southern California. 

Idag investeras det ett stort kapital i regionala spårvägssystem. I stadens transportplan 

som ingår i ”The City of Los Angeles General Plan” vilket kan liknas med en svensk 

översiktsplan står det att Los Angeles har de mest trafikerade motorvägarna i USA och 

även några av de mest trafikerade gatorna vilket har lett till de svåraste 

trafikstockningarna i USA. Detta leder i sin tur till ökade trafikolyckor, slöseri av 

bensin, ökad produktion av växthusgaser, sämre luftkvalitet i grannskapsområden nära 

vägarna och försämrar framkomligheten för busstrafiken (Wachs 1996). 

 

Sorensen, P. er al (2008) menar att den tidigare debatten har handlat om hur 

transportpengarna ska fördelas – till exempel om de ska investeras i nya busslinjer eller 

järnvägsspår – men att detta endast kan sakta ner försämringen av trafiksituationen men 

inte förbättra den. Lösningen ska istället vara förändringar i efterfrågan kallat ”Travel 

Demand Management” genom att ta mer betalt för biltrafik och parkering under 

rusningstrafik.   

 

Wachs (1996) menar dock att både utbyggnaden av järnvägsnätet och den stora 

satsningen på ”Travel Demand Managment” kommer få liten betydelse för minskningen 

av trafikstockningar i Los Angeles. Han skriver istället att för att problemet ska kunna 

lösas behövs någon metod som både ökar mobiliteten hos befolkningen och har en 

mindre negativ påverkan på transportsystemet än de befintliga förslagen. 



4.3 Gatustruktur 

I stort sett hela Los Angeles är uppbyggt kring kvartersmönstret (se figur 4) med 

undantag för de senaste tillkomna urbana miljöer i stadens periferi. Dessa områdens 

uppbyggnad präglas ofta av en organisk utseende som visas i figur 5. 

 

 

Figur 7. Bilden visar ett typiskt kvartersmönster där staden är uppdelat i kvarter vilket skiljs åt av vägar. 

Bilden är ifrån delområdet Inglewood i Los Angeles County. Källa: Google Maps 

 

 

Figur 8. Bilden visar en organisk stadsstruktur. De präglas ofta av svängda gator och återvändsgränder. 

Bilden är från Moreno Valley i Riverside County utanför Los Angeles. Källa: Google Maps 



5 En post-modernistisk stad tar form 

They're called suburban business districts, major diversified centers, suburban cores, 

minicities, suburban activity centers, cities of realms, galactic cities, urban subcenters, 

pepperoni-pizza cities, superburbia, technoburbs, nucleations, disurbs, service cities, 

perimeter cities, peripheral centers, urban villages, and suburban downtowns but the name 

that's now most commonly used for places that the foregoing terms describe is "edge 

cities." Källa: Rosenberg (2010) 

 

Soja (2000) skriver i sin bok ”Postmetropolis” om hur en ny stadstyp håller på att ta 

form. Med just namnet Postmetropolis beskriver han hur han tror att den globaliserade 

staden i det post-modernistiska samhället kommer att se ut. En stad där gamla gränser 

som stad, förort och landsbygd är svåra att skilja åt och istället kommer flyter samman i 

en komplex regional stadsmiljö. Detta är en process som enligt honom kanske är mest 

framskriden i Los Angeles Countys grannkommun Orange County där även fallstudien 

av staden Mission Viejo görs i denna uppsats. 

 

Processen av en urbanisering av tidigare glesbefolkade förorter, regional urbanisering 

och tillväxten av nya städer i städers periferi är ett fenomen Betsky et al (2002) kallar 

”urbanization of suburbia” översatt till svenska ”urbanisering av förorten”. Han menar 

att de krafter som ligger bakom detta är globaliseringen av kapital, arbetskraft och 

kultur, revolutionen inom information- och kommunikationsteknik och formandet av 

”Den nya ekonomin”. Urbaniseringen av de tidigare befolkningsglesa förorterna till Los 

Angeles till de tätaste i USA menar han är en början av denna process. 

 

Castells (1996) har infört begreppet ”Megacities” för att namnge denna post-industriella 

typ av stad och trots att han utrycker oro för de negativa effekterna på politiska, sociala 

och kulturella värden som detta skulle innebära så menar han att detta troligtvis är en 

typ av stadsmorfologi som kommer bli vanligare i framtiden. Garreau (1991) beskriver 

”Edge Cities” som den tredje vågen av utflyttning till förorten i sin bok ”Edge Cities – 

Life Of The New Frontiers”: 

 
Edge Cities represent the third wave of our lives pushing into new frontiers in this half 

century. First, we moved our homes out past the traditional idea of what constituted a city. 

This was the suburbanization of America, especially after World War II. 

 

Then we wearied of returning downtown for the necessities of life, so we moved our 

marketplaces out to where we lived. This was the malling of America, especially in the 

1960s and 1970s. 

 

Today, we have moved our means of creating wealth, the essence of urbanism - our jobs - 

out to where most of us have lived and shopped for two generations. That has led to the rise 

of Edge City. (Garreau 1991) 

6 Ett besök i  Los Angeles periferi  

Dessa nya förortsstäder i utkanten av Los Angeles har gjort att staden över de senaste 50 

åren blivit en av de tätaste i USA men hur ser de ut på ett lokalt plan? Dessa städers 

hållbarhet och användningsuppbyggnad är ifrågasatt ifrån många håll (se till exempel 

Kolankiewicz, L. och Beck, R. [2007] och Sierra Club [2010]) och det här kapitlet går 
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igenom resultaten av analysfrågorna. Både Santa Mission Viejo och Santa Monica kan 

anses vara attraktiva i bemärkelsen att de har relativt höga bostadspriser (Policymaps 

2009). 

6.1 Mission Veijo 

Mission Veijo är en stad utanför Los Angeles i Orange County i Kalifornien (se figur 

9). I Mission Viejo bor 100 242 personer (US Census Bureau 2009) och staden har en 

befolkningstäthet på 2 075 personer per kvadratkilometer (Policymaps 2009). Den var 

utsedd till den säkraste staden i USA år 2007 i undersökningen ”Morgan Quito crime 

statistic survey”. Mission Veijo räknas till en av de största städerna i USA någonsin som 

är planerad i sin helhet vid ett tillfälle. Mitt i staden finns en konstgjord sjö. (City of 

Mission Viejo 2010). 

Området användes tidigare främst för får bete och var ett av de sista områdena i Orange 

County att bli urbaniserade. På tidigt 1960-tal avfärdades den mesta av marken i 

området som oexploaterbar men Donald Bren gjorde en exploateringsplan med husen 

placerade på kullarna och vägarna placerade i dalarna och runt år 1980 var stora delar 

av området exploaterat. Under 1970- och 1980-talet var det så stor efterfrågan på hus i 

staden att de ofta såldes innan de ens var byggda (City of Mission Viejo 2010). 

Staden har valts eftersom den befinner sig i Orange County som varit en av de mest 

växande regionerna i USA under senaste femtio åren och anses som representativ för 

begreppet ”Edge Cities” (Soja 2000). 

 

Figur 9. Bilden forestaller ett typiskt bostadsområde i Mission Viejo vilket präglas av ett organiskt 

stadsmönster med villor. Källa: Google Maps 



6.2 Santa Monica 

Santa Monica är en stad i Los Angeles County i Kalifornien med 89 527 invånare (US 

Census Bureau 2009) och befolkningstätheten 4 096 personer per kvadratkilometer 

(Policymaps 2009). Staden, som funnits sedan 1874, har blivit uppmärksammad för sitt 

arbete mot hållbarhet sedan de uppnått och överskridit många av sina uppsatta mål i sin 

plan ”Sustainable City Program” som antogs år 1994 (City of Santa Monica 2010b). 

Farr (2008) skriver att de kunde nå dessa mål genom att angripa roten till problemen 

istället för symptomen. Deras program för hållbarhet utgår från tio punkter: 
 

1. To have cleaner air, water and beaches 

2. To safeguard the health of families and the environment 

3. To maintain a strong and diverse economy 

4. To maximize open space resources and recreation 

5. To maintain a diverse and engaged community where everyone can meet their basic 

needs 

6. To create a safe, caring, and fair community 

7. To provide all community members with life- long learning opportunities 

8.To create a more walkable, bikeable, and livable city 

9. To reduce Santa Monica's impact on the global environment 10.For our children and our 

children's children (City of Santa Monica, 2010)   

 

Santa Monica får på grund av detta representera en äldre förort till Los Angeles där 

lokala myndigheter till skillnad från dem i Mission Viejo har arbetat aktivt enligt 

idealen för Smart Growth och New Urbanism (Farr 2008).  

6.3 Användning 

Användningen av marken i Santa Monica och Mission Viejo skiljer sig betydligt. Inte 

med avseende på vilka användningar som finns utan snarare i den rumsliga fördelningen 

av dessa. I Santa Monica är handel och kontorsområden placerade längs vissa gatustråk 

i centrum av staden medan de i Mission Viejo är placerade i stadens periferi i påfarterna 

till motorlederna (se figur 10). Även dess utseende skiljer sig åt. I Mission Viejo är 

kontors och handelsområdena stora byggnader omringade av parkeringsplatser medan 

de i Santa Monica är i mindre skala och finns längs vägkanterna vilket gestaltas i figur 

11. 

 



 

Figur 10. Bilden visar de båda städernas zonering, Mission Viejo till vänster och Santa Monica till höger. 

De gula och grå områdena visar bostäder medan de lila och röda områdena visar handel och kontor. De 

blå områdena visar rekreationscenter för de boende och de gröna visar parker. Källa: City of Mission 

Viejo (vänster) och City of Santa Monica (höger). Källa: City of Mission Viejo (vänster) och City of 

Santa Monica (höger). 



 

Figur 11. Bilden visar hur skillnaden på handelsområdena i de båda städerna ser ut. I Mission Viejo 

(över) består de av stora köpcentrum medan de i Santa Monica (under) finns placerade längs vissa 

huvudgator. Källa: Edvin Lindsten (över) och Google Maps (under). 

6.4 Gatustruktur 

Även gatustrukturen skiljer sig betydligt mellan de olika städerna. Santa Monica har en 

kvarterstruktur över gatorna i hela staden medan Mission Viejo har en organisk struktur. 

I Mission Viejo har de olika områdena endast en ingång från de regionala vägarna som 

knyter samman staden. Båda städerna har en inifrånmatning med vilket jag menar att det 

går att åka in med bilen i bostadsområdena och parkeringsplatserna finns vid husen och 

inte utanför områdena. 



6.5 Trafikytor 

Här görs en uppdelning i gator, vägar och motorvägar. Med gator menas de trafikytor 

som finns inom de olika platserna i städerna (till exempel ett bostadsområde eller 

handelsområde), med vägar menas de som knyter ihop de olika områdena i städerna och 

med motorvägar menas de vägar som knyter samman städerna med andra städer och 

landsbygden. Det bör även nämnas att Santa Monica till skillnad från Mission Viejo 

även är sammankopplat med sin omgivning genom gator och vägar.  

 

Gatorna i de båda städerna har oftast två filer och trottoarer (se figur 12). Den enda 

egentliga skillnaden är att trottoaren i Santa Monica i de flesta fall är avskiljd från 

körbanan med någon form av växtlighet och träd. Vägarna är fyrafiliga med avskild 

cykelbana och trottoarer. I Santa Monica har vägarna parkeringsplatser och kommersiell 

bebyggelse längs kanterna medan de i Mission Viejo är avgränsade av tät natur. 

Motorvägarna är i båda städerna avgränsade av natur och enda skillnaden är att de har 

fler filer i Mission Viejo. 

  



 

 

Figur 12. En vanlig bostadsgata i Mission Viejo (över) och Santa Monica (under). Den organiska 

gatustrukturen i Mission Viejo gör att det får en intimare känsla. Källa: Google Maps 

6.6 Befolkningstäthet 

Santa Monica har ungefär dubbelt så stor befolkningstäthet med dryg 4000 personer per 

kvadratkilometer jämfört med Mission Viejos befolkningstäthet på 2000 personer per 

kvadratkilometer. Fördelningen av denna täthet skiljer sig en del då 

flerbostadsområdena som har högre befolkningstäthet i Santa Monica ligger i dess 

centrala delar medan de i Mission Viejo finns i utkanterna av staden. 



6.7 Tillgänglighet till markytor 

Med tillgänglighet till markytor menas här vilken åtkomst olika människor har till olika 

delar av städerna och beskriver huruvida platsen i fråga tillgängligt för allmänheten, är 

gemensamt för de boende i husen eller endast är tillgängligt en begränsad grupp eller 

privat. 

 

I Santa Monica är alla trafikytor tillgängliga för allmänheten i form av gångvägar, 

cykelbanor och bilvägar. I Mission Viejo är vissa vägar stängda för utomstående med 

grindar (se figur 13). Förutom trafikytorna är all mark i enfamiljsbostadsområdena 

bestående av privat mark. Marken runt flerfamiljsbostadsområdena är även dessa till 

största del privata tomter för de boende i bottenvåningen med undantag för vissa 

områden i Mission Viejo som har en gård som är gemensam för de boende i husen. 

 

Den största skillnaden i tillgänglighet till markytorna finns i rekreationsområdena i de 

olika städerna. Dessa är i Santa Monica öppna för allmänheten medan de i Mission 

Viejo är privata och till för dem som är medlemmar i deras ”country clubs” vilket är 

föreningar där invånarna kan bli medlemmar mot en avgift. 

 

 

Figur 13. Flera av bostadsområdena i Mission Viejo var stängda för allmänheten genom en grind och en 

kontrollstation som kontrollerade att man var bosatt eller på besök hos någon i området. Källa: Edvin 

Lindsten 

6.8 Arkitektonisk karaktär 

Hela Mission Viejo har en liknande arkitektonisk stil på alla dess platser eftersom hela 

staden planerades med traditionell spansk arkitektur som förebild (The City of Mission 

Viejo 2010). De olika delområdena i Mission Viejo har ofta identiska byggnader (se 

figur 14) och helheten skiljer sig därför betydlig från Santa Monica som har en betydligt 

mer diversifierad karaktär och byggnader intill varandra ofta har helt olika arkitektonisk 

karaktär.  

 



 

Figur 14. Områdena i Mission Viejo har ofta bara en infart till de olika bostadsområdena vilket gör att de 

får en privat karaktär till skillnad från Santa Monica. Källa: Edvin Lindsten 

7 Diskussion 

Sprawl har många olika definitioner som beskriver olika typer av företeelser. Detta har 

gjort att grupper och organisationer av olika slag har haft sprawl som en gemensam 

fiende genom tiden med argument från att det är fult till att det förstör miljön och skapar 

segregerade städer. Ett gemensamt drag från 1700-talet och framåt har varit att det 

förstör natur och lantbruksmark och på senare tid är det främst dess brist på miljömässig 

hållbarhet som hörts. Den stora variationen av hur sprawl eller stadsutglesning 

definieras gör det svårt att reda ut begreppet och i stort sett omöjligt att faktiskt peka ut 

var det faktiskt sker. Det har dessutom gjort att olika organisationer och rörelser har haft 

det som gemensam fiende men läst in olika faktorer i begreppet och därför syftat på 

olika saker då det använder det. 

 

En annan slutsats som kan dras är att det inte rör sig om ett nytt fenomen. Även om 

begreppet sprawl i dess nuvarande användning inte började användes förrän under 

mellankrigstiden så har befolkningsglesa förorter till staden funnits sedan de tidigaste 

städerna vi känner till idag och har förekommit sedan dessa. Det verkar även som om att 

då människor har haft möjlighet att lämna trängseln i staden på grund av ökat välstånd 

och tekniska innovationer så har de gjort detta. På senare tid har emellertid Los Angeles 

befolkningstäthet ökat igen och detta kanske är ett tecken på att mobiliteten som bilen 

har givit kommit i jämvikt med hur stora avstånd invånarna kan tänka sig att pendla. 

 

Även fallstudien visar att det är svårt att använda sprawl som beskrivning av stadsmiljö 

eftersom Mission Viejo enligt vissa inte skulle vara sprawl då där finns kontor, handel, 

olika typer av bostäder, rekreationsområden och en hög befolkningstäthet medan andra 

menar att det är sprawl på grund av dess bilberoende och separering av användningarna. 

 

I jämförelsen mellan förortsstäderna till Los Angeles har flera skillnader uppkommit (se 

tabell 3). De största skillnaderna finns i fördelningen av användningar i städerna och 

skillnader i tillgänglighet till rekreation- och naturområden.  

 



Tabell 3. Sammanfattning av skillnader i de olika städerna 

Santa Monica Värderingskriterier Mission Viejo 

Bostäder, kontor, handel, 

rekreation. 

 

Handel, kontor och service 

finns placerade längs 

huvudvägar. 

Användningar, zonering Bostäder, kontor, handel, 

rekreation. 

 

Handel, kontor och service 

finns placerade i avgränsade 

områden för respektive 

användning och i utkanten av 

staden. 

 

Kvartersstruktur Gatustruktur Organisk struktur 

 

Inifrånmatning, flera vägar 

in i områdena 

 

Matning Inifrånmatning, endast en väg 

in i områdena 

Sexfiliga regionala 

motorleder. 

 

Främst tvåfiliga vägar med 

cykelleder på vissa vägar. 

 

Tvåfiliga gator med 

separerade gångbanor. 

Trafikytor Tiofiliga regionala 

motorleder. 

 

Fyrfiliga lokala vägar med 

trottoar. 

 

Tvåfiliga lokala gator med 

trottoar och cykelfil. 

 

4,096.4/km
2 

källa:policymaps.com 
Befolkningstäthet 2,075.4/km

2
 

källa:policymaps.com 

 

Privat: tomtmark. 

 

Gemensam: 

rekreationsanläggningar. 

 

Allmän: parker, strand, 

gånggator. 

 

Tillgänglighet till 

markytor 

Privat: tomtmark och 

rekreationsanläggningar. 

 

Gemensam: - 

 

Allmän: köpcentrum  

Diversifierad arkitektonisk 

karaktär. 

 

Flerfamiljshus i centrum 

och enfamiljshus i stadens 

periferi. 

 

Byggnader Likartad arkitektonisk 

karaktär. 

 

Flerfamiljshus i stadens 

periferi och enfamiljshus i 

centrum. 

 

Om Mission Viejo är representativ för den post-moderna staden tycks den ha negativ 

inverkan på ytor för allmänheten och uppmuntra separering av användningar likt vad 

som var idealet i den modernistiska staden. Santa Monicas arbete mot en hållbar 

utveckling tycks ha skapat en mer gång och cykelvänlig stad. 



 

Det enda faktorn som har vänt trenden mot sprawl som kommit fram i denna uppsats 

tycks vara då tillgängligheten till centrum har minskat. Detta måste dock utredas mer för 

att konstateras eller dementeras. Om det stämmer att invånare i Los Angeles har en 

tendens att söka sig till stadens periferi när de har möjlighet så bör det uppmärksammas 

att idealen enligt ”New Urbanism” och ”Smart Growth” måste ställas mot vad för typ av 

stad som önskas av invånarna. 
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