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Sammanfattning 

Ett särskilt utsatt område är en plats, oftast en stadsdel, där polisen inte längre är 

högst upp i maktstrukturen. I området råder parallella samhällsstrukturer och 

kännetecknas av utomstående som en ”farlig plats”. Araby i Växjö räknas som ett av 

Sveriges 23 särskilt utsatta områden. En ny detaljplan för Dalbo centrum, beläget i 

Arabys södra del, trädde i kraft år 2016 och området ska nu byggas om och förtätas. 

Studien analyserar hur ett särskilt utsatt område kan förändras positivt med hjälp av 

samhällsplanering med medborgardialog. Fokus riktas på ungdomars perspektiv, då 

området framför allt är drabbat av ungdomsproblematik. Studien baseras på en 

polisintervju, samt två workshops med ungdomar boende i området. Frågeställningen 

handlar framför allt om den offentliga miljön och vad som behövs för att göra 

området till en trevligare plats att vistas på.  

Resultatet visar att polisen framför allt behöver översikt och insyn i området för att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Betoning lades på belysning och 

siktlinjer, samt att minimera antalet platser som känns anonyma och därför kan gynna 

brottsliga aktiviteter. Ungdomarna i området har delade åsikter om området, och det 

märks stor skillnad på killarnas och tjejernas svar. Killarna uppfattar inte området 

som otryggt och har framför allt ett behov av samlingsplatser. Tjejerna är mer 

negativt påverkade av områdets sociala klimat och önskar framför allt 

trygghetsåtgärder, exempelvis belysning.  

Studien visar att säkerhet i ett område kan förbättras med hjälp av designstrategier. 

Arbetet resulterar i ett gestaltningsförslag där ungdomarnas och polisens åsikter 

kombineras för att utveckla ett trevligt och tryggt centrum i Dalbo. 

Gestaltningsförslaget utgår från den nya detaljplanens bestämmelser. 
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Abstract 

Studien analyserar hur tillämpning av genomtänkt samhällsplanering kan minimera 

brottslighet och öka trygghet i särskilt utsatta områden. Vikten av medborgarnas 

delaktighet för en socialt hållbar samhällsutveckling poängteras. Arbetets syfte är att 

med hjälp av åsikter från ungdomar bosatta i området ta fram ett förslag på hur 

området skulle kunna utvecklas positivt vid nybyggnation. Målet är att ta fram ett 

hållbart förslag som ska bidra till att minska kriminalitet i ett utsatt område. 

Ungdomarnas åsikter kombineras med polisens förslag på hur området bör utformas. 

För att få fram resultatet genomfördes en djupintervju med polis, och två workshops 

med ungdomar. 

Utformningsförslaget tillgodoser behovet av belysning, siktlinjer och samlingsplatser 

som efterfrågas. Arbetet kan användas som underlag vid förbättring av den offentliga 

miljön i utsatta områden. 

Nyckelord: Araby, Dalbo centrum, utsatta områden, samhällsplanering, 

medborgardialog, offentliga stadsrum, trygghet, social hållbarhet, designstrategier, 

brottsbekämpning, fysisk planering 
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Abstract 

This study is analyzing how well executed community planning might minimize 

crime and increase safety in segregated city areas. The importance of actively 

involving citizens in decision making is vital to achieve social sustainability in a 

community. The purpose of the study is to create an exemplifying idea of how the 

district area could develop and excel in a positive way. The study is based on 

opinions from adolescents living in the area in question and will be compared and 

used in relation to police officers needs to be able to do their job in the area. To reach 

the results, workshops with the adolescents and an interview with a police officer 

took place. The goal is to develop an example of how to minimize crime in a 

segregated city district.  

The proposal of how to design the area is focused on the need for lighting, openness 

and sightlines as is asked for. It also includes places to gather, which also is needed 

in the area. The study can be used to form ideas of ways to form public spaces in 

socially problematic areas. 

Key words: Araby, Dalbo centrum, segregated areas, community planning, citizens 

dialogue, public spaces, safety, social sustainability, design strategies, crime 

prevention 
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Förord 

Uppdraget tillkom efter att kvarteret Skatan 12 i Dalbo Centrum fick en ny detaljplan 

år 2016. Arbetet är skrivet mot företaget Arkitektbolaget Kronoberg AB, som har 

tagit fram illustrationer till den aktuella detaljplanen och kommer att projektera 

nybyggnationen av Dalbo centrum. Detta examensarbete kan förhoppningsvis bidra 

till att utveckla särskilt utsatta områden i en positiv riktning. Studien är genomförd 

till lika stor del av båda författarna, med undantaget att Maria Rönnbäck har stått för 

störst del av de digitala illustrationerna och Ellen Karlsson för handskisser. 

Utan hjälp hade inte arbetet gått att genomföra. Ett stort tack riktas till: 

Rebecka Carlsson, Handledare. Arkitektbolaget Kronoberg AB – som varit till 

stor hjälp, visat stort engagemang och gett bra svar och input på alla frågor vi ställt. 

Åke Tyrberg, Handledare. Linnéuniversitetet – som funnits till hands trots att det 

inte alltid funnits tid. 

Scott Goodwin, Polis – för en intressant intervju och för svaren på alla mejl i 

efterhand och det stora intresset. 

Lotta Roswall, samt resterande personal på Panncentralen – för hjälp med att 

sprida flygblad till ungdomar, för lån av lokal och för det goda kaffet. 

Thomas Sjöberg, samt övrig personal på Tallgården – för hjälp med att sprida 

flygblad till ungdomar och för det fina bemötandet. 

Arkitektbolaget Kronoberg AB – för sin gästfrihet och för hjälp med material och 

utskrifter till våra workshops. 

Aida Baxholm, Mastersstudent Fred och Utvecklingsprogrammet 

Linnéuniversitetet – för det givande samtalet om hennes och medstudenters arbete 

om ungdomar i Araby. 

Julia Jonsson, Registrator Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning – som lagt ned 

mycket tid och engagemang i att hitta information om förbättringsåtgärder i Rinkeby. 

Per Granhällen, Säkerhetsstrateg Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning – för svar 

på frågor om trygghetsåtgärder i Rinkeby. 

Personalen på Araby Park Arena – för hjälpen med att kontakta ungdomarna som 

vistas i deras lokaler. 

Ungdomarna som deltog i undersökningen – för insiktsfulla svar och synpunkter. 

Lars Böhme, Landskapsarkitekt Malmö stad – för tillåtelsen att använda hans 

illustration över en SWOT-analys. 

 

Ellen Karlsson & Maria Rönnbäck 

Växjö, 13 juni 2018 
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1 Introduktion 

Runt om i världen finns problemområden i städer där segregation, 

kriminalitet och känsla av otrygghet finns i större utsträckning än normalt. I 

Sverige finns enligt Polisen (Nationella operativa avdelningen, 2017) totalt 

61 utsatta områden, varav 23 räknas som särskilt utsatta, 32 som utsatta och 

6 som riskområden. Bedömning av utsatthetsgrad görs utifrån fyra olika 

kriterier; om boende i området vågar delta i rättsprocesser, om polisen har 

svårt att genomföra sina uppdrag, om det finns parallella samhällsstrukturer i 

området, samt om våldsbejakande extremism finns i området (Nationella 

operativa avdelningen, 2017). Myndigheter och kommuner arbetar ständigt 

med att minska problembilden i utsatta områden. Bland annat genomförs 

analyser och insatser för att förebygga kriminalitet och otrygghet. Detta 

krävs för att samhället ska vara långsiktigt hållbart ur både ekonomiska-, 

ekologiska- och sociala perspektiv. Samhällsplanering och 

säkerhetstänkande i samråd med boende och verksamma i området är ett 

beprövat tillvägagångsätt för att öka tryggheten i dessa områden. 

Utsatta områden finns i störst utsträckning runt storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö, men är även utspridda i framför allt södra Sverige. I 

region Syd finns fem särskilt utsatta områden varav Araby i Växjö tillkom 

på listan år 2017 (Nationella operativa avdelningen, 2017). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Dalbo centrum är beläget i utkanten av Araby, i centrala Växjö, Småland, 

vilket klassas som ett av Sveriges 23 särskilt utsatta områden. Det aktuella 

området har en ny detaljplan sedan 2016 (Byggnadsnämnden Växjö, 2016) 

och är nu föreslaget för ombyggnation. Arkitektbolaget Kronoberg AB har 

varit med och tagit fram detalj- och utvecklingsplanen för området, och är 

nu i skedet att utforma en möjlig områdesutveckling, där tryggheten och den 

sociala hållbarheten i området står i fokus. 

Dayarante (2016) beskriver att arkitekter och stadsplanerare inte kan avgöra 

vad en plats har för känslomässigt eller praktiskt värde för personer som ska 

nyttja området, utan endast kan utforma ett område ur ett designperspektiv. 

Platser bör inte utformas till något nytt, utan arkitekter och planerare bör 

utgå från den befintliga platsen och rita efter dess potential och karaktär. 

Författaren menar att människor på så sätt känner sig som hemma, vill 

förankra sig, och identifierar sig med området. Boende i områdets åsikter 

måste tas med i beräkning och utvärderas för att platsen ska bli betydelsefull 

och funktionell (Dayarante, 2016).  

I en rapport från 2001 diskuteras designstrategier för att minska kriminalitet 

och öka trygghet. Där beskrivs beprövade metoder som används för 

utformning och planering av stadsbebyggelse, som kan minska 
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sannolikheten att personer blir utsatta för brott på sin egendom eller i 

publika områden. Rapportens författare skriver att om metoderna tas i 

beaktning från start kan åtgärderna genomföras relativt enkelt och billigt 

(Brinn-Feinberg & Martin, 2001). 

I arbetet analyseras åsikter från ungdomar mellan 13–19 år, bosatta i Araby. 

Arbetet ska användas som underlag för områdesutvecklingen i Dalbo 

centrum. Undersökningen visar hur stadsdelen upplevs av boende i området 

idag, vad som bör bevaras för ökad trivsel i den nya bebyggelsen, vad som 

saknas i centrumområdet och vilka områden som enligt ungdomar känns 

otrygga att vistas i. Arbetet har underlag i en tidigare undersökning 

genomförd av studenter vid Fred- och Utvecklingsprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Aida Baxholm1 förklarar att resultatet visar att 

ungdomarna inte känner sig otrygga i området. Området är omtyckt, men 

ungdomar känner sig bortprioriterade, understimulerade och inte har 

någonstans att ta vägen. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet är att ur ett samhällsplaneringsperspektiv undersöka vilka fysiska 

miljöer ungdomar i en utsatt stadsdel behöver för att uppleva en större 

trygghet i närområdet. Fokus ligger på områdesanalys och medborgardialog, 

för att avgöra hur utformning kan utveckla Dalbos centrumområde i en 

positiv riktning. 

Målet är att med hjälp av ungdomars uppfattning av området ta fram ett 

gestaltningsförslag som inger trygghetskänsla, skapar en vilja att umgås i det 

publika stadsrummet, samt minskar kriminalitet i ett särskilt utsatt område. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen begränsas till det centrumområde i Dalbo som nyligen fått 

godkänd detaljplan för ombyggnation. Närliggande områden, som också kan 

klassas som otrygga, kommer inte att undersökas. Fokus ligger på exteriör 

och offentliga platser i centrumområdet. 

Avgränsningen till åldrarna 13–19 år valdes för att ett större åldersspann 

hade krävt ett större arbete för att ge ett relevant resultat. Områdets vuxna 

över 20 år och barn under 13 år ingår inte i undersökningen. Konsekvenser 

av detta är att endast ungdomars synpunkter gestaltas i utformningsförslaget.  

                                                 
1 Aida Baxholm, Magisterstudent Fred- och Utvecklingsprogrammet Linnéuniversitetet. Muntlig 

kommunikation 2018-03-27. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Social hållbarhet är en nödvändig del inom samhällsplanering för att skapa 

välkomnande och trygga stadsrum. I en studie från 2017 påpekas hur viktigt 

det är för den som planerar staden att ha förståelse och insyn i hur människor 

i området bor, lever och interagerar med varandra. Först när kunskap finns 

om detta kan en samhällsplan som fungerar och inbringar en känsla av 

trygghet och harmoni i området tas fram. Platser med goda siktlinjer och bra 

belysning, samt mycket människor i rörelse upplevs säkrast och mest 

attraktiva att vistas i (Ratnayake, 2017). Med goda siktlinjer menas att det 

skapas god överblick över platsen så att det inte finns gömställen som 

möjliggör överfall. Siktlinjer definierar hur långt personer har möjlighet att 

se. 

2.1 Utsatta områden 

Enligt Polisen (Nationella operativa avdelningen, 2017) uppstår utsatta 

områden framför allt genom sociala riskfaktorer. I dessa områden startar ofta 

problemen med en socioekonomisk svaghet, vilket gör att boende i området 

upplever utsatthet. Detta kan både resultera i tillitsförluster för omvärlden 

och samhällets institutioner, men också i en minskad kollektiv förmåga och 

ovilja att ingripa i oönskade situationer. Minskad kollektiv förmåga ger 

brottsliga aktiviteter större utrymme i boendemiljön, då vuxna inte lika ofta 

agerar gränssättande. Detta kan enligt Polisen vara orsaken till att boende i 

området, särskilt pojkar och unga män, exponeras för sociala riskfaktorer 

vilket medför ökad risk att utveckla kriminella beteenden. Dessa faktorer 

bidrar till en kriminaliserande process, vilket medför att den sociala 

utvecklingen i boendemiljön påverkas negativt (Nationella operativa 

avdelningen, 2017). 

Den nationella operativa avdelningen (2017) menar att när den sociala 

utvecklingen går i negativ riktning sker en ändring i områdets sociala 

ordning, och samhället går från integrerat till segregerat. Om inte samhället 

då kommer in och tillgodoser behov av social ordning, kommer boende söka 

andra lösningar. Detta öppnar upp för nya maktstrukturer som kan komma 

att påverka den sociala ordningen. Ett vanligt exempel på detta kan vara att 

kriminella gäng utlovar trygghet och låter de boende vara ifred, så länge de 

inte stör deras kriminella verksamhet. Därav utvecklas ett segregerat 

samhälle som utmanar de lagar som styr övriga samhället. Detta medför att 

det utvecklas en egen samhällsstruktur. I dessa områden förekommer ofta 

offentligt våld, skjutningar, sprängningar, övergrepp i rättssak, påverkan på 

offentlig förvaltning och näringslivspåverkan, vilket leder till att den sociala 

aspekten för boende i området påverkas kraftigt (Nationella operativa 

avdelningen, 2017). I en analysrapport studerar Göteborgs stad och 

Polismyndigheten hur utsatta områden i Göteborg ska kunna utvecklas i en 

positiv riktning. I deras underlag påpekas det att åtgärder bör vara breda och 
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universella, men att den mest effektiva insatsen är att prioritera barn i ung 

ålder (Hellberg & Khorramshahi, 2017). 

2.2 Att åtgärda särskilt utsatta områden 

Att ha ett samhälle där parallella samhällsstrukturer pågår obehindrat är inte 

långsiktigt hållbart. Därför forskas och analyseras förbättringsåtgärder 

kontinuerligt, och många studier har uppkommit bara de senaste åren. Nedan 

förklaras några av de teorier som har använts som underlag för rapportens 

undersökande del, samt tidigare förbättringsåtgärder som gjorts i andra 

svenska problemområden. 

2.2.1 Utsatta områden i Sverige – en jämförelse 

Av de 23 särskilt utsatta områden som finns i Sverige har tre stycken valts ut 

för att analyseras och jämföras med det aktuella området som undersöks. 

Områdena har länge klassats som problematiska och ligger belägna i närhet 

till två av Sveriges största städer: Malmö och Göteborg. 

2.2.1.1 Rosengård, Malmö 

Rosengård i Malmö är ett exempel på ett välkänt problematiskt område, och 

många undersökningar har gjorts kring stadsdelen. År 2003 startades en 

projektgrupp för att ta fram en rapport med förslag till förbättrande åtgärder 

för området (Isling, 2005). Genom rapporten kan likheter urskiljas mellan 

Rosengård och Arabyområdet. Jämförandet har gjorts med hjälp av muntliga 

kommunikationer och egna observationer i området. Likheter syns bland 

annat i att: 

• Områdena är båda tidstypiska för miljonprogrammet, och är 

uppförda under 60- och 70-talet. Strategin för byggnationen är “hus i 

park”, där lägenhetskomplex varvas med stora grönområden. 

Byggnadstypen består till största del av friliggande lamellhus eller 

husgrupper runt gårdar. Tanken med dessa uppförandetyper var god 

och ville främja lek och utomhusaktiviteter, men har dessvärre visat 

sig ofta kännas otrygga. 

• I både Rosengård och Araby finns en tydligt enskild 

centrumbebyggd del där affärer och alla sociala delar finns. 

Därutöver återfinns småbutiker i bottenvåningarna på bostadshusen. 

• Områdena är mångkulturella, och boplats för många nyanlända i 

Sverige.  

• Många bostäder i områdena är små och trångbodda. Av allmänheten 

uppfattas husen i området som slitna, både invändigt och utvändigt.  
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• Båda stadsdelarna har problematisk gatuutformning, som inte är 

tillräckligt genomtänkt. Gator uppfattas som ödsliga och breda, 

vilket känns otryggt för gående. Buskörning, framför allt på 

mopeder, har också visat sig vara problematiskt enligt boendes 

åsikter. 

2.2.1.2 Angered, Göteborg 

Undersökningar om särskilt utsatta områden, bland annat Angered, har 

gjorts av Göteborgs Stad och Polisen (Hellberg & Khorramshahi, 2017). De 

områden som hänvisas till i texten är de särskilt utsatta områdena Lövgärdet 

och Gårdstensberget i Norra Angered, samt Hammarkullen, Hjällbo och 

Eriksbo i Södra Angered. Jämförandet med Dalbo centrum har, om inte 

annan källa anges, gjorts med hjälp av muntliga kommunikationer och egna 

observationer i området. Likheter som finns med Dalbo centrum är bland 

annat: 

• Öppen narkotikahandel på skolor, framför allt förekommande i Norra 

Angered. Detta går att jämföra med den öppna narkotikahandel som 

skett vid Araby Park Arena, ett ungdomstillhåll i området (Sveriges 

Radio, 2014).  

• Stora problem med våld i offentlig miljö, som nu normaliserats för 

boende i området. 

• Skadegörelsebrott som reaktioner på myndigheter, visas framför allt i 

Södra Angered. Kan jämföras med de incidenter som skett i Dalbo 

centrum, bland annat att närpolisstationen blivit beskjuten med 

fyrverkeripjäser och utsatt för stenkastning (Smålänningen, 2017). 

• Upplevd otrygghet vid skolor i området visas i både Angered och 

Araby. 

• Boende i områdena vill ej delta i rättsprocesser.2 

• Boende i området upplever en känsla av social isolering från övriga 

samhället.  

• Barn rekryteras i tidig ålder för att sedan vara “framtiden” för de 

kriminella nätverk som finns i området.2 

  

                                                 
2Scott Goodwin, kommunpolis. Intervju Polishuset Växjö 2018-04-16. 
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2.2.2 Beprövade förbättringsåtgärder i utsatta områden 

I Arabyområdet, ett av Sveriges särskilt utsatta områden (Nationella 

operativa avdelningen, 2017), kan det vid jämförelser hittas många likheter 

med andra områden i samma utsatthetsgrad. I många av dessa områden har 

trygghetsanalyser och förbättringsåtgärder redan gjorts, vilka används som 

stöd i detta arbete. 

2.2.2.1 Rinkeby, Stockholm 

Myndigheter och kommunpolitiker i stadsdelen Rinkeby har under många år 

arbetat hårt för att minska otryggheten i området. 

Stadsbyggnadsförvalningens verksamhetsberättelse beskriver de åtgärder 

som gjorts under 2017 (Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, 2018). I 

rapporten tas bland annat upp åtgärder i form av: 

• Nattvandringsgrupper på offentliga platser. Nattvandrare skapar 

trygghet i form av att andra personer rör sig i området när det är 

mörkt ute. 

• Kameraövervakning i centrumområdet. Enligt Granhällen3 har 

övervakningen bemötts positivt av boende i området, och har 

medfört att öppen narkotikaförsäljning inte längre sker i centrum. 

Polisen märker av en minskning av narkotikaförsäljning i området. 

Dessvärre har den försäljning som är kvar flyttat till trappuppgångar, 

garage och innergårdar. 

• Uppkomst av ett lokalt brottsförebyggande råd, ”Trygghet i 

fastigheter och utemiljö”. Rådet sammanträder sex gånger per år. 

• En handlingsplan för ungdomars inflytande och möjlighet att 

påverka har upprättats. Bland annat är ungdomsrepresentanter med i 

beslutsfattande om ungdomsgårdar. 

• Omfattande åtgärder för trygghet i utomhusmiljön har gjorts, bland 

annat parkskötsel, slyröjning, och röjning i skog med närliggande 

bostäder. Det har också satsats på bättre belysning. 

• Trygghetsvandringar genomförs kontinuerligt sedan 2002. 

Granhällen berättar att sedan dess har punkterna som behöver 

åtgärdas minskat från 160 till 60. Exempel på faktorer som skapar 

otrygghet är trasig och sliten stadsmiljö, som med hjälp av 

trygghetsvandringar identifieras och åtgärdas. 

                                                 
3 Per Granhällen. Strateg Säkerhet-Brottsförebyggande, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. 

Mailkontakt 2018-04-17. 
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• Lokalpolis och förvaltningspersonal tar varje vecka fram 20 stycken 

nya frågeställningar som tar upp trygghetsfrågor i stadsdelen. 

Frågorna följs upp, utreds och åtgärdas.  

2.2.2.2 Rosengård, Malmö 

Gatukontoret i Malmö har tagit fram en handlingsplan för att förbättra den 

fysiska miljön, med mål att höja attraktiviteten och öka tryggheten i området 

(Isling, 2005).  Målet hos kommunen är att utveckla högklassiga och 

hållbara åtgärder för den fysiska miljön. Detta ska kommunen uppnå genom 

att bland annat: 

• Skapa fler mötesplatser i varierande storlek så att människor kan 

mötas på ett kravlöst sätt, för att göra stadsdelen mer levande. 

• Utveckla platser för spontanaktivitet och idrott, så att alla har 

möjlighet att aktivera sig även om de inte har råd att vara med i en 

idrottsförening. 

• Skapa stimulerande, vackra och användbara parker och lekplatser. 

• Förbättra ljussättningen i stadsdelen. Fokus ligger på att känslan av 

trygghet ska uppnås genom att belysningspunkter är väl underhållna 

och fungerande, samt att de sitter på rätt ställe och att armaturerna 

sprider ett bra ljus. Belysningen är speciellt viktig vid cykel- och 

gångstråk, de ska avslöja dolda hörn och inte skymmas av 

överhängande vegetation. 

• Kvartersbutiker, matställen och andra verksamheter ska vårdas och 

gestaltas omsorgsfullt. Ytorna utanför fungerar nämligen som sociala 

offentliga rum och är viktiga ur ett trygghetsperspektiv. 

• Trygga kommunikationer till-, från- och i stadsdelen. 

• Genomföra stadsfester i området, och hämta inspiration från 

Rosengårds unika kulturutbud.  

Ett exempel på åtgärder som visat sig positiva är Rosens röda matta. På en 

parkeringsplats byggdes en yta som är skapad av- och för tjejer i området 

(Malmö stad & Add Gender, 2013). Aktivitetsytan skapades i takt med att 

Malmö stad år 2010 startade ett projekt med fokus på att utveckla miljön 

kring cykel- och gångstråket, Rosengårdsstråket, som förbinder centrala 

delar av Malmö med stadsdelen Rosengård. En utmaning med projektet 

visade sig tidigt vara att skapa jämställda offentliga platser (Claesson et.al, 

2014). 

Ursprungstanken gällande den aktuella aktivitetsytan var att skapa en plats 

för traditionella fysiska aktiviteter förknippade med urbant ungdomsliv. 
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Efter undersökning visade det sig att dessa traditionella aktivitetsytor som 

finns runt om i Sverige och världen främst används av killar och endast ett 

fåtal tjejer. Detta är även fallet i Rosengård. Killarnas samlingsplatser ligger 

nära hemmet, dock inte i hemmet, exempelvis i trappuppgångar, på torg eller 

gårdar och på fritidsgårdar. Genom observationer stod det också klart att den 

offentliga miljön i Rosengård domineras av män. Tjejerna samlas på platser 

som är mer privata, exempelvis i hemmet, hemma hos bästa kompisen eller 

någonstans i innerstan. Därav uppstod en diskussion om vilken målgrupp 

platsen skulle anpassas för: de redan fysiskt aktiva och överrepresenterade 

killarna, eller tjejerna som inte syns eller hörs lika mycket varken i statistik, 

medierapportering eller i den offentliga miljön. Malmö stad ansåg att de 

skulle göra större skillnad i området och få en bättre utveckling av 

stadsrummet genom att fokusera på tjejernas behov i planeringen av den nya 

aktivitetsytan (Claesson et.al, 2014). 

Arbetet med den nya aktivitetsytan fokuserade på att ta fram information om 

vad som skulle locka den aktuella målgruppen. För att aktivera den tänkta 

målgruppen i planerings- och utformningsprocessen anställdes 13 tjejer 

mellan 16 och 19 år av Malmö stad. Tillsammans med tjänstemän och 

planerare tog tjejerna fram ett förslag på hur ytan skulle kunna användas. 

Förslaget testades genom ett s.k. fullskaletest, där de olika aktiviteterna och 

funktionerna prövades i ett offentligt evenemang som lockade 400 personer. 

Eventet bestod av en tillfällig scen med stand-up och dansföreställning, en 

streetbasketturnering, flera marknadsstånd och ett café. Detta gav 

allmänheten en inblick i vad platsen skulle kunna komma att användas till i 

framtiden. För att intresset för platsen inte skulle svalna under den långa 

projekteringsprocessen, skapades fler tillfälliga arrangemang liknande 

fullskaletestet. Det skapades även en tävling för att namnge platsen och en 

tolvårig flicka vann med förslaget Rosens röda matta. Meningen med de 

fortsatta aktiviteterna var att platsen skulle få en klar identitet redan innan 

den byggdes. Platsen består idag av en scen med inbyggd musikutrustning 

med Bluetooth-styrning, ett dansgolv och ett flertal sittplatser. Anledningen 

till varför dessa komponenter har fått ta plats framför de traditionella 

bollsporterna är att tjejerna uttryckte ett behov av kulturaktiviteter (Claesson 

et.al, 2014).  

Genom deltagandet i processen med att ta fram förutsättningar för Rosens 

röda matta har tjejernas engagemang för stadsplanering ökat. De har tagit 

mer plats i det offentliga rummet genom inslag i olika medier och blivit 

medvetna om att de kan göra skillnad. Tjejerna startade efter avslutad 

anställning på Malmö stad en påverkansgrupp vid namn EIM, Engagerad i 

Malmö. Även Malmö stad har fått en tankeställare genom projektet Rosens 

röda matta. Det förs flera diskussioner om vilka målgrupper stadsplanering 

fokuserar på och hur denna process kan bli mer jämställd. Malmö stad har 

börjat arbeta med en brukargrupp med flera aktörer, exempelvis EIM och 

företagare. Gruppen har stor delaktighet i planeringen av kommande projekt. 
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Detta är ett steg i Malmö stads arbete med att utveckla medborgarnas 

delaktighet i stadsutvecklingen (Claesson et.al, 2014). 

Malmö stad har tillsammans med Add Gender gjort en förstudie om 

jämnställdhetsintegrerad samhällsplanering i Malmö stad. I studien 

observerades bland annat Röda rosens matta. Observationerna beskriver 

platsen som väl belyst och överskådlig. Tonårstjejer vid platsen berättade att 

Rosens röda matta är en trygg plats men att de fortfarande känner att killarna 

tar mycket plats, vilket inte är ursprungstanken med platsen. En analys som 

gjorts är att en plats ämnad för killar borde ligga intill så att de båda 

grupperna kan vistas inom samma område och ta lika mycket plats, 

samtidigt som de är åtskilda. Observationerna och samtalen med brukarna av 

platsen visade att Rosens röda matta är uppskattad och mycket positivt sägs 

om platsen. Det understryks även hur platsen och projektet har fått 

människor att reflektera över platser ur ett jämställdhetsperspektiv (Malmö 

stad & Add Gender, 2013). 

2.3 Teorier och begrepp 

Avsnittet presenterar de vetenskapliga utgångspunkter och teorier som 

använts för att konkretisera vad forskning säger om hur utsatta områden kan 

motverkas. 

2.3.1 CPTED, ”Crime Prevention Trough Environmental Design” 

I CPTED-teorin, eller ”Crime Prevention Trough Enviromental Design”-

teorin, hävdas att utformning av platsens omgivningar på ett korrekt sätt kan 

bidra till en minskning av rädsla och otrygghet i området (Brinn-Feinberg & 

Martin, 2001). Detta ska göras genom att upprätta samarbete mellan boende, 

myndigheter, samt design- och arkitekturkunniga för att bekämpa kriminella 

aktiviteter i områden. Artikeln tar upp betydelsen av att omsorg och vård av 

områden är det mest effektiva sättet att förebygga brottslig aktivitet. 

CPTED-teorin har tre olika grundpelare som utgångspunkt: Siktlinjer, 

kontroll över områdesåtkomst och förstärkning av territoriets gränser. Med 

hjälp av detta ska trygghet kunna uppnås genom god design. Samtidigt 

poängteras att detta är ett verktyg som kräver underhåll och omvårdnad av 

området för en långsiktigt trygg tillvaro (Brinn-Feinberg & Martin, 2001). 

Med siktlinjer menar artikelförfattarna att det skapas 

observationsmöjligheter som blir en naturlig områdesövervakning, och att 

brottslighet på så sätt motverkas på grund av att kriminella inte vill bli sedda 

i handlingen. För att uppnå detta uppmanar författarna till genomsiktliga 

materialval, val av växtlighet som inte skymmer, sällskapsytor utomhus för 

att människor ska synas, samt ordentlig ljussättning (Brinn-Feinberg & 

Martin, 2001). 
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Med hjälp av kontrollerad områdesåtkomst beskriver författarna att endast 

personer som är behöriga att vistas i området ska kunna komma in. På detta 

sätt finns det inte åtkomst för brottslingar och en känsla av trygghet uppstår 

hos mark- eller fastighetsägaren. Författarna rekommenderar att använda 

starka staket och lås, anpassa växtlighet (välja taggiga och snåriga växter där 

oönskade gäster inte ska passera), samt att belysa gångar hela vägen fram till 

slutdestination så att intrång syns (Brinn-Feinberg & Martin, 2001). 

Samma studie beskriver att känsla av ägande och ansvarstagande bidrar till 

att det är mer troligt att personer ingriper om något ser ut att vara fel. Detta 

bidrar till CPTED-teorins idéer bakom territoriegränser. Ett område kan vara 

privat, delvis privat eller publikt. Detta avgör hur människors känsla av 

egenvärde för platsen varierar. De publika platserna, som allmänheten har 

tillgång till, är svårast att skydda från otrygghet, då brottslingar anser att 

ingen har överblick där och därför inte involverar sig. För att ge ombonade 

intryck i ett publikt område föreslår författarna låga planteringar som ser 

vårdade ut men inte skymmer sikt, samt att plantera nära väggar för att 

undvika graffitti som ofta ger känsla av otrygghet. Möjligheter finns också i 

att se till att det finns någon som tar hand om de publika områdena, använda 

grannsamverkan och nattvandrargrupper, samt att aktivt använda publika 

områden för event som bringar människor att samlas i- och använda de 

publika områdena (Brinn-Feinberg & Martin, 2001). 

2.3.2 ”Prospect and Refuge” Australien 

Ratnayake (2017) undersöker var studenter på ett australiensiskt universitet 

upplever otrygghet på campusområdet. Studien baseras på teorin ”Prospect-

refuge” (Appelton, 1975; se Ratnayake, 2017). ”Prospect-refuge” kan 

översättas till ”utsikt-tillflykt” och baseras på teorin att människor vill ha 

överblick, men samtidigt möjlighet att komma undan och skydda sig. 

Studenter som vuxit upp i området jämfördes med utbytesstudenter som 

precis flyttat dit, för att se om uppfattningen av områden skiljer sig från 

varandra. 

Ratnayake poängterar att rädsla för brott är en känsla hos individer, och att 

denna känsla är viktig att ta med i beräkning för att få en välkomnande 

atmosfär i området. Om känsla av otrygghet överskuggar en plats undviker 

människor att vistas där, vilket gör att en plats står tom och ödslig oavsett 

vad platsen besitter för kvalitéer (Ratnayake, 2017).  

Med ”utsikt och tillflykt” tas de sociala interaktionerna med i beräkning; hur 

försökspersonerna påverkas av omgivande folkgrupper beroende på platsens 

omgivning. Förhållningssättet är relativt komplext då grupper av människor 

i vissa miljöer uppfattas som hotfullt, i andra som en trygghet. Enligt 

författaren känner sig människor generellt sett mer avslappnade när 

folkgrupper som de kan identifiera sig med finns synliga på platsen 

(Ratnayake, 2017).  
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Ratnayakes studie (2017) refererar till att bra möjligheter för siktlinjer, 

kompletterat med minimalt antal gömställen för förövare och 

människonärvaro, gör att individer känner sig som mest trygga. 

Undersökningen visade att de platser som har god belysning, i kombination 

med dessa parametrar, klassades som mest säkra. Genom detta har personer 

möjlighet att utvärdera området och därigenom minimera risken att bli utsatt 

för brott. Ratnayake fann också att landmärkesliknande, höga byggnader 

som syns på långt håll gör det enklare att navigera i området, och att 

områden utan verksamheter eller aktiviteter på kvällar känns mindre trygga. 

Ratnayake drar slutsatsen att varierad bebyggelse stärker en stadsdel. Som 

resultat och sammanfattande av ovanstående menas att, med rätt 

kombination av ”prospect-refuge”-teorin, kan det skapas en balans som är 

viktig att ta med i beräkning för att skapa trivsamma och trygga platser 

(Ratnayake, 2017). 

2.3.3 “Broken Windows Theory” 

En rapport undersöker ”the Broken Windows Theroy” (Willson & Kelling, 

1982; se Keizer et.al, 2008). ”The Broken Windows Theory”, BWT, menar 

att tecken på småskalig oordning och kriminalitet framkallar fler aktioner av 

liknande beteende. Detta medför att beteendet sprids och trappas upp. 

Exempel på småskalig oordning och kriminalitet är enligt rapporten 

sönderslagna fönster, graffitti, nedskräpning och stölder. Enligt BWT 

minskas utlösande faktorer som bidrar till oönskat beteende genom att 

exempelvis reparera sönderslagna fönster kort efter dess uppkomst (Keizer 

et.al, 2008).  

Studien (2008) utgår från två former av normer: förbudsgivande norm och 

beskrivande norm. Förbudsgivande normer påverkar beteende genom att 

informera om vilket beteende som är mest lämpat i en viss situation. Ett 

exempel är en skylt som förbjuder nedskräpning. Påverkandet sker i den 

grad som den förbudsgivande normen finns i personers tankar och 

medvetande, det vill säga hur ofta personen blir påmind om normen. Detta 

kan exemplifieras med hur ofta skylten sitter uppe, och med hur långt 

mellanrum de är utplacerade. Beskrivande normer påverkar beteende genom 

att ge information om vilket beteende som är vanligast i en viss situation. 

Till exempel är en mycket nedskräpad miljö en beskrivande norm som 

tillåter nedskräpning. Även i detta fall sker påverkandet i den grad som den 

beskrivande normen förekommer i personers medvetande, till exempel hur 

frekvent personen möts av nedskräpning (Keizer et.al., 2008). 

Det kan ske en konflikt mellan dessa olika normer. BWT-teorin beskriver att 

förbudsgivande normer fungerar bättre i en miljö där den beskrivande 

normen har samma syfte som den förbudsgivande. Ett exempel på detta är 

att en förbudsgivande norm i form av en skylt som tydligt förklarar att 

nedskräpning är förbjudet, sprider sitt budskap bättre i en miljö där den 

beskrivande normen är ren och städad, än i en miljö som är rejält 
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nedskräpad. Författarna ifrågasätter om fler personer skräpar ned eller till 

och med börjar stjäla i en miljö där den förbudsgivande normen är i konflikt 

med den beskrivande normen (Keizer et.al., 2008). 

I studien (2008) gjordes fältundersökningar för att analysera hur BWT 

fungerar i verkligheten. Det gjordes sex stycken olika undersökningar för att 

kunna utvärdera flera olika miljöer, förutsättningar och scenarion. Dessa 

undersökningar utfördes i offentliga miljöer där oordning utifrån BWT 

kunde observeras. Miljöerna arrangerades så att oordning och oönskat 

beteende inte gick att undgå för de personer som observerades. I 

undersökningarna var personerna som observerades omedvetna om studien. 

Studien observerade endast personer som uppskattades vara äldre än arton 

år. Det analyserades om personer var mer benägna att skräpa ned eller stjäla 

i miljöer som innehöll BWT-kriterier. Även miljöer som var rena- och 

miljöer där förbudsgivande normer var tydligt utsatta med skyltar 

observerades. Det övergripande resultatet av undersökningarna indikerar på 

att BWT-teorin stämmer, eftersom närvaron av BWT-kriterier mer än 

fördubblade antalet personer som agerade normbrytande (Keizer et.al., 

2008). 

Keizer et.al. (2008) drog slutsatserna att om normöverskridande beteende 

som exempelvis nedskräpning blir vanligare, påverkas förhållandet till andra 

normer och regler negativt. Denna effekt var inte avgränsad till endast 

sociala normer, utan påverkade även synen på myndigheters skyltade förbud 

och upprätthållandet av lagar. Författarna anser att ett tidigt arbete med att 

motverka oordning är av stor vikt för att minska spridningen av oönskade 

beteenden. När oordning spridits i större utsträckning räcker det inte längre 

att endast reparera sönderslagna fönster och att städa upp skräp, utan då är 

problemet så djupt rotat att större åtgärder krävs. Därav förklaras att tidiga 

insatser vid oordning är av stor vikt i enlighet med BWT-teorin. (Keizer 

et.al., 2008). 

2.3.4 The concepts of “Placement identity and placement belonging” 

Köpenhamn 

Mazanti & Pløger (2003) beskriver koncepten “place identity” och “place of 

belonging”, som kan översättas till platsidentitet och platstillhörighet. Med 

platsidentitet menas vad en person förknippar med platsen, det vill säga hur 

den ses utifrån dess egenskaper. Platstillhörighet syftar på personers 

känslomässiga koppling till området, om den är välkomnande och om det 

finns band till platsen. Dessa koncept har en stor roll i dagens stadsplanering 

och stadsförnyelseprogram (Mazanti & Pløger, 2003). Författarna 

undersöker om relationen mellan fakta och erfarenhet kan ge en tillförlitlig 

bild av vad som formar platsidentitet. Det ifrågasätts om det är 

stadsplanerare eller invånare som bestämmer om bilden av en platsidentitet 

är negativ eller positiv. Frågeställningarna undersöks i en studie om 
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invånares- och utomståendes uppfattning av förorten Avedøre Stationsby 

som ligger utanför Köpenhamn (Mazanti & Pløger, 2003). 

Enligt artikeln är negativitet vanligt förekommande när politiker beskriver 

mindre privilegierade bostadsområden och deras platsidentitet. När 

stadsplanerare beskriver en negativ plats anses negativiteten vara ett resultat 

av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet. Dessa faktorer leder i sin tur till 

frånvaro av sociala nätverk och sammanhållning enligt stadsplanerarnas 

mening. Detta medför att mindre privilegierade bostadsområden 

representeras av en negativ platsidentitet formad av utomstående. 

Författarna menar att den politiska agendan inte tar upp invånarnas syn av 

dessa områden och hur de känner för platsen, men att detta är minst lika 

viktigt för att få en korrekt bild av uppfattningen av en plats. Motsägelsen 

som finns mellan den utomstående konstruerade uppfattningen av en 

platsidentitet, i jämförelse med den lokala uppfattningen inifrån platsen, 

diskuteras och analyseras (Mazanti & Pløger, 2003). 

Avedøre Stationsby är en förort som ligger i anslutning till en motorväg 

utanför Köpenhamn. Den är likt många svenska förorter byggt under 1960- 

och 70-talet. Grundtanken var att stadsdelen skulle vara en egen stad inuti 

staden som skulle klara sig själv, och omslöts därför av murar som 

avgränsade området från övriga staden. Dessvärre blev området inte lika 

populärt som planerat, vilket medförde att lägenheter och andra ytor stod 

tomma och ockuperades av hemlösa. De danska myndigheterna agerade likt 

de svenska, och placerade missbrukare och andra socialt utsatta personer 

som inte hade någon annanstans att ta vägen i området. Efter detta agerande 

stämplades Avedøre Stationsby som ett problemområde av media, politiker 

och samma myndigheter som konstruerat stadsdelen. Omgivningen ansåg att 

Avedøre Stationsby identifierades med missbruk och kriminalitet, och var 

därför aktuellt för förändring och förbättring. Boende i området ansåg också 

att det fanns problem, men att det inte var av den intensitet som utomstående 

media och myndigheter framhävde. Invånarna var trötta på att försvara 

området mot utomståendes fördomar, och ansåg att deras bostadsområde 

hade fått en felaktig stämpel. De argumenterade istället för de kvalitéer som 

området har och vad som gör det till en bra plats att bo på (Mazanti & 

Pløger, 2003). 

Mazanti och Pløger (2003) fann att invånarnas uppfattning av området och 

den tillhörighet de kände till platsen berodde på om de självmant valt att 

flytta dit eller om de inte haft något val. Boende som på eget initiativ flyttat 

till Avedøre Stationsby hade generellt en mer positiv uppfattning om 

platsidentiteten och kände en större samhörighet med platsen, i jämförelse 

med de som inte gjort valet själva. De som mer eller mindre tvingats till ett 

boende i Avedøre Stationsby, till exempel för att inget annat boende fanns 

tillgängligt, kände ingen platstillhörighet eller samhörighet med området och 

sina grannar. Författarna fann dock att de ändå hade en positiv bild av 

platsens identitet (Mazanti & Pløger, 2003). 
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Mazanti & Pløger (2003) beskriver vilka skilda uppfattningar som kan 

finnas mellan invånare och utomstående gällande en plats och dess identitet. 

Författarna påpekar att om det politiska målet är att förbättra och skapa en 

positiv platsidentitet, bör utgångspunkten vara att få en förståelse hur 

platsidentitet formas och hur boende relaterar till sitt bostadsområde. Detta 

kan inte göras om de som utreder situationen står utanför och ser på, utan de 

behöver få en inblick i områdets problematik och dess möjligheter med hjälp 

av invånarnas åsikter (Mazanti & Pløger, 2003). Detta påvisar varför 

medborgardialoger är av stor vikt vid förändringar i bostadsområden som 

påverkar människors vardag och livskvalitet. 

2.3.5 Medborgardialog och ”PFR-metoden” 

Danilović-Hristić & Stefanović (2013) argumenterar för hur mycket 

medborgardialog tillför i utvecklingen av en stadsdel. De menar att 

medborgarna, som de slutliga brukarna av området, måste få sin röst hörd. 

Medborgarna likställs med investerare eller beställare av 

områdesutvecklingen, då området inte kommer användas som det var tänkt 

om inte boende där är nöjda med resultatet. Vikten av information om 

förändring till allmänheten påpekas, både gällande bestämmelser om 

ombyggnationen men också att de har möjlighet att vara delaktiga i 

förändringen. Via medborgardialog kan planerare och designers få en 

uppfattning om vad som behövs i området, som inte går att uppfattas av 

utomstående. Genom detta kan boende i området sammanställa 

problembilder, både med stadsdelen som den såg ut innan och det nya 

förslaget för ombyggnation. Författarna föreslår intervjuer, workshops och 

möten med insyn i processen. På detta sätt kan boende i området få en 

relation till nybyggnationen, och kommer därför trivas i den nya bebyggda 

miljön. Detta kan enligt författarna också bidra till samhörighet och 

omhändertagande av det nyuppförda området. I artikeln påpekas att ju 

tidigare medborgardialoger används i processen för ombyggnation, desto 

mer har medborgarna möjlighet att påverka stadsdelen till det bättre. 

Planerarna har också möjlighet att förklara problem med 

medborgarförslagen direkt till medborgarna, vilket skapar större förståelse 

för det slutgiltiga förslaget för om- eller nybyggnationen (Danilović-Hristić 

& Stefanović, 2013). 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en beskrivning för 

hur medborgardialoger ska genomföras. Denna beskrivning är uppdelad i 

sjustegsprinciper, organisation, styrningsprocess, dialogprocess, 

kommunikationsprocess, utvärderingsprocess och resultat (Sveriges 

kommuner och landsting, 2013). 

Det första steget i arbetet med medborgardialoger, enligt SKL (2013), är att 

ta fram principer för dialogen. Här analyseras vilka grupper som kommer 

bemötas och hur alla röster ska göras hörda, vilka som inte blir 

representerade, och balansen mellan olika grupper i samhället. Principerna 
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ska tydliggöra hur medborgardialogen ska ske, genom att poängtera vilka 

punkter som är viktiga för att dialogen ska leda till ett framgångsrikt resultat. 

Det fastställs hur mycket de styrande kan lova medborgarna under dialogen, 

och hur återkoppling ska ske. Det finns en risk att de som deltagit i dialogen 

blir missnöjda om de inte får en återkoppling om vad deras engagemang har 

resulterat i. Principerna gynnas av att tas fram i samråd med invånarna 

(Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

Andra steget i SKL:s beskrivning av medborgardialog är att forma den 

organisation som ska leda dialogen (2013). Organisationen ska formas av tre 

punkter: struktur, resurser och kultur. Strukturer som underlättar arbetet med 

medborgardialogen bör tas fram. Det fastställs vilka resurser som ska 

avsättas för att genomföra dialogen. För att resultatet av dialogen ska vara 

framgångsrikt krävs att organisationen tillsätter rätt resurser, personer och 

kapital, för att genomföra dialogen. Kulturen i organisationen bör även den 

ifrågasättas. Har organisationen den förkunskapen som krävs för att bemöta 

medborgarna och deras åsikter? Personer som arbetar med dialogen ska ha 

möjlighet att ifrågasätta om deras kunskaper i området är tillräckliga för att 

förstå medborgarnas synpunkter. Det krävs en vilja att lyssna på 

medborgarna (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

I det tredje steget, styrprocessen, ska det finnas tydliga restriktioner om hur 

och när resultatet från medborgardialogen behandlas. Styrprocessen 

fastställer när medborgardialoger ska genomföras i 

bestlutsfattningsprocessen. I dialogprocessen, det fjärde steget, bör de 

styrande bestämma om dialogen ska utgå från att få mer kunskap om 

medborgarnas synpunkter, eller från att ge medborgarna mer kunskap om ett 

ämne inför ett beslut. Det viktigaste steget är att besluta om hur stort 

inflytande medborgarna ska ha i dialogen och beslutet. Exempelvis om 

medborgarna endast ska svara på enkla frågor eller om ämnet kräver en 

djupare diskussion. Det är också av stor vikt att analysera vilken 

medborgargrupp som är berörd av ämnet och föra dialogen med dem. 

Utifrån denna information kan metod för dialog fastställas. Därefter tas en 

kommunikationsprocess fram för att fastställa hur kommunikationen mellan 

olika grupper och organisationer genomförs. Här bestäms hur information 

når ut till medborgarna (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

SKL (2013) menar att det är vanligt att utvärderingen av medborgardialogen 

glöms bort. Både resultatet av dialogen och processen för dialogen ska 

utvärderas. Det är viktigt att redan i början av medborgardialogsprocessen 

bestämma hur utvärderingen ska utföras. I utvärderingen stäms dialogens 

mål av mot det resultat som dialogen gett. Alla som varit delaktiga i 

medborgardialogen, bör även delta i utvärderingsprocessen. Utvärderingen 

görs för att förbättra nästa medborgardialog som ska genomföras (Sveriges 

kommuner och landsting, 2013). 
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Danilović-Hristić & Stefanović (2013) ger också ett förslag på ett möjligt 

upplägg vid medborgardialog. Att lägga fram omröstningar eller enkäter kan 

visa på behov och åsikter hos medborgarna. Det är viktigt att utreda 

begränsningar och möjligheter som invånarna ser i området. Frågorna vid 

enkäter ska ha en skala eller valbara alternativ. Förklarande svar kan vara 

användbara och uttömmande men ställer stora krav på frågeformulering, är 

oftare lättare att feltolka och få korrekta svar som eftersöks. De kan också 

vara svåra att jämföra med varandra. Efter detta rekommenderas att en 

workshop tas fram (Danilović-Hristić & Stefanović, 2013). Ett beprövat sätt 

som användes som exempel i artikeln är ”PFR-metoden”. 

PFR, eller ”Planning for Real”, ger medborgare möjlighet att delge sina 

erfarenheter i kombination med planerarnas kunskap. Metoden har använts 

inom samhällsplaneringsdialoger med medborgare sedan 1979, för allt från 

trafik och säkerhetsfrågor till bostäder och utomhusmiljö. PFR bygger på att 

medborgare via kartor och enkla 3D-modeller kan markera ut möjligheter 

med till exempel postitlappar, flaggor eller färgmarkeringar (Gibson, 1979; 

se Danilović-Hristić & Stefanović, 2013). Artikelförfattarna menar att 

användning av flaggor eller andra markeringar gör att människor inte känner 

sig utpekade, och därför inte känner sig lika blyga. Detta innebär att det blir 

lättare att få fler deltagare i medborgardialogerna (Danilović-Hristić & 

Stefanović, 2013). 

2.3.6 SWOT-analys av område 

En metod som kan användas vid analys av ett område är en så kallad 

”SWOT-analys”. I en SWOT-analys sammanställs faror och 

utvecklingsmöjligheter. Konceptet är att ha en problemformulering som 

sedan ska analyseras. Metoden är vanlig för att analysera ett företags hälsa, 

men kan tillämpas i alla former av områdesutveckling. Underlaget är bra för 

att väcka diskussion, tänka, analysera och komma med förslag. I analysen 

tas hänsyn till styrkor (Strength), svagheter (Weaknesses), möjlighet till 

utveckling (Opportunities) och hotbild för att förverkliga mål (Threats). 

Nedan visas ett exempel på hur en SWOT-analys kan se ut, se Figur 1. 

Exemplet är från en analys av förtätningsmöjligheter för en stadsdel i 

Malmö. 
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2.3.7 The ”Location task” 

En undersökning gjord av Dayarante (2016) påstår att hälsosamma platser 

inte bara skapas av professionella arkitekter och utformare. Författaren 

menar att det också behövs ett aktivt deltagande av de personer som sedan 

ska göra dessa platser till sina egna. Det finns flera olika tekniker som kan 

användas för att aktivera boende i en process som ger ett underlag till 

platsens slutgiltiga utformning. Ett exempel på detta är ”the Location task” 

som användes vid utformningen i ett bostadsprojekt i Sri Lanka (Dayarante, 

2016). 

Dayarante (2016) använder ”the Location task” som fokuserar på personer 

som ska bo eller vistas i ett tänkt område. Metoden låter personerna ge 

förslag på vart olika platser och verksamheter ska placeras efter deras 

erfarenheter, tankar och behov. Detta genomförs med hjälp av en illustration 

över det aktuella området, markerat med ett tydligt centrum och gränser för 

vart området slutar. På denna illustration får de deltagande i undersökningen 

sedan placera ut vart specifika verksamheter och platser ska placeras. Detta 

kan exempelvis vara butiker, vårdcentral, lekplats, park osv. Deltagarnas 

Figur 1: SWOT-analys av Eriksfältsgatan, Malmö Stad (Böhme, 2012). Återges med 

tillstånd av författare. 
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placering av de olika verksamheterna ifrågasätts för att få ett djupare svar på 

vad som motiverar valet av placering. Efter en utförd ”Location task” 

analyseras svaren för att se hur deltagarna anser att deras kommande område 

optimalt bör planeras. Baserat på detta kan en utformning tas fram för att 

skapa ett område som tilltalar de tänkta brukarna. Målet med ”Location 

task” är att ge utomstående, t.ex. arkitekter och utformare, en förståelse för 

hur platsen och dess möjligheter uppfattas av de som byggnationen är ämnad 

för. Uppgiften ger även en inblick i hur olika platser uppfattas och vilken 

betydelse de har för olika individer (Dayarante, 2016).  
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3 Områdesbeskrivning  

3.1 Arabys historia 

Arabyområdet, stadsdelen som Dalbo centrum tillhör, började byggas år 

1963 och färdigställdes år 1971 (Växjö kommun, 2009). Området byggdes 

under det så kallade ”Miljonprogrammet”, som uppkom till följd av andra 

världskriget då Sveriges ekonomiska tillväxt ökade i takt med invandringen 

och urbaniseringen. Detta resulterade i att städerna blev trångbodda och att 

en högre bostadsstandard efterfrågades. Regeringens lösning på 

bostadsfrågan var miljonprogrammet, där en miljon bostäder skulle byggas 

på tio år med hjälp av ny byggteknik (Lundahl & Vidén, 1992; ss. 4–11). 

Araby är ett typiskt miljonprogramsområde, där byggnadernas och 

bostädernas utformning och estetik är goda exempel på miljonprogrammets 

arkitektur och struktur.  

I sin bok beskriver Idlinge (1997) hur Araby präglas av en negativ 

uppfattning som har vuxit fram sedan det byggdes. Bidragande faktorer till 

detta anses vara kommunens arbetssätt i området, medias bevakning och 

negativa rykten om liknande områden i storstäder som Stockholm, Göteborg 

och Malmö (Idlinge, 1997; ss. 32, 64). Den negativa uppfattningen är ett 

generellt problem för miljonprogramsområden i Sverige (Lundahl & Vidén, 

1992). I början av 1970-talet innan alla miljonprogramsbostäder stod klara, 

visade det sig vara svårt att hyra ut lägenheterna i de nya flerbostadshusen. 

Dessa bostadsområden blev opopulära och situationen försökte lösas genom 

sänkta hyror samt att kommuner och myndigheter placerade socialt utsatta 

individer, exempelvis missbrukare, arbetslösa, invandrare, ensamstående 

föräldrar och kriminella i dessa områden. Detta skapade en segregation från 

övriga samhället som resulterade i att omflyttningen i dessa områden blev 

stor och en social oro formades (Lundahl & Vidén, 1992; s. 74). Samma 

situation uppstod i miljonprogramsområdet Araby, vilket stämplades som ett 

ställe där ingen ville bo. Detta medförde att bilden av ett problemområde 

växte fram (Idlinge, 1997; ss. 25, 63).  

3.2 Förbättringar och fördomar 

Flera förändringar och förbättringar har gjorts i miljonprogramsområden 

sedan de stod klara. Det finns många olika exempel som miljöförbättringar, 

upprustning av byggnader, initiativ från invånarna och sociala projekt 

(Lundahl & Vidén, 1992; ss. 81–102). I Araby har det genom åren funnits 

flera eldsjälar som jobbat för att förbättra området och dess offentliga bild 

genom olika projekt. Enligt Idlinge (1997) har dessa projekt varit lyckade 

men lagts ned i brist på resurser från styrande organisationer i Växjö. Det 

förklaras att politiken som förts gällande Araby har skiftat under de olika 

mandatperioderna och har inte varit tillräckligt omfattande eller specifika för 
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att lösa svårigheterna i området. Problemen har därefter blivit mer diffusa 

och det är svårt att veta precis vad som måste göras och lösas. Alla har olika 

åsikter, och det är delade meningar mellan politiker och aktiva i området om 

vad som faktiskt är grunden i detta dilemma (Idlinge, 1997; ss. 20, 22, 34, 

66). Samma problembild tas upp i artikeln som handlar om Avedøre 

Stationsby, en förort till Köpenhamn. Författarna beskriver hur 

uppfattningarna även där skiljer sig mellan utomstående och invånare. Enligt 

politiker och media är Avedøre Stationsby ett problemområde med missbruk 

och kriminalitet. De boende anser också att dessa faktorer är ett problem, 

men att det inte är det enda som området karaktäriseras av. Området besitter 

enligt boende många positiva kvalitéer som inte framhävs på grund av den 

negativa stämpel som området fått av utomstående personer (Mazanti & 

Pløger, 2003).  

Idlinge ger exempel på att ungdomars välmående och sysselsättning länge 

varit ett fokus i Arabyområdet. Det har funnits flera olika verksamheter med 

inriktning på att aktivera ungdomar, exempelvis fritidsgårdar som öppnats. 

Dock har dessa fritidsgårdar stängts av olika anledningar, bland annat brist 

på resurser (Idlinge, 1997; ss. 13–16). Idag finns det endast en fritidsgård för 

barn under 13 år som drivs av Centrumskolan. Idlinge (1997) beskriver hur 

det under 1970-talet fanns en rädsla för stora ungdomsgäng på offentliga 

platser i Araby, och att de behövde någonstans att vistas.  

3.3 Områdesbeskrivning, Dalbo Centrum 

Problematik med ungdomsgäng finns även idag kvar i Sverige (Boverket, 

2013). Arbetets fokusområde, Dalbo centrum, har fortfarande stora problem 

med detta. Då Arabyområdet är problemdrabbat med många 

sammandrabbningar mellan framför allt lokala ungdomar och polis 

undersöks vad lokala röster har att säga angående områdets utveckling. 

Kvällstid räknas Dalbo centrum som ett av de minst trygga områdena i 

stadsdelen (Brottsförebyggande rådet Växjö, 2017).  

Dalbo centrum ligger i Arabys södra del och är centralt beläget i Växjö, 

cirka 1 kilometer nordväst om stadens centrum. Detta gör området attraktivt 

för förtätning, och en ny detaljplan tagits fram för förnyelse och 

ombyggnation av området, se Figur 2 (Byggnadsnämnden Växjö, 2016). 

Detaljplanen visar vilka kvarter som får bebyggas, hur många våningar, och 

vad som får byggas. Detaljplanen har i detta fall restriktioner på att de hus 

som byggs ska var av typen centrumbebyggelse, alltså ska uppföras i form 

av en kombination av bostäder och verksamheter. De romerska siffrorna 

förklarar hur många våningar som får byggas på platsen. I detaljplanen 

specificeras bland annat att alla bostäder ska ha tillgång till ljuddämpad 

uteplats, samt att grönytor och lekplatser ska finnas inom kvarteret, i närhet 

till bostadsbebyggelsen. Genom att blanda bostäder och offentliga 

verksamheter uttrycks i programförslaget att stadsmiljön blir tryggare 

(Byggnadsnämnden Växjö, 2016). 
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Figur 2: Detaljplan över Dalbo centrum (Byggnadsnämnden Växjö kommun, 2016). Återges med 

tillstånd av författare. 

Området som innefattas av detaljplaneändringen består av fyra kvarter i ett 

rutnät. Området avgränsas av en bensinmack, ett äldreboende och 

Liedbergsgatan i öster, Mörners väg i söder och Centrumskolan i väster. 

Norr om området finns en förskola och bostäder. Nordväst om området 

ligger Araby Park Arena, ett populärt ungdomstillhåll. I anslutning till 

arenan ligger Höstvägen, väster om detaljplaneområdet. Här upplevs 

otrygghet på grund av mörker, gatubredd och fortkörning. I dagsläget 

innefattar detaljplaneområdet två större matbutiker, en vårdcentral, apotek 

och några mindre, lokala verksamheter, se Figur 3. Området innanför de 

streckade linjerna visar vilken del som innefattas av detaljplaneändringen. 
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Figur 3: Översiktsbild Dalbo centrum idag. Återges med tillstånd från Arkitektbilaget 

Kronoberg AB. 

I de handlingar som vunnit laga kraft finns bland annat en 

problemformulering och programförslag för just centrumförnyelse. Där 

beskrivs att Dalbo centrum är det största utvecklingsmålet i Araby, då det 

med sitt läge skulle kunna bli en viktig mötesplats (Byggnadsnämnden 

Växjö, 2016). Programförslaget tar upp hur centrumområdets yta inte 

utnyttjas effektivt. Det beskrivs att bättre utnyttjade parkeringsytor och 

tydligare gatustruktur skulle integrera platsen med omgivningen. Vidare är 

uppfattningen att området bör expandera ut mot Mörners väg för att utnyttja 

skyltningsmöjligheten och skapa en trevligare front för stadsdelen. 

Områdets nya detaljplan trädde i kraft år 2016, och de fyra små 

centrumkvarteren står nu inför en större ombyggnation. Utifrån de nya 

detaljplanebestämmelserna har Arkitektbolaget Kronoberg AB gjort en 

tolkning och en preliminär volymstudie av nybyggnationen av området, som 

visas i detaljplanedokumentet (Byggnadsnämnden Växjö, 2016). 

Volymstudien kan studeras i Figur 4. För att uppfylla detaljplanens 

bestämmelser planeras hus med verksamheter i bottenplan med bostäder på 

planerna över. Bostäderna planeras byggas med gemensam innergård som 

endast boende i kvarteret har tillgång till. 
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Figur 4: Volymstudie över nybyggnation i Dalbo centrum utifrån detaljplanebestämmelser. 

Publiceras med tillstånd av Arkitektbolaget Kronoberg AB. 
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4 Metod 

Datan som samlades in användes löpande under hela arbetet för jämförelser, 

analyser och kritiskt granskande. Sekundärdata som tagits fram av Malmö 

Stad användes, då denna visade framgångskoncept från den positiva 

utvecklingen i stadsdelen Rosengård. Informationen användes för jämförelse 

vid framställning av gestaltningsförslaget. Sekundärdata fanns även i form 

av trygghetsundersökningar i Araby-Dalbo, brottsstatistik i området och 

analys av kortsiktig brottslighet i Araby-Dalbo. Sekundärdata från utsatta 

områden i Malmö, Göteborg och Stockholm samlades också in. Dessa 

användes som jämförelse med Dalbo centrum, samt för att visa beprövade 

åtgärder i utsatta områden.  

Aktionsstudien genomfördes med två kvalitativa metoder: djupintervju och 

workshops. Efter sammanställning utformades ett gestaltningsförslag som 

kan lösa den upplevda problematiken i området. 

4.1 Djupintervju med polis 

En djupintervju genomfördes med polisen Scott Goodwin2, som varit aktiv i 

området under flera år. Goodwin anses ha hög reliabilitet från att ha jobbat 

som patrullerande polis med bas på närpolisstationen i Araby, och som 

deltagare i bland annat trygghetsvandringar och analyser av området. Att få 

svar på polisens syn på problematiken och utformningsmöjligheter ansågs 

viktigt för att höja säkerheten i området, vilket både gynnar boende i 

området och stadsdelens rykte. Frågorna som ställdes riktades in på hur 

utformningen av stadsmiljön kan gynna polisens arbete i området. 

Kvantitativ metod genom enstaka intervju valdes för att få en djupare 

förståelse om problematiken, eftersom denna metod möjliggör följdfrågor. 

En enkät hade nått ut till fler aktiva poliser som jobbar i området, men inte 

fått samma djup i undersökningen. Till stöd för intervjun fanns elva 

förutbestämda frågor som skickats till Goodwin i förhand. Under intervjun 

besvaras regelbundna följdfrågor som uppstod. Detta gjordes för att få en 

djup insikt i hur problembilden i området ser ut. 

Svar från intervjun sammanställdes och jämfördes med ungdomars 

uppfattning av området. Med hjälp av den information som framkom under 

intervjun hålls också polisens problemformulering i området i åtanke vid 

utformningsförslag, vilket medför att förslaget ska kunna underlätta för 

polisens arbete i Araby. Validiteten i frågorna om utformning säkerställdes 

genom att ha CPTED- och ”Prospect and Refuge”-teorierna som 

utgångspunkter (Brinn-Feinberg & Martin, 2001; Ratnayake, 2017).  
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4.2 Workshop 

Lokala ungdomar bjöds in till en workshop för att undersöka hur de 

upplever området idag. Ungdomsåsikter har tidigare visat sig vara en bra 

utgångspunkt för förändring i problemdrabbade områden (Hellberg & 

Khorramshahi, 2017). Undersökningen valdes att göras på ungdomar boende 

i området, och kan alltså inte representera vuxnas åsikter. Insikten och 

intresset blir stort när deltagarna får möjlighet att ställa frågor och ge 

förslag. Workshopen tog upp ungdomarnas synvinkel och frågorna handlade 

om framtidsvision och drömmar, och hur området kan utvecklas från en 

ungdoms ideala idéer. Risken med workshops är att det är svårt att nå ut och 

locka människor att komma dit. Ett lågt deltagarantal minskar reliabiliteten i 

undersökningen. Alla ungdomar boende i området hade möjlighet att vara 

med på workshopen, och annonsering skedde på flertalet olika lokala 

träffpunkter för maximal spridning. Ingen tvingades att öppet dela med sig 

av sina åsikter, utan kunde delta anonymt med hjälp av enkätsvar om så 

önskades. Därav anses att många åtgärder gjorts så att det fanns möjlighet 

för alla inom åldersgruppen att vara med. De ungdomar som var intresserade 

av att delta räknades som ett representativt urval för sina jämnåriga. 

Deltagarna kom dit av fri vilja, därför var urvalet slumpmässigt. 

En volymstudie över möjlig utformning vid nybyggnation visades upp för 

att ungdomarna skulle få ett intryck av hur det kan se ut i framtiden. 

Grundläggande information om planerna och vad de innebär beskrevs. 

Därefter var fyra diskussionsområden i fokus; ”Dalbo centrum idag”, 

”Trygghet i Dalbo centrum”, ”Dalbo centrums offentliga miljö”, och 

”Verksamheter i Dalbo centrum”. För att ta fram valida frågeställningar och 

undersökningsområden användes sekundärdata som dokumenterats från 

andra utsatta områden. Denna data introduceras i Kapitel 2.2.2: Beprövade 

förbättringsåtgärder i utsatta områden. 

Workshopen bestod av växelvis kvalitativa- och kvantitativa metoder. De 

kvantitativa metoderna skedde i form av korta enkäter som tog cirka fem 

minuter att besvara. Enkäterna var uppbyggda och besvarades i form av 

Lickertskala, det vill säga påståendena besvarades med hjälp av en skala från 

”håller med helt” till ”håller inte med alls”. Lickertskala valdes för att det är 

en effektiv metod för kvantitativa undersökningar, som är mer informerande 

och nyanserad än bara ”ja” och ”nej”- alternativ.  

Efter enkäterna tog de kvalitativa metoderna vid i form av diskussion i 

mindre grupper, där resultatet av diskussionen antecknades och samlades in. 

Förhoppningen var att deltagarna skulle våga diskutera friare i mindre 

grupper. Enkät- och diskussionsfrågor togs fram med hjälp av ”Prospect and 

Refuge”-, ”BWT”-, och ”Placement Identity and Placement Belonging”-

teorierna (Ratnayake, 2017; Keizer et.al, 2008; Mazanti & Pløger, 2003). 

För att skapa engagerat deltagande användes ”the Location Task” för 

visualisering av möjligheter i centrumområdet (Dayaratne, 2016). 
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Avslutningsvis diskuterades och sammanställdes det som sagts under 

workshopen i helgrupp, och en ”SWOT-analys” genomfördes. Resultaten av 

workshoptillfällena jämfördes sedan med polisintervjun. Individuella 

enkäter sammanställdes i efterhand och togs i åsikt innan 

utformningsförslaget genomfördes.  

På grund av slumpmässigt urval är det svårt att avgöra reliabilitetsgraden vid 

workshopen. Målet var att genom en sammanställning av olika svar och 

åsikter kunna nå en sammanvägning där alla kunde känna att de fått sin röst 

hörd. Validiteten i frågorna som ställdes på både workshop och intervju 

studerades och togs fram med hjälp av tidigare undersökningar som gjorts 

inom samma frågeställning i andra utsatta områden. Frågorna granskades 

noggrant av studenter och handledare för att säkerställa att frågorna var 

objektivt ställda, lättförstådda och formulerades på rätt sätt som tas emot bra 

av ungdomarna. Detta medför att validiteten kan säkerställas som hög.  

4.3 Gestaltningsförslag 

Ett gestaltningsförslag togs fram efter sammanställning av resultaten från 

djupintervjun med polis och ungdomarnas workshops. Gestaltningsförslaget 

visar hur en kombination av polisens och ungdomarnas åsikter kan 

realiseras. Förslaget gjordes i ett 3D-förslag för utformningen av det 

offentliga rummet och en strategisk plan. Förslagen gjordes för att se hur 

utformningen visualiseras både tredimensionellt och i plan. Den 

tredimensionella utformningen gjordes i programmet SketchUp, med 

renderingsbilder gjorda i Lumion. Den strategiska planen skissades för hand. 

En strategisk plan syftar till att visa rörelsemönster, verksamheter och dess 

entréer, samt hur polisen ska ha möjlighet att röra sig i området vid 

utryckning. Gestaltningsförslaget och den strategiska planen kan användas 

som underlag för de som projekterar den kommande ombyggnationen av 

Dalbo centrum. 
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5 Genomförande 

5.1 Insamling av teori och data 

Studien inleddes med insamling av teori och data som var relevanta för 

ämnet. Detta bestod av både vetenskapliga teorier och data, rapporter om 

liknande utsatta områden från myndigheter och kommuner samt böcker om 

Araby och miljonprogrammets bebyggelser. Det gjordes ett platsbesök i 

Dalbo centrum och dess närområde för att skapa en bild av miljön och få en 

inblick i problematiken. Verksamma personer i området kontaktades med 

tanken att skapa en relation med nyckelpersoner i området, och därigenom 

kunna få hjälp att anordna den workshop som arbetet bygger på. Med hjälp 

av information från verksamma i Dalbo centrum samt insamlad teori och 

data kunde workshopmaterial och intervjufrågor till polis arbetas fram. 

5.2 Djupintervju med polis 

Scott Goodwin2, verksam polis i området, kontaktades för att bestämma tid 

för en intervju. Under intervjun ställdes frågor utformade för att få en större 

förståelse om polisens situation i Dalbo centrum, samt personliga tankar och 

reflektioner. Under intervjun fördes anteckningar som sedan sammanställdes 

i ett resultat. Fullständig intervju med svar finns i Bilaga 1. I samband med 

intervjun gav Goodwin tillgång till polisens aktuella brottsstatistik och 

trygghetsundersökningar som gjorts i området. Intervjun genomförs på 

Goodwins förfrågan utan att spelas in. 

5.3 Workshop 

Först undersöktes möjligheten att anordna en workshop i området. 

Panncentralen och Tallgården tillfrågades om de kunde hjälpa till med att 

informera om studien till ungdomar i området. Panncentralen drivs av den 

Ideella föreningen i Dalbo, och Tallgården är en mötesplats i norra Araby. 

Båda verksamheterna var villiga att sprida informationen och Panncentralen 

ställde upp med lokal för workshopen. När lokal var bestämd utformades 

informerande flygblad och affischer för de workshops som skulle 

genomföras. Flygblad spreds till ungdomar i Araby och Dalbo med hjälp av 

Panncentralen, Tallgården och informationstillfällen vid Araby Park Arena. 

Affischer sattes upp vid platser som var kända samlingsplatser för ungdomar 

runt om i centrumområdet. När anmälningar samlats in genomfördes två 

workshops i Panncentralens lokaler; en för killar och en för tjejer. 

Workshopen behandlade fyra ämnesområden aktuella för 

centrumbebyggelsen. Upplägget för workshopen redovisas i sin helhet i 

Bilaga 3 och 4. Kategorierna delades upp i separata delar enligt nedan: 
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1.  Frågesport besvaras angående personliga preferenser i 

stadsbyggnation. Frågesporten besvarades med hjälp av hemsidan 

kahoot.it, där deltagarna svarade på en undersökning med hjälp av 

sina smartphones. I uppgiften uppkommer fyra stycken frågor som 

sedan har fyra svarsalternativ, där personliga preferenser står i 

fokus. Frågesporten med svarsalternativ redovisas i Bilaga 3. 

2A.  En enkät besvarades med övergripande frågor om Dalbo centrum 

för att få inblick i hur ungdomarna uppfattade området. Påståenden 

besvarades med hjälp av en Lickertskala, där 1= instämmer helt, 5 

= instämmer inte alls. Enkäten innehöll även öppna frågor med 

möjlighet att lämna synpunkter. 

2B.  Diskussioner om enkäten genomfördes i mindre grupper. 

3A.  En enkät om ämnet trygghet besvarades. Frågorna var både 

övergripande om trygghet i offentliga utrymmen och mer 

fördjupade på trygghet i Dalbo centrum. Påståenden besvarades 

med hjälp av en Lickertskala, där 1= instämmer helt, 5 = instämmer 

inte alls. Enkäten innehöll även öppna frågor med möjlighet att 

lämna synpunkter. 

3B.  Enkäten följdes upp av diskussioner i mindre grupper. 

4A.  En enkät om vad som saknas i den offentliga miljön i Dalbo 

centrum genomfördes för att se vad ungdomarna upplever viktigt i 

den utvändiga utformningen av området. Påståenden besvarades 

med hjälp av en Lickertskala, där 1= instämmer helt, 5 = instämmer 

inte alls. Enkäten innehöll även öppna frågor med möjlighet att 

lämna synpunkter. 

4B.  Enkäten följdes upp av diskussioner i mindre grupper. 

5.  En s.k. Location task genomfördes. Ungdomarna fick placera ut de 

funktioner som de ansåg skulle finnas i den offentliga i miljön i det 

nya Dalbo centrum. 

6A.  En enkät besvarades om vilka verksamheter som Dalbo centrum 

saknar och behöver i framtiden. Påståenden besvarades med hjälp 

av en Lickertskala, där 1= instämmer helt, 5 = instämmer inte alls. 

Enkäten innehöll även öppna frågor med möjlighet att lämna 

synpunkter. 

6B.  Ovanstående enkät följdes av diskussioner i mindre grupper. 

7.  En s.k. SWOT-analys genomfördes. Ungdomarna beskrev vilka 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot som Dalbo centrum besitter. 

Denna uppgift genomfördes i slutet av workshopen med syftet att 



29 

Karlsson & Rönnbäck 

ungdomarna skulle få en större förståelse för vad studien handlar 

om i det här skedet, samt för att de förgående uppgifterna skulle 

väcka ungdomarnas förmåga att reflektera och analysera Dalbo 

centrum. SWOT-analysen sammanfattar workshopens viktigaste 

diskussioner i ett dokument.  

Enkäterna fylls i individuellt och samlas in. De används för att väcka 

intresse och tanke samt markera övergångar mellan två olika 

diskussionsämnen. De är också tänkta att användas som hjälpmedel för den 

som tycker att det är obehagligt att prata inför grupp och vill vara anonym, 

men ändå vill delta i workshopen. 

Efter att båda workshoptillfällena genomförts sammanställdes och jämfördes 

resultatet av tjejernas och killarnas svar. Slutsatser av nödvändiga 

förbättringsåtgärder framhävs. Resultatet jämförs sedan med den fakta som 

polisintervjun och den teoretiska bakgrunden visar är ett effektivt 

tillvägagångsätt i utsatta områden.  

5.4 Gestaltningsförslag 

Efter att resultat från workshop och intervju sammanställts togs ett 

gestaltningsförslag fram över den offentliga miljön i Dalbo Centrum. Det 

gjordes en strategisk plan i 2D och ett möjligt utformningsförslag i 3D. Den 

strategiska planen skissades för hand efter att volymstudien fastställts. 

Utformningsförslaget för det offentliga rummet arbetades fram i SketchUp. 

Visionsbilder till gestaltningsförslaget framställdes i Lumion. Illustrationen i 

Lumion användes bland annat för att studera hur ljussättningen som 

placerats ut fungerar i praktiken. 
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Djupintervju Scott Goodwin, Polis 

Resultatet av polisintervjun redovisas i sin helhet i Bilaga 1. Polisen har 

märkt en positiv förbättring av klimatet i Dalbo Centrum. Polisnärvaro är 

välkommet och önskat i området. Faserna i Polisens Arabysatsning har 

hittills gett ett positivt resultat. Detta gör att arbetsklimatet för poliserna 

upplevs som mycket bättre än det varit tidigare. Förhoppningen är att 

närpolisstationen ska ha patrullerande poliser inom en snar framtid. 

Den brottsstatistik från Araby-Dalbo som analyserades valdes i samråd med 

Scott Goodwin2 för att denna typ av brottslighet ansågs vara mest 

problematisk i området, framför allt vad gäller ungdomskriminalitet. 

Statistiken tillhandahölls via intervjun, och visas i Tabell 1. Statistiken visar 

att ungdomsbrotten i området generellt sett har minskat. Goodwin påpekar 

dock felmarginaler, som att statistiken som visas i tabellen täcker ett område 

större än Dalbo centrum. Det påpekas också att, framför allt statistiken 

angående narkotika, mycket handlar om hur aktiv polisen varit i frågan. 

Goodwin betonar att mörkertal också bör finnas med i åtanke, då statistiken 

endast visar antalet anmälda brott. 

Tabell 1: Brottsstatistik i Araby-Dalboområdet, gällande våld, skadegörelse och narkotika. Statistiken 

visar några av de brott som enligt Goodwin är vanligt förknippade med ungdomar. Publiceras med 

tillstånd av Polisen. 

År Våld 

Skadegörelse 

och tillgrepp Narkotika 

Samtliga anmälda 

brott i alla kategorier 

2010 153 341 93 900 

2011 174 523 85 1097 

2012 203 408 80 1044 

2013 158 374 80 896 

2014 159 374 53 873 

2015 147 357 34 886 

2016 179 451 132 1261 

2017 139 333 61 885 

Under intervjun framkom att Polisen varje år genomför 

trygghetsundersökningar i området. Sekundärdata som tillhandahölls visas i 

Bilaga 2. Undersökningarna har genomförts årligen och skickas ut till 

personer boende i området som är mellan 18–85 år. Denna 

trygghetsundersökning har enligt Trulsson4 skickats ut i 300 exemplar, med 

                                                 
4 Mats Trulsson, Polis Brottsförebyggande verksamhet. Ansvarig för trygghetsundersökningar. 

Regionkansliet VSA, Region Syd. Telefonsamtal 2018-06-05. 
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en svarsfrekvens i området på 49,3%. Efter en sammanställning av de 

trygghetsundersökningar som gjorts för boende i Araby-Dalbo, kan sex 

områden identifieras som extra problematiska, speciellt vad gäller 

ungdomsbrottslighet. Statistiken redovisas med hjälp av ett problemindex, 

som kan ses i Figur 5. Problemnivåerna utgår från ett medelvärde av hur 

påtagliga problemen är i landet som helhet, och delas därefter in i olika 

nivåer beroende på hur påtagligt problemet är. Problemnivån indikeras 

utefter hur många procent av respondenterna som anger det aktuella ämnet 

är problematiskt. Vart gränserna går mellan problemnivåerna kan variera 

beroende på vilken kategori som behandlas, och utgår från just denna 

kategoris medeltal. 

 

Figur 5: Tolkning av problemindex för Polisens trygghetsundersökningar i ett område. Publiceras 

med tillstånd från Polisen. 

Figur 6 visar den upplevda trygghetsproblematiken i Araby-Dalbo mellan år 

2012–2017. Diagrammen visar indexnivåernas förändring under årens lopp 

och delas in enligt det färgschema som redovisas i problemindexnivåerna. 

De områden som valts ut anses av Goodwin mest relevanta för 

undersökningen, då dessa ofta är förknippade med ungdomsbrottslighet. 

Områdena som undersökts är: 

- Nedskräpning,  

- Narkotikapåverkade personer utomhus,  

- Ungdomsgäng som stör ordningen,  

- Oro för överfall/misshandel i området,  

- Trygg ute ensam sen kväll, samt  

- Buskörning med mopeder i centrumområdet. 
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a)  

Upplevd nedskräpningsproblematik i området. 

b)  

Upplevd problematik av narkotikapåverkade 

personer, utomhus, i området. 

 

c)  

Upplevt problem med ungdomsgäng som stör 

ordningen i området. 
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Figur 6: Problemnivåkurva enligt polisens trygghetsundersökningar, gällande brott som ofta 

begås av ungdomar i Araby-Dalbo. Y-axel visar förhållande i %. Staplar redovisas enligt 

problemindexfärgskala, se Figur 5. 
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d)  

Upplevt problem med oro för att bli överfallen 

eller misshandlad i omårdet. 
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e) 

Upplevd problematik med att känna sig trygg 

att vistas utomhus sena kvällar i området. 
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f) 

Upplevd problematik med buskörning av 

mopeder i centrumområdet. 
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Inom arbetets fokusområde finns ett område där det sociala klimatet klassas 

som extra problematiskt. I Figur 7 visar ringarna vart de mest problematiska 

områdena är, där den lila ringen är inom fokusområdet. Inom det lila-

markerade området drabbas verksamheterna av ungdomsgängsproblematik, 

framför allt på kvällar. Ungdomsgängen skapar otrygghet och skrämmer 

kunder. Den största problembilden är att det sker snatteri i stor skala, genom 

att stora grupper ungdomar går in och tar vad de vill ha. Otrygghetskänslan 

blir stor och personalen har ingen chans att ingripa. Narkotikahandeln är 

också vida utbredd i området och sker öppet. Dock är 

narkotikaproblematiken inte som värst i fokusområdet, utan sker på mer 

anonyma platser, se röda markeringar i Figur 7. 

 

Enligt Goodwin är ungdomsgäng de som begår flest brott i området. 

Framför allt handlar brottsligheten om skadegörelse, stölder, narkotika och 

misshandel. Att jobba förebyggande i ung ålder är nödvändigt för förändring 

av områdets sociala klimat. Goodwin förklarar att polisens arbete med att 

förebygga brottslighet i området försvåras eftersom de inte får ingripa hos 

ungdomar yngre än 15 år. Då brottsliga formationer ofta bildas med barn så 

unga som 8–10 år gör detta att polisens arbete försvåras för framtida 

brottsbekämpning i området. Goodwin menar att om inte ingripande sker i 

de lägre leden i kriminella grupperingar, är åtgärder svåra att göra i dessa 

problemdrabbade områden.  

Figur 7: Översiktskarta över området som ringar in särskillt problematiska områden. 

Översiktsbild publiceras med tillstånd av Arkitektbolaget AB. 
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Goodwin betonar att ungdomar i området har platser att umgås på, och 

många alternativ till fritidsaktiviteter. Att de upplever motsatsen kan bero på 

att de vill ha en anonym plats utan vuxnas övervakning. Goodwin tror att om 

en plats för ungdomar ska utformas bör deras åsikter om hur den ska se ut 

tas med i beräkning, annars kommer den inte att kunna uppnå sitt syfte. För 

att bli lyckad bör platsen vara övervakad och gynnas av att ha tillgång till 

wifi, då platser med tillgång till wifi visat sig locka ungdomar till platsen. 

Goodwin berättar att många skolor och liknande byggnader har haft problem 

med skadegörelse då de haft öppet wifi kvällstid, och ungdomar väljer att 

samlas där det finns tillgång till detta. Ungdomsgrupperingarna medför ofta 

skadegörelseproblem. Det har visat sig att när skolorna tog bort möjligheten 

till wifiuppkoppling så minskade skadegörelsen. 

För att minska problematiken med hjälp av utformning av byggnader och 

gaturum betonar Goodwin vikten av god ljussättning och långa siktlinjer. 

Polisen behöver i sitt arbete kunna få full överblick när de kommer till ett 

område. Platser som går att gömma sig på bör därför undvikas i 

utformningen. Goodwin använder exempel på detta som tunnlar, portaler 

och stora buskage. Tydliga hörn på byggnader som blockerar synfältet bör 

också undvikas. Vidare berättar Goodwin om att polisen behöver ha snabb 

åtkomst när de får tips om brottsliga aktiviteter, då det i dagsläget finns 

problematik med att inte kunna köra fram till platsen utan att bli sedda. Syns 

polisnärmanden hinner den kriminella aktiviteten avbrytas och alla 

inblandade har hunnit smita innan polisen kommit fram. Det betonas att det i 

utformningen är viktigt att försvåra oövervakade aktiviteter.  

Goodwin tror att stadsdelen blivit segregerad på grund av biltrafiken som 

går runt hela området, utan möjlighet att köra in i- och igenom den. Genom 

att integrera stadsdelen med övriga Växjö kan många problem förbättras. 

Goodwin menar att bilkommunikation med genomgående trafik inne i Araby 

hade skapat mer rörelse i området, och därmed minskat antalet platser som 

känns anonyma. Förslag på framtida sammanlänkningar av bilvägar visas av 

svartstreckad linje i Figur 8. Goodwin påpekar också att segregering från 

övriga Växjö kan undvikas genom att ha fler företag i området, framför allt 

genom att få dit större företag och kedjor. 
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a) b) 

Figur 8: Goodwins förslag på möjlig sammanlänkning av Höstvägen och Bokelundsvägen. Figur 

a) visar dagsläget och b) visar sammanlänkning med hjälp av svartstreckad linje. 

Goodwin tror inte att gemensamhetsutrymmen i nybyggnationen som endast 

boende har tillgång till kommer fungera bra i praktiken. Åsikten är att 

tonåringar ändå bjuder in sina gäng att vistas i byggnaders privata område, 

vilket gör lösningen ineffektiv. Det räcker med att det finns en familj med en 

ungdom som gör detta för att hela konceptet ska fallera. Om så är fallet blir 

dessutom gängbildningen helt isolerad, anonym och i skydd från sikt utifrån. 

Om innergårdar ska användas betonar Goodwin att dessa måste utformas så 

att det alltid finns full överblick, även om endast boende har tillgång till 

dem. På detta sätt får inte gängbildningarna känslan av anonymitet, utan 

känner sig iakttagna av boende i lägenheterna. Innergårdarna måste 

dessutom användas kontinuerligt av boende. Goodwin lägger också vikt på 

att minska antalet offentliga utrymmen för boende i byggnaden, till exempel 

källarlokaler med förråd och liknande gemensamma utrymmen, då detta 

utgör ett anonymt tillhåll för ungdomar. 

6.2 Workshop med ungdomar 

6.2.1 Frågesport, ”Vad tycker ni mest om?” 

Resultatet från frågesporten redovisas i Figur 9. Eftersom vissa av 

deltagarna inte ägde, eller hade med sig, smartphone jobbade vissa personer 

i gruppen två och två. Av 17 deltagande killar finns 11 svar representerade. 

Vid tjejernas workshop deltog samtliga 4 och representerade egna svar. 
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a) b) 

  

c) d) 

Figur 9: Resultat av svaren för frågesport "Vad tycker ni mest om?". Antal svarande anges 

inom parentes. 
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6.2.2 Del 1: Dalbo centrum idag 

6.2.2.1 Resultat enkäter 

Tolv killar och fyra tjejer deltog i enkäten. Enkäten omfattade nio frågor, 

varav tre besvarades med öppna svar och resterande med hjälp av 

Lickertskala. Av tolv deltagande killar avstod två från att svara på vad de 

tyckte om i området i den första frågan, och tre avstod att svara på fråga två. 

Killarnas svar på Fråga 1, ”Bra saker med Dalbo Centrum”, presenteras 

nedan:  

- Fyra av tolv personer ansåg att matbutikerna i området var bra.  

- Två personer uttryckte att de tyckte om att restaurangen Pasha’s Corner 

ligger där, och två nämnde andra småskaliga verksamheter i området.  

- Området anses trevligt för att det är mångkulturellt, att alla vänner bor i 

området, och att det alltid är mycket människor i området.  

- Fotbollsplanen och Araby Park Arena.  

- Närhet till allt.  

Av tjejernas svar på Fråga 1, ”Bra saker i Dalbo centrum”, kunde följande 

konstateras: 

- Att ICA och Coop är nära varandra anses positivt. 

- Det är bra att ungdomar kan umgås i Araby Park Arena. 

- Det är bra att apotek finns i området. 

- Araby lekplats är en uppskattad plats. 

Killarnas svar på Fråga 2, ”Mindre bra saker med Dalbo Centrum”, utvann 

följande svar: 

- Några killar tyckte att det finns ett för stort antal kamphundar som gör 

området otryggt. 

- Det ansågs vara dåliga shoppingmöjligheter, till exempel klädbutiker. 

Det nämndes också att nuvarande affärer i området är för små.  

- En person saknade snabbmatskedjor.  

- Tre personer ansåg att det fanns för mycket poliser i området.  

- En person tyckte att parkeringsytorna är för stora. 

- En person tyckte att bostadshyrorna i området är för höga.  

- Araby Park Arena benämndes som negativ av en individ.  

- En person ansåg att det som gjorde området mindre bra var kriminalitet, 

problem och att det är ett ”farligt” område.  

- Två personer ansåg att det inte fanns något dåligt med Dalbo centrum.  

Tjejernas svar på Fråga 2, ”Mindre bra saker i Dalbo centrum”, summerades 

på följande sätt: 

- Det går inte att dricka vatten från fontänen på vintern. 
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- Det är för mycket kriminalitet i området. 

- Det finns inget köpcenter eller möjlighet till shopping. 

- Det är långt till närmaste högstadieskola. 

- Dåligt utbud av affärer. 

Fråga tre handlade om vart människor samlas i området. Ungdomarna 

ombads ringa in samlingsplatserna på en översiktskarta. En sammanställning 

redovisas i Figur 10. I figuren redovisas hur killarna ringade in det aktuella 

området. Siffrorna redovisar hur många som ringade in samma område. 

Ingen av tjejerna svarade på fråga tre. 

 

Figur 10: Samlingsplatser i Dalbo centrum, enligt killar 13-19 år. Siffrorna på bilden 

representerar hur många personer som ringat in samma område. Eftersom alla tjejer avstod från 

att delta i frågan kan inte deras åsikter representeras. Översiktsbild publiceras med tillstånd från 

Arkitektbolaget Kronoberg AB. 

I Figur 11 redovisas de sammanställda svar som enkätdelen som besvarades 

av Lickertskala utvann. I enkäten deltog 12 killar och 4 tjejer. Röda 

markeringar redovisar tjejernas svar, medans blå representerar hur killarna 

svarat.  
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e) f) 

Figur 11: Resultat av fråga 4–9, enkät 1. Diagrammen representerar både tjejernas och 

killarnas svar med hjälp av olika färger. Påståendet besvarades med hjälp av en 

Lickertskala, där 1= instämmer helt, 5 = instämmer inte alls. 

 

6.2.2.2 Diskussion med killar 

I diskussionen framkom att samlingsplatserna endast uppkommer för att 

ungdomarna inte har någon annanstans att vara. En bra samlingsplats 

uppgavs vara där ungdomarna kände sig omgivna av vänner och där platsen 

är trevlig. En plats upplevs av ungdomarna tryggare om man är en stor 

grupp. Det anses att Dalbo centrum används som samlingsplats för alla 

åldersgrupper, oavsett kön. Det rådde osäkerhet om hur personer som 

besöker området upplever platsen. Några trodde att människor som inte bor i 

området är rädda för att besöka det, andra trodde att utomstående tycker bra 

om området. Många känner sig hemma i området och vill därför bo kvar. De 

som vill flytta angav anledningar som politiska bestämmelser och polisens 

närvaro i området. 

6.2.2.3 Diskussion med tjejer 

I diskussionen framkom att Araby park arena är den stora samlingsplatsen. 

Människor kommer dit för att det anordnas mycket aktiviteter, framför allt 

på skollov och helger. Arenan är dock för liten, och tjejer har endast 

specifika aktiviteter på fredagar och lördagar. De får vistas där andra dagar 

också, men undviker det och umgås hellre på andra ställen. En bra 

samlingsplats anses har mycket aktiviteter, events och tävlingar. Det saknas 

aktiviteter i området på vinter, vår och höst. Det berättas att aktiviteter för 
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tjejer, ”Tjejer emellan”, arrangeras under somrarna. ”Tjejer emellan” 

arrangerar aktiviteter för flickor som bor i området, till exempel olika 

aktivitetsdagar och resor. Dessa är uppskattade och saknas under resten av 

året, då ungdomar känner att de inte har något att göra, eller någonstans att 

ta vägen i området.  

De flesta åldersgrupper vistas i centrumområdet, men det är tydliga 

grupperingar som umgås var för sig. Under kvällar är det mest personer, 

framför allt män, över 18 år som hänger i området. Detta anses av tjejerna 

vara på grund av att det finns en restaurang med alkoholservering i centrum. 

Angående vad utomstående tycker om området råder olika åsikter. En av 

deltagarna tror att utomstående tycker att det är fint, men efter diskussion 

framträder att ungdomarna tror att många utomstående uppfattar området 

som kriminellt drabbat, gammalt och med sliten fysisk miljö. Det anses att 

utomstående har förutfattade meningar angående syn på den sociala miljön i 

området, och har en mer negativ syn på området än invånarna själva har. De 

negativa aspekterna stämmer delvis med vad deltagarna tycker. Ungdomarna 

anser dock att många saker är bra i området, men att vissa enstaka personer 

och grupperingar skapar oordning. 

Några av deltagarna vill bo kvar i Araby, men endast om 

boendeförhållandena förbättras. Idag är lägenheterna för små och slitna. 

Deltagarna tycker om att det finns många av samma kultur och att det är lätt 

att skaffa vänner, men det är tråkigt att högstadieskolor ligger så långt bort. 

En deltagare uppger att personen inte vill bo kvar på grund av rädsla för 

smällar utanför på nätterna, bilbränder och andra oönskade beteenden i 

omgivningen. 

 

6.2.3 Del 2: Trygghet i Dalbo Centrums offentliga miljö 

6.2.3.1 Resultat enkäter 

Resultaten av enkätens frågor 1–6 redovisas i Figur 12. Alla frågor 

besvarades med hjälp av Lickertskala. Enkäten hade 11 delaktiga killar, 

respektive 4 delaktiga tjejer. Endast en av killarna svarade på fråga 7 

angående övriga synpunkter om trygghet i Dalbo Centrum. Där påpekades 

att personer som inte är bosatta i Araby känner otrygghet när de besöker 

området. En av tjejerna svarade inte på fråga 6. 
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e) f) 

Figur 12: Resultat av enkät 2. Diagrammen representerar både tjejernas och killarnas svar med 

hjälp av olika färger. Påståendet besvarades med hjälp av en Lickertskala, där 1= instämmer helt, 

5 = instämmer inte alls. 

 

6.2.3.2 Diskussion med killar 

I diskussionen söktes svar på om ungdomar kände sig otrygga i området, och 

om det kunde bero på mörka platser. Det framkom att de deltagande killarna 

inte upplever otrygghet när de vistas området. Killarna framhävde med 

bestämdhet att området alltid kändes tryggt för dem. Inga områden ringades 

in på kartan över otrygga platser. 

6.2.3.3 Diskussion med tjejer 

I diskussionen analyserade tjejerna vad som gör platser trygga, alternativt 

mindre trygga. En plats upplevs trygg när det är ljust och personer rör sig i 

grupp och att alla är ”snälla”. Platser där man möter äldre ungdomar, 

speciellt om de går ensamma, känns otrygga. En av deltagarna påpekade att 

det kändes otryggt när polisen befann sig i närheten, då deltagaren upplevde 

rädsla att det hade hänt någonting obehagligt. Det poängterades att 

kamphundar är ett problem i området, då de tränas att attackera och 

uppträder hotfullt. 

Tjejerna ombads ringa in vart det är mörkt och ödsligt i centrumområdet 

med hjälp av en röd penna, och sedan markera med blå penna vart de känner 

sig otrygga när de går ensamma. Efter detta skulle det reflekteras om det var 

samma ställen, och om det i så fall var på grund av mörker som otrygghet 

uppstod eller om det har andra orsaker. I Figur 13 visas tre ställen i 

centrumbebyggelsen som kunde konstateras vara otrygga med mörker som 
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största orsak, enligt de områden som ringats in med både rött och blått. 

Parkeringen och Höstvägen ansågs också otrygga, men då framför allt för att 

vissa bilister upplevs köra vårdslöst. Det önskades fler övergångsställen och 

utformning som motverkar höga hastigheter för att öka tryggheten vid 

korsande av väg och parkering. En deltagare önskade kameraövervakning i 

centrumområdet för ökad trygghet. 

 

 

Figur 13: Mörker- och otrygghetsöverblick för tjejer 13–19 år. Röda markeringar visar otrygghet, 

blåa markeringar visar delar som saknar belysning. Översiktsbild publiceras med tillstånd av 

Arkitektbolaget Kronoberg AB. 

6.2.4 Del 3: Behov i Dalbo centrums offentliga miljö 

6.2.4.1 Resultat enkäter 

Enkäten som bestod av tio frågor besvarades av tio killar och fyra tjejer. 

Resultaten av den insamlade enkätens påståendedel, som besvaras med hjälp 

av Lickertskala, redovisas som diagram i Figur 14. Två killar svarade på 

fråga tio gällande övriga synpunkter om vad som behövdes utomhus i 

centrumområdet. Åsikterna föll på en fritidsgård för äldre ungdomar, samt 

fler fotbollsplaner. 
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g) h) 

 

 

i)  

Figur 14: Resultat av enkät 3. Diagrammen representerar både tjejernas och killarnas svar 

med hjälp av olika färger. Påståendet besvarades med hjälp av en Lickertskala, där 1= 

instämmer helt, 5 = instämmer inte alls. 

6.2.4.2 Diskussion med killar 

Vid diskussionen konstaterades att killarna tycker bra om den offentliga 

miljön på grund av att de träffar många de känner där. Vid fråga om vad de 

tycker om i den fysiska miljön kunde de inte definiera vad de tyckte om. De 

saknar platser för möten och umgänge. Förslag på förbättrande åtgärder är 

sittgrupper med bord och bänkar som är utplacerade på olika ställen i 

centrumområdet. Positiv respons visades till vattenpark, fontäner, statyer, 

blommor, sittplatser och grillplatser. Fina omgivningar efterfrågades. En idé 
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för att locka fler människor att hänga i centrumområdet var att ta dit en scen 

och hålla evenemang. Flera av kilarna delar åsikten att fler tjejer behöver 

lockas att umgås i centrumområdet för att lugna ner det sociala klimatet. 

6.2.4.3 Diskussion med tjejer 

Diskussionen visade att tre av tjejerna tyckte att miljön var fin. En person 

uttryckte att den tyckte illa om centrumområdet. Den fysiska miljön hade 

gynnats av mer blommor och fler lekplatser, framför allt platser utformade 

efter ungdomars behov. Det nämndes också att det finns miljöer som inte 

fyller funktion, som blir utsatta för skadegörelse. En av deltagarna nämner 

”ett litet hus som folk kissar i”. Ingen vet vem det lilla huset tillhör. 

Deltagarna tycker att centrumområdet är skräpigt. Det poängteras att 

buskörning i centrum är ett problem. Tjejerna är rädda för att bli påkörda 

och skadade. De föreslår fler övergångställen och att det utformas mer 

tydliga markeringar, till exempel högre trottoarkanter, så att människor inte 

kan köra där det inte är tillåtet. Deltagarna föreslår en vägg där det är tillåtet 

att måla för att föra in konst i stadsdelen. 

Personerna som deltar tycker att aktiviteter ska anordnas i centrumområdet 

och på gårdarna. Aktiviteter är viktiga, året runt, så att boende i området har 

något att göra. För att förbättra centrumområdet vill deltagarna ha fler 

blommor och fasta sittgrupper. Det poängteras att sittgrupperna inte får vara 

flyttbara eller går att elda upp. Det önskas dekorationer i centrumområdet, 

även dessa måste vara fasta och inte gå att förstöra. Fontäner önskas, både 

för utsmyckning och dricksfontäner. Statyer och markkonst läggs upp som 

utsmyckningsförslag. Belysning är det som deltagarna tycker är allra 

viktigast i centrumområdet. 

6.2.4.4 Location task med killar 

Efter diskussion togs de fem viktigaste sakerna enligt killarna fram för 

centrumområdet. Deltagarna markerade därefter ut vart de ville placera de 

olika funktionerna i en Location task. Resultatet visas i Figur 15. En 

uppdelning för att tydligare visa utplacering av respektive kategori visas i 

Figur 16. 
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a) b) 

Figur 15: Resultat av viktigaste platserna i det nya centrumområdet enligt killar 13–19 år, 

samt utplacering av dessa i det nya centrumområdet. Översiktsbild publiceras med tillstånd 

av Arkitektbolaget Kronoberg AB. 

 
 

a) Sittplatser    b) Fontäner  

  

c) Växter  d) Grillplats 
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e) Uteservering 
 

Figur 16: Utplacering av viktiga kategorier i centrumområdet. Indelning kategorivis. 

Översiktsbildsförslag publiceras med tillåtelse av Arkitektbolaget Kronoberg AB. 

6.2.4.5 Location task med tjejer 

Resultatet av tjejernas Location task visas i Figur 17 och Figur 18.  

 
 

 

a) b) 

Figur 17: Resultat av viktigaste platserna i det nya centrumområdet enligt tjejer 13–19 år, 

samt utplacering av dessa i det nya centrumområdet. A) visar färgernas betydelse och b) 

visar utplaceringen av funktionerna i området. Översiktsbild publiceras med tillstånd av 

Arkitektbolaget Kronoberg AB. 
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a) Sittplatser b) Fontän 

  

c) Blommor d) Belysning  

 

 

e) Statyer  

Figur 18: Utplacering av viktiga kategorier i centrumområdet. För färgförklaring se figur 

70a. Indelning kategorivis. Översiktsbildsförslag publiceras med tillåtelse av Arkitektbolaget 

Kronoberg AB. 
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6.2.5 Del 4: Verksamheter som behövs i Dalbo centrum 

6.2.5.1 Resultat enkäter 

Nio killar och fyra tjejer deltog i enkätdelen. Enkätens åtta första frågor 

besvarandes med Lickertskala. Övriga synpunkter som togs upp i enkätens 

fråga nio innefattade att tre killar ville ha en simhall i Dalbo, och en kille 

person ville ha en galleria. Fem personer angav inga övriga åsikter i enkäten. 

Matbutikerna ansågs av både tjejer och killar vara mycket viktiga att ha kvar 

i området. Hos tjejerna nämndes även att Araby Park Arena bör vara kvar, 

då denna känns viktigt för området. Det togs upp att klädaffärer saknades i 

området, samt att ett café önskas. I Figur 19 visas resultat av de frågor som 

besvarades med hjälp av Lickertskala. 

  

a) b) 

  

c) d) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5

Fråga 1: I Dalbo centrum skulle 
jag önska att det fanns caféer/ 

restauranger med uteservering.
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Fråga 2: I Dalbo centrum skule 
jag önska att det fanns en 

matbutik.
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Fråga 3: I Dalbo centrum skulle 
jag önska att det fanns ett gym.
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Fråga 4: I Dalbo centrum skulle 
jag önska att det fanns en 

fritidsgård.

Killar (9) Tjejer (4)
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e) f) 

  

g) h) 

Figur 19: Resultat av enkät 4. Diagrammen representerar både tjejernas och killarnas svar 

med hjälp av olika färger. Påståendet besvarades med hjälp av en Lickertskala, där 1= 

instämmer helt, 5 = instämmer inte alls. 

6.2.5.2 Diskussion med killar 

Diskussionen om verksamheter som behövdes i området visade att 

ungdomar behöver något att göra, framför allt på sena kvällar och helger. 

Problematik i området ansågs grundas i att ungdomar hänger utomhus och 

försöker roa sig på bästa möjliga sätt. Aktivitetshus med biljard, pingis och 

liknande aktiviteter, samt fritidsgård stod högst på önskelistan. Gym, bar och 

caféer är också eftertraktat. Ungdomar anser att en kampsportsförening i 

området troligtvis skulle locka mycket ungdomar som träningsform. Bank, 
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Fråga 5: I Dalbo centrum skulle 
jag önska att det fanns en 

polisstation.
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Fråga 6: I Dalbo centrum skulle 
jag önska att det fanns en 
marknadsplats/saluhall.

Killar (9) Tjejer (4)
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Fråga 7: I Dalbo centrum skulle 
jag önska att det fanns fler 

kontor/arbetsplatser.
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Fråga 8: I Dalbo centrum skulle 
jag önska att det fanns mer 

shoppingmöjligheter.

Killar (9) Tjejer (4)
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insättnings- och uttagsautomater efterfrågas. Ungdomarna hoppas att den 

lokala restaurangen finns kvar, byggs ut och får större uteservering. 

Spekulationer finns att segwayuthyrning eller liknande hade varit populärt 

och en bra idé att ha i området. 

6.2.5.3 Diskussion med tjejer 

I diskussionen framfördes att mataffärerna måste vara kvar, och helst ska 

byggas i större skala. Caféer, restauranger och klädaffärer efterfrågades. Det 

önskades att alla affärer ska hänga ihop så att det känns som en egen liten 

stadskärna. Ett internetcafé hade också gynnat området. Ungdomarna tyckte 

att sportaktiviteter hade lockat fler att komma till området. Deltagarna tycker 

också att McDonalds ska öppna i Dalbo centrum, efter att det stängt ner i 

stadskärnan. Ungdomarna tror att detta hade lockat utomstående att besöka 

området.  

6.2.6 SWOT-analys 

Sammanfattningsvis sammanställdes en SWOT-analys i helgrupp. På så sätt 

analyserade ungdomarna vad de tyckt var viktigast under workshopen. 

Nedan följer utfallet av analysen.  

6.2.6.1 Killar 

- Styrkor: Positivt idag med området är framför allt dess verksamheter; 

restaurang, matbutiker och Dalbo shop. Det är positivt att det finns en 

bankomat. Inget speciellt positivt sades om platsen, vad gäller utseende 

och kvalitéer. 

- Svagheter: Ungdomarna tycker att kemtvätten är onödig och kan 

ersättas med annat. Det saknas bänkar, bord och platser att umgås i 

centrumdelen. Ungdomar saknar verksamheter som till exempel caféer i 

området. 

- Möjligheter för utveckling: Ungdomarna ser ljust på Dalbo centrums 

framtid, om det som sagts under dagen uppfylls. Det upplevs positivt 

med utveckling och önskas att fler kommer till området. Om möjligheten 

för arbete förbättras, framför allt arbete för yngre personer, så tros 

områdessituationen förbättras drastiskt. Om platser för ungdomar 

utvecklas, där de kan umgås på kvällar i en säker och stimulerande miljö, 

kommer många av problemen i området minska. Förslag som kom upp 

är fritidsgård, simhall, gym, paintball, bio och internetcafé. Det hade 

också uppskattat möjlighet att hyra segway i området och tror att det 

skulle locka människor till området. 

- Hot mot områdets utveckling: Ungdomarna känner att de många 

gånger blir lovade utveckling av området, men att beslutsfattare satt sig 
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emot och inget blivit av. Därför ses kommunen och politiker som hot för 

områdets utveckling. Vissa uttrycker rädsla över att boendehyrorna 

kommer att höjas om området byggs om. I övrigt råder positiv syn på att 

området utvecklas och att fler människor lockas dit. 

6.2.6.2 Tjejer 

- Styrkor i området: Nära till apotek, matbutiker, vårdcentral och 

mellanstadieskola. Det är bra att Araby Park Arena och Panncentralen 

finns i nära anslutning. Dalbo centrum är ett kul område att bo i för 

yngre personer. 

- Svagheter i området: Högstadieskolor ligger för långt bort. 

Gatubelysning saknas och området blir därför mörkt och otryggt. Konst 

och dekorationer saknas. Det finns ingen variation av restauranger, 

pizzerior och uteserveringar. Området känns otryggt på grund av många 

olika faktorer. Det finns inga shoppingmöjligheter och det finns få 

sittplatser i centrumområdet. Det finns inga lokaler att hyra för större 

fester och event. 

- Möjligheter för områdesutveckling: Idag finns bara en restaurang i 

området, som känns otrygg för att den också är en pub. Om restauranger 

öppnar som inte har alkoholservering, skulle det locka fler människor. 

Det skulle också vara kul med variation på restauranger. Fler 

snabbmatställen önskas. Området borde fyllas med aktiviteter för att 

locka dit fler människor. Miljön skulle vara trevligare med fontäner och 

dekorationer. Att bygga ett civilpoliskontor hade varit bra. De som bor i 

området bör i så fall, enligt tjejernas åsikt, tro att poliser som är 

stationerade där egentligen jobbar med något annat. Trafik i 

centrumområdet bör förhindras. 

- Hot mot centrumområdets utveckling: Om McDonalds öppnar både i 

Dalbo centrum och i stan, kommer omgivningen välja att gå till 

restaurangen i stan istället. Fler problem hade uppstått om Araby Park 

Arena skulle rivas, eftersom många ungdomar tycker mycket om att 

hänga där. Människor som bor i området kan bli arga om det byggs fel 

saker, till exempel med fel fasadfärger eller om det skulle byggas en 

polisstation. Att fler ungdomar dras in i kriminalitet utgör ett hot mot 

stadsdelen. 
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7 Analys av resultat 

Vid polisintervjun kunde det konstateras att endast några av de metoder som 

tas upp i CPTED-metoden (Brinn-Feinberg & Martin, 2001) kommer 

fungera enligt Goodwin. Teorierna som tas upp angående siktlinjer och 

belysning betonas som det viktigaste i polisens arbete. För att poliser ska 

kunna arbeta på ett effektivt sätt för att förbättra områdets sociala klimat 

måste belysning och översiktsmöjlighet finnas när de kommer till platsen. 

Goodwin håller med om att ett områdes trygghetsfaktor, både upplevd 

känsla och fysisk miljö, påverkas drastiskt av mörka platser och möjlighet 

att gömma sig. Detta gör översikt viktigt i utformning av stadsdelen. Den 

bör utformas så att personer aldrig känner sig ensamma, det vill säga att 

överblick från bostäder och effektivt utnyttjande av stadskärnan behöver 

formas. Med detta i åtanke bör också rörelsemönster analyseras vid 

utplacering av verksamheter och planering av offentliga platser. Precis som i 

CPTED-metoden, tycker Goodwin att stora buskage, tunnlar och liknande 

medför ökad risk för brottslighet i området.  

Goodwins slutsats om siktlinjer och belysning stödjer även Ratnayakes 

(2017) studie om ”Prospect and refuge”, som benämner att siktlinjer, rörelse 

i centrumområdet, god belysning och minimalt antal gömställen gör att 

människor känner sig som mest trygga. Precis som polisen i sitt arbete, 

behöver människor enligt Ratnayakes studie kunna få en god översikt över 

ett område för att veta möjliga flyktvägar och identifiera hotbilder 

(Ratnayake, 2017). Detta överensstämmer med tjejernas bild av området, 

men inte med de deltagande killarnas. Resultatet av workshopen visar att 

förbättrad belysning önskas av tjejgruppen för att öka trygghet och trivsel i 

området. Detta är även en faktor som Goodwin anser som vital vid 

utformning av området för att förbättra polisens arbete. Killgruppen anser att 

bättre belysning som oväsentligt för områdets utveckling eftersom de känner 

sig trygga i området oavsett ljusförhållanden. Detta kan hänvisas till 

Goodwins förklaring över att ungdomar som agerar normbrytande vill vistas 

på en anonym plats utan åskådare. Belysning gör en plats mer öppen och 

överskådlig vilket motverkar anonymitet. Därför bör utformningsförslaget ta 

hänsyn till polisen och tjejernas åsikter, samt Ratnayakes teorier om att ljus i 

en stadskärna ökar trygghet. 

I intervjun diskuterar Goodwin relevansen av den andra teoripunkten i 

CPTED-metoden (Brinn-Feinberg & Martin, 2001). Teorin som beskriver 

att kontroll över områdesåtkomst, där endast vissa personer har tillgång till 

platser, fungerar enligt Goodwin inte i praktiken i ett område som är så pass 

drabbat av ungdomsgängskriminalitet som Araby och Dalbo är. Att begränsa 

tillgång till en plats bedöms snarare kunna försvåra situationen, då platsen på 

detta sätt blir helt isolerad från övervakning. Detta kan bli problematiskt 

med den innegårdsbebyggelse som är tänkt att användas i området. Om 

innegårdar ska användas kan det vara en idé att se till att de är övervakade 

och används kontinuerligt. Stora fönsterrutor kan sättas mot innegården så 
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att boende har god överblick. För att minska den instängda känslan men 

ändå få en ljudbarriär för en tyst innegård, kan inglasade balkonger som 

binder ihop huskropparna användas. På detta sätt ökar genomsikten till 

innergården från utsidan. Innegårdarna skulle kunna anpassas så att 

ytterdörrar till lägenheterna i innergårdens markplan har ingång direkt från 

innergården. Det kan också vara en idé att för att komma till trapphus till 

högre plan, behöver innergården korsas. På dessa sätt kan känslan av 

anonymitet minskas på innegårdarna. Om innegårdar ska användas kan det 

vara bra att ta hänsyn till CPTED-metodens tredje riktlinje, det vill säga att 

se till att innegården verkligen betraktas som privat område, genom att den 

är inbjudande och väl omhändertagen (Brinn-Feinberg & Martin, 2001). 

CPTED-metodens tredje avsnitt om territoriegränser kan tydligt kopplas till 

den kriminalitet som finns i Dalbo centrum idag. Detta kan tydas då 

ungdomarna skapat ett eget territorie i Araby där de anser sig regera fritt, 

och inte vill att någon annan ”lägger sig i” deras område. Att området är fritt 

att härja i kan bero på att ingen känner ansvar för området och därför inte 

agerar gränssättande när brott begås, enligt territoriegränsteorin i CPTED-

metoden. Om förslaget på denna undersökning tas i hänsyn skulle 

förhoppningsvis unga känna en större samhörighet med platsen, då de fått 

vara med och besluta vad som byggs i det nya centrumområdet. Området 

skulle då upplevas mer semi-publikt än publikt, och därför tas om hand på 

ett annat sätt och därmed minska risken för brott enligt CPTED-teorin 

(Brinn-Feinberg & Martin, 2001).  

I intervjun med polisen framkom det att poliser känner sig trygga och 

välkomna i Dalbo centrum och Araby. De workshops som utfördes med 

ungdomar från området visade att framför allt killgruppen inte uppskattar 

polisens närvaro i området. I denna fråga stämmer inte polisens åsikt med 

ungdomarnas. Det bör dock poängteras att detta utfall från workshopen 

endast representerar en bråkdel av de personer som bor i området. 

Anledningen till att åsikterna skiljer sig mellan polisen och killgruppen kan 

hänvisas till det Goodwin berättar i intervjun, där det nämns att ungdomar 

står för en stor del av de brott som begås i området. Exempel på detta är 

snatteri utförda av stora ungdomsgäng, främst killar, i de lokala 

matbutikerna. Negativiteten från ungdomarnas sida kan vara ett resultat av 

att polisen har lyckats med sitt arbete att stärka sin närvaro och ta kontroll 

över gatorna i området. Det bör även noteras att inte alla ungdomar som 

deltog i workshopen är negativt inställda till polisen. Tjejerna visar en mer 

positiv inställning till polisen, och vissa killar nämnde att även de upplever 

att kriminaliteten är ett problem i området som bör bekämpas. Anledningen 

till att alla killar som deltog i workshopen var överens om att polisens 

närvaro var oönskad kan vara ett resultat av grupptryck. Detta bör räknas 

som en möjlig felmarginal, och det är inte säkert att alla känner på samma 

vis då enkätsvar och diskussion skiljer sig från varandra. 
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I trygghetsundersökningen från Araby och Dalboområdet, som kan hittas i 

Bilaga 2, visar det att oro för vissa problem som oftast skapas av ungdomar 

har ökat ur de boendes perspektiv. Boende i området anser att nedskräpning 

och ungdomar som stör ordningen är ett mycket påtagligt problem i 

området. Av detta kan slutsatsen dras att ungdomsgäng fortfarande har ett 

stort inflytande i området, även om polisen känner att deras inflytande har 

ökat. Om ungdomar inte längre samlas i centrumområdet skulle alltså 

området enligt polisens trygghetsundersökningar kännas tryggare. Idag 

samlas ungdomsgäng på platser som inte är anpassade för umgänge, vilket 

inte bidrar med någon stimulerande umgängesmiljö. Detta skulle kunna 

medföra att ungdomarna blir rastlösa och skapar problem. Därför bör en 

samlingsplats speciellt utformad för ungdomar inkluderas i det nya 

centrumområdet.  

Sekundärdata från Polisens trygghetsundersökningar, se Bilaga 2, skiljer sig 

i resultatet från trygghetsundersökningen som gjordes vid 

workshoptillfällena. Killgruppen ansåg att området var mycket tryggt på 

sena kvällar vilket de svarande i polisens undersökning inte anser. Där anses 

otryggheten vara ett alarmerande påtagligt problem, vilket stämmer in bättre 

på tjejgruppens svar under workshopen. Detta beror troligtvis på vilka 

personer som svarat på Polisens trygghetsundersökningar, jämfört med de 

personer som svarade på workshoptillfällena. Genom att jämföra 

trygghetsundersökningarna kan slutsatser dras att ungdomar troligtvis är de 

som känner sig tryggast i området, och äldre generationer upplever 

problematiken som större än vad ungdomarna gör. Andra problem som ofta 

orsakas av yngre personer har dock upplevts förbättras i området enligt 

Polisens undersökningar. Exempelvis har oron för överfall och störningar på 

grund av buskörning med mopeder i området minskat från 2016 till 2017. 

Båda problemen är dock fortfarande påtagliga i området enligt polisens 

problemindex.  

Enligt Goodwin har ungdomarna platser att vistas på och flera alternativ till 

fritidsaktiviteter. Detta strider mot åsikter från killarna som deltog i 

workshopen. Deltagarna efterfrågar fler platser och lokaler anpassade för 

ungdomar. Killarna anser att detta hade kunnat minska problem med 

understimulerade ungdomsgäng som skapar oordning. Dessa olika åsikter 

kräver en utformning som uppfyller ungdomarnas behov, men som även 

begränsar normbrytande beteenden. De fritidsaktiviteter och platser som 

Goodwin pekar på är anpassade för yngre ungdomar, runt 12–16 år. Äldre 

ungdomar känner att de inte har en lika tydlig plats att vistas på under 

fritiden. Detta stöds av resultatet från workshopen där en fritidsgård för äldre 

ungdomar önskades av killgruppen, som främst bestod av killar mellan 16 

och 19 år. För att skapa en plats som alla trivs i behöver allas åsikter tas med 

i beräkning, enligt Mazanti och Pløgers teori om platsidentitet och 

tillhörighet. Vid utformning av centrumområdet bör alla åldersgrupper tas 

med i beräkning, så att platsidentitet och tillhörighet formas för alla 

åldersgrupper som bor i Araby. Börjar ungdomar känna att det finns 
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tillhörighet beskriver teorin att platsen även tas om hand på ett annat sätt, 

och ett trevligare klimat skapas (Mazanti & Pløger, 2003). Detta kan även 

knytas ihop med BWT-teorin, som beskriver att en omhändertagen plats har 

lättare att minska antalet brott i området. BWT syftar framför allt på 

skadegörelse, graffitti och andra liknande brott, vilket också anses 

problematiskt i Araby idag enligt polisens trygghetsundersökningar (Keizer 

et.al, 2008).  

Vikten av medborgardialog vid nybyggnation gjordes tydlig i 

undersökningen. Många av ungdomarna var intresserade och väldigt måna 

om området och dess utveckling. Till en början tog ungdomarna avstånd 

från områdesutveckling och ville inte ha någon förändring, men ju mer 

delaktiga de fick vara, desto mer positiva blev de till förändring. Detta 

stämmer överens med teorier och bakgrund som hittats om 

medborgardialoger (Danilović-Hristić & Stefanović, 2013). Genom dialog 

med ungdomarna framkom problembilden i området tydligare ju mer det 

diskuterades. Dialogen gjorde att behoven klargjordes på ett tydligt sätt.  

Resultaten i frågesporten om personliga preferenser skiljer sig mellan kill- 

och tjejgruppen. Exempel på hur de olika svarsalternativen illustrerades 

redovisas i Bilaga 3. Killarna vill helst ha en skulpturlekplats vid sin 

mötesplats medan tjejerna föredrar vatten. I svaren från frågesporten anser 

båda grupperna att träd eller statyer inte behövs vid deras mötesplats. Efter 

en djupare diskussion om den offentliga miljön konstaterar de dock att detta 

är faktorer som de vill ha i området. En anledning till detta kan vara att i 

frågesporten fick endast ett alternativ väljas, medan det gavs möjlighet att 

välja flera alternativ i diskussionen. Majoriteten av killarna vill umgås med 

sina vänner inne i en biljard- och eventhall. Detta skiljer sig från tjejernas 

åsikter, då alla deltagande tjejer hellre vill umgås utomhus i en skate- och 

ungdomspark. Resultatet skiljde sig tydligt från killarnas, där ingen kryssade 

i detta alternativ. En trolig anledning kan vara åldersskillnaden mellan 

killarna och tjejerna, då många av killarna var äldre än de tjejer som 

närvarade. 

Gällande fasadytor på byggnader anser båda grupperna att trä inte är 

önskvärt. Majoriteten av killarna anser att tegel är snyggast som 

fasadmaterial, vilket även en av tjejerna håller med om. Fasader i flera färger 

föredrar majoriteten av tjejerna, samt två av killarna. Tre killar är av åsikten 

att fasadskivor är snyggast. Ingen av tjejerna önskar skivor som 

fasadmaterial. Av svaren i frågesporten kan det konstateras att deltagarna 

tycker mer om robusta, klassiska material än moderna, nätta och strikta 

fasader. I frågan om hur byggnader ska formas har killarna olika åsikter. 

Runda former fick flest röster, men även byggnader med utskjutande delar 

och i olika höjder är populära. Tjejerna vill helst se hus med utskjutande 

delar. En av tjejerna föredrar fyrkantiga byggnader, vilket var den enda 

rösten fyrkantiga hus fick från båda tillfällena. Av svaren kan urskiljas att 

oregelbundna byggnader med spännande, nytänkande former är mest 
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eftertraktat. Av dessa kan runda former anses vara mest fördelaktiga då detta 

enligt polisens åsikt underlättar arbetet, eftersom hörn där man kan gömma 

sig försvårar utryckningsarbetet. Det kan också återfinnas i Ratnayakes 

undersökning, där hörn och gömställen gör att ett område uppfattas otryggt 

av besökare (Ratnayake, 2017). Ska utskjutande delar användas, vilket också 

fick många röster vid frågesporten, bör dessa placeras högre upp på 

byggnaderna så att de inte blir otrygga gömställen. Alternativt kan de 

utskjutande delarna av byggnaden i lägre plan, utföras till stor del av 

glaspartier så att permeabiliteten blir hög och siktlinjerna inte bryts. 

Både killarna och tjejerna uttrycker på workshopen att matbutikerna och 

närheten till verksamheter som vårdcentral, apotek och butiker är positiva 

aspekter i Dalbo centrum. Båda grupperna anser att Araby Park Arena är en 

positiv del av området. Detta framhävdes dock mer av tjejerna än killarna. 

Anledning till detta är troligtvis åldersskillnad, då framför allt de äldre 

killarna inte tycker att Araby Park Arena riktar sig till deras åldersgrupp. Det 

påpekades också av de äldre killarna att arenan inte är funktionellt utformad 

som samlingsplats för umgänge. Restaurangen som finns i centrumområdet 

uppskattas av många killar. Den är inte lika uppskattad av tjejerna som anser 

att alkoholserveringen utgör ett problem. Åsikterna kan skilja på grund av 

åldersskillnaden mellan grupperna, men också för att tjejerna känner sig 

otrygga i närheten av alkoholpåverkade personer. Detta kan återspeglas i 

”Prospect and refuge”-teorin, och kan bero på att de inte kan identifiera sig 

med personlighetsdragen i denna grupp (Ratnayake, 2017). 

Det som vid workshoptillfällena uttrycks vara mindre bra med Dalbo 

centrum skiljer sig mellan killarnas och tjejerna svar. Majoriteten av killarna 

uppskattar inte polisens närvaro i området. Tjejerna uppskattar polisens 

arbete, men nämner att vid polisnärvaro ökar oron för att något obehagligt 

har hänt. Gruppernas skilda känslor gällande polisen kan bero på att polisens 

arbete påverkar killarnas vardag mer än tjejernas. Det framkommer också 

under polisintervjun att det är killar som agerar mest problematiskt i Dalbo 

centrum, se Bilaga 1.  Ett rimligt antagande är därför att killarnas mer 

negativa inställning till polisensnärvaron grundas i att det minskar deras 

möjligheter att agera normbrytande. Negativ inställning till polisen och 

myndigheter är vanligt i utsatta områden (Nationella operativa avdelningen, 

2017). Nämnvärt är att i både tjej- och killgruppen finns enskilda individer 

som anser att kriminaliteten i området är ett stort problem. Detta visar att det 

inte är killarna överlag som begår brott, utan enbart en viss grupp som 

skapar oordning, vilket även påpekades vid tjejernas workshop.  

Något som tjejerna anser som mindre bra i området är avsaknaden av en 

högstadieskola i Araby och Dalbo. Detta påpekas inte av någon av killarna 

under workshopen. Anledningen till detta kan vara att deltagarna i 

killgruppen är äldre än tjejerna och går på gymnasiet, alltså är detta problem 

inte aktuellt för killarna. Båda grupperna anser att det stora antalet 

kamphundar i området är negativt då de skapar otrygghet genom sitt och 
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ägarnas hotfulla uppträdande. Tjejerna anser att detta är ett problem i större 

utsträckning än vad killarna tycker. Skillnaden kan vara att flera av 

hundägarna är unga män, vilket observerades under platsbesöket av Dalbo 

centrum. 

Ingen av tjejerna ringade in samlingsplatser på kartan över Dalboområdet i 

enkäten, men i diskussionen framkom det att Araby Park Arena är den stora 

samlingsplatsen i området. Enligt tjejerna samlas människor där eftersom 

det erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter. Under besökstillfällena 

observerades dock nästan inga tjejer i närheten av arenan. Goodwin påpekar 

att problembilden med att tjejer inte vistas utomhus är vanlig i särskilt 

utsatta områden. Detta styrks också av Malmö Stads arbete med projektet 

”Rosens röda matta”, där observationer i studien visade att män dominerade 

den offentliga miljön i Rosengård (Claesson et.al., 2014).  

Även killarna ringade in Araby Park Arena som den stora samlingsplatsen i 

området, men framhävde också andra platser som exempelvis miljön runt 

Centrumskolan och själva centrumområdet samt bensinmacken. Enligt 

killarna uppstår dessa samlingsplatser för att det inte finns någon annanstans 

att vara. Detta kan relateras till fakta från polisintervjun där polisen 

markerade ut samma platser som anonyma, där det ofta förekommer 

oordning och kriminella aktiviteter. Detta styrker Goodwins teori om att 

brottsliga aktiviteter i området ofta beror på understimulans av ungdomarna. 

En bra samlingsplats är enligt tjejerna ett ställe som har många aktiviteter, 

event och tävlingar, likt Araby Park Arena. Killarna beskriver en bra 

samlingsplats som en lokal där de omges av sina vänner och kan umgås i en 

stor grupp, med aktiviteter som till exempel biljard, bowling eller liknande.  

Enligt både killar och tjejer används Dalbo centrum av alla åldersgrupper, 

oavsett kön. Tjejerna poängterar att det är tydliga grupperingar som umgås 

var för sig. Enligt killarna är det ingen skillnad på vilka som vistas i Dalbo 

centrum under dag respektive kväll, vilket skiljer sig från tjejernas svar. 

Tjejerna anser att under kvällstid är det främst män över 18 år som vistas i 

området. Detta uppfattas som obehagligt av tjejerna, speciellt när de möter 

stora killgäng då de vistas ute själva. Ratnayake (2017) beskriver att 

människor oftast känner sig mer avslappnade när grupper som de kan 

identifiera sig med finns på platsen. Tjejernas obehag kan antas bero på att 

de känner sig obekväma i männens närvaro, eftersom de inte kan identifiera 

sig med de unga männen som grupp. Detta kan kopplas tillbaka till det 

uttryckta obehag som tjejerna visade gällande alkoholservering på 

restaurangen i centrumområdet. Under workshopen fick alla deltagare ta 

ställning till om de känner sig tryggare när det är många personer ute och 

går. Tjejerna instämmer helt på detta påstående, medan killarnas svar är mer 

spridda. Detta kan bero på Ratnayakes teori (2017) om att graden av 

identifieringsbarhet med personerna som befinner sig i området påverkar 

känslan av trygghet. Genom observationer kan det konstateras att det är mest 

killgäng som använder centrumområdet, vilket enligt Ratnayakes teori 
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(2017) bör stärka trygghetskänslan hos killarna. Variationer i svaren kan 

bero på olika personer har tolkat frågan på olika sätt: de som upplever 

trygghet i närvaro av människor syftar på umgänge med vänner eller 

relaterbara folksamlingar, de som menar på otrygghet syftar på att vara 

omgiven av främlingar de inte kan relatera till. Det kan också handla om att 

de som uttrycker att de känner sig mindre trygga med andra runt omkring 

sig, kan hålla på med olagliga aktiviteter. Om personerna vill kunna göra det 

ifred utgör människor i omgivningen ett hot, då det är större risk att bli 

upptäckt. Därför kan personer med kriminella anknytningar uppleva hot 

genom områdesutveckling, då deras anonymitet inte längre finns kvar. 

Både för killarna och tjejerna råder det olika åsikter om vad utomstående 

personer tycker om området. Tjejerna kan till viss del förstå om utomstående 

har en negativ syn på området, vilket killarna inte kan. Detta kan bero på att 

tjejerna faktiskt ser problembilden i det som är otryggt i området, vilket 

killarna inte ser alternativt väljer aktivt att inte se. Båda grupperna anser 

dock att det finns flera bra saker med området som väger upp det negativa. 

Vid ombyggnation bör hänsyn tas till de aspekter som anses positiva, som 

grannskapssammanhållningen och det mångkulturella sociala klimatet i 

området. I båda grupperna finns det ungdomar som vill bo kvar i området i 

framtiden, men även vissa som vill flytta. I enkätsvaren kan det utläsas att 

flera av killarna är osäkra på om de vill bo kvar i området inom de närmsta 

åren. Killarna är dock överens om att Araby och Dalbo är ett område som de 

vill bo i när de är äldre och har familj. Majoriteten av tjejerna vill bo kvar i 

området inom de närmaste fem åren, men önskar att de bor någon 

annanstans när de blir äldre om inte boendeförhållandena förbättras. Det bör 

här reflekteras över åldersskillnaden bland de svarande, då tjejerna är 

mycket yngre. Fem år för dem är ett åldersspann som sträcker sig fram till 

de flyttar hemifrån, medans de äldre killarna många var i stadiet att snart 

flytta, eller redan ha flyttat. Resultatet av detta kan tolkas som att många 

ungdomar ser Araby som ett hem tills de flyttar hemifrån. 

Gällande trygghet i området är kill- och tjejgruppen oense i sina svar. Av 

killarnas svar kan det utläsas att majoriteten av de svarande känner sig 

trygga i området och uttrycker att de inte vill ha bättre belysning i 

centrumområdet. Detta kan bero på att ungdomarna i området vill vistas på 

anonyma platser, vilket Goodwin beskriver i intervjun. En sannolik 

förklaring är att många av killarna eller deras umgänge håller på med 

aktiviteter där de inte vill vara övervakade. Killarna anser att det inte finns 

några platser som upplevs otrygga i den befintliga miljön, och vill inte ändra 

på någonting ur ett trygghetsperspektiv. Med stöd av polisens teorier antas 

att killarna känner sig hotade av en potentiell utveckling som ökar belysning 

och översikt av området.  

Tjejerna upplever otrygghetskänsla i området på ett annat sätt än killarna, 

och anser att det är otryggt att gå i Dalbo centrum ensam. De upplever att 

ljusa platser är känns tryggare att vistas på än mörka. Denna upplevelse är 
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enligt Ratnayake vanligt förekommande. Bra möjligheter för siktlinjer i 

samband med få antal gömställen och god belysning gör att individer känner 

sig mer trygga (Ratnayake, 2017). Under trygghetsdiskussionen pekade 

tjejerna ut flera platser i den offentliga miljön som de anser är mörka och 

otrygga. Det kunde tolkas att de platser som kändes mest otrygga var mörka, 

trånga passager mellan byggnader. Tjejerna vill i motsats till killarna ha mer 

belysning i området för att öka trygghetskänslan. Övervakning nämns också 

som ett förslag för att förbättra området. Att en så drastisk metod som 

övervakning föreslås tyder på en stark känsla av otrygghet i området. De 

påpekar även att trafiken bör begränsas i området för att öka tryggheten, då 

det upplevs att vårdslös körning i centrumområdet är ett problem idag. Ingen 

av dessa problem som tagits upp har kommit upp på tal under killarnas 

workshop. Tjejerna konstaterar att de känner ett behov av utformning som 

förbättrar trygghetskänslan i området. I trygghetsfrågor kan det konstateras 

att tjejer upplever rädsla i större utsträckning än killar i området. Därför 

läggs större vikt vid tjejernas åsikter angående trygghet i genomförande av 

utformningsförslaget. Killarnas åsikter bör framför allt tas med i beräkning 

vid utformning av samlingsplatser, då dessa kan minska problemen med 

ungdomsgäng som stör ordningen i centrumområdet. 

Det råder skilda åsikter mellan tjej- och killgruppen angående vad som 

behövs i den offentliga miljön. Åsikterna skiljer sig även inom grupperna. 

Majoriteten av deltagarna från båda workshopstillfällena anser att den 

nuvarande offentliga miljön i Dalbo centrum är trevlig att vistas i, men 

tycker ändå att det finns aspekter som kan förbättra miljön ytterligare. I 

början var det svårt att få ungdomarna att analysera varför området var bra 

eller mindre bra. Känslan var att ungdomarna i början av workshopen ville 

visa hur mycket de tycker om området i sig, utan att ta hänsyn till speciella 

kvalitéer. Ju längre diskussionen pågick framkom nämligen flera förslag 

som deltagarna saknar i centrumområdet. Killarna anser att sittplatser, 

fontäner, växter, grillplatser och uteserveringar hade förbättrat den offentliga 

miljön. Även tjejerna vill ha sittplatser och fontäner, men specificerar 

växterna till blommor och känner ett större behov av belysning och statyer.  

Vid jämförelse mellan ”Location Task”-uppgiften (Dayarante, 2016) från 

båda workshoptillfällena ses stora skillnader. Den största skillnaden är att 

tjejernas karta är överrepresenterad av belysning medan killarna har valt att 

placera ut sittplatser, grillplatser och uteserveringar mer frekvent i området. 

Detta visar att killarna har ett större behov av mötesplatser och tjejerna anser 

att miljön behöver förbättras med belysning för att skapa trygghet. Likt det 

Dayarante (2016) beskriver i sin artikel ger svaren från ”the Location Task” 

utomstående arkitekter och utformare en förståelse hur miljön i det aktuella 

området bör planeras för att uppfylla de tänkta brukarnas behov. Detta är till 

stor hjälp för studiens utformningsförslag, för att tillämpa Dayarantes teori 

om att medborgare bör vara med och forma platsen efter deras behov. 
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I Figur 20 sammanställs de SWOT-analyser som genomfördes under båda 

workshoptillfällena. Det som skiljer killarnas svar mot tjejernas är att 

killarna framhäver att det behövs fler insatser för att förbättra ungdomarnas 

möjligheter i området. Killarna lägger fokus på arbetsmöjligheter för unga 

och platser att umgås i förhållanden som gör att de inte blir uttråkade och 

därför, på grund av tristess, hamnar i kriminalitet. Tjejerna fokuserar mer på 

vilka verksamheter de önskar i området. Ungdomarna tog chansen att 

diskutera, analysera och ge förslag på förbättringar under alla delar i 

workshopen. SWOT-analysen skapade ett tillfälle för deltagarna att 

sammanställa dessa tankar, analyser och idéer till ett slutgiltigt svar som 

utformningsförslaget, i samspel med övriga undersökningar, baseras på.  

 

(S) Styrkor: 

Dagens verksamheter, 

restaurang, matbutiker, 

bankomat, vårdcentral och 

apotek. 

Det är bra att Araby Park 

Arena och Panncentralen finns 

i närheten. 

Det är ett kul område för yngre 

ungdomar att vistas på. 

 

(W) Svagheter: 

Det saknas platser att umgås på 

i centrumdelen. 

Det är för långt till 

högstadieskolorna. 

Det finns för få sittplatser och 

shoppingmöjligheter. 

Det behövs mer belysning för 

att göra området tryggare. 

(O) Möjligheter:  

Det upplevs positivt med en 

utveckling av området för att 

fler ska komma till Dalbo 

centrum. 

Ungdomars möjligheter bör 

förbättras med arbete och 

platser att vistas på. T.ex. 

fritidsgård, simhall, gym, 

internetcafé. 

Det bör öppnas fler 

restauranger och butiker i 

området. 

(T) Hot:  

Kommunen och politiker anses 

som ett hot för utvecklingen 

eftersom de kan bestämma att 

ombyggnationen inte blir av. 

Det kan bli problem om fel 

saker byggs, som t.ex. en 

polisstation. Då kan vissa bli 

arga och skapa problem. 

Att fler ungdomar dras in i 

kriminalitet är också att hot. 

Figur 20: Sammanställning av SWOT-analysresultat från workshops med killar och tjejer. 
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8 Utformningsförslag 

Då undersökningar visar att kvinnor inte får den plats de har behov av i den 

offentliga miljön (Claesson et.al, 2014), kommer stor vikt läggas vid 

åsikterna som framkom under tjejernas workshop. Belysning, farthinder, 

statyer och blommor kommer att betonas i utformningen. Tjejernas förslag 

angående konst och utsmyckning i hållbara material som är svåra att 

vandalisera återkopplar till BWT-teorin, och kommer att tillgodoses. Många 

teoretiska utgångspunkter vävs samman. 

I förslaget tas ungdomarnas åsikter om vad som är estetiskt attraktivt 

exteriört i ett område med i beräkning. Eftersom hus med utskjutande delar 

var populära hos killarna, och dessutom fanns representerade hos tjejerna, 

valdes en exteriör av detta slag. Ett populärt fasadmaterial var tegel, vilket 

valdes att tillgodoses. Flerfärgade fasader fick också många röster, vilket 

infördes med hjälp av avvikande material och färg på just de utskjutande 

partierna. På detta sätt representeras många av de åsikter som efterfrågades 

av ungdomarna exteriört. Ett sätt att tillgodose polisens behov är att främja 

siktlinjer och minska synliga hörn. Detta tillgodoses genom att ha stora 

glaspartier på bottenplan med verksamheter, framför allt nära hörn på 

byggnaden. Vid torget som misstänks bli en samlingspunkt, valdes att skära 

av hörnen i en sneddning, för att minska problemet med hörn. Entréer bör 

placeras så långt ut mot gatan som möjligt för att undvika gömställen.  

Våningarna ovanför bottenplan valdes att dras in tre meter från gatan. Detta 

gjordes för att minska känslan av att vara instängd mellan byggnaderna och 

att de tornar upp sig vid sidorna. Genom att dra in fasaderna från plan två 

och uppåt skapas en luftigare känsla i centrumområdet. Alla väderstreck har 

inglasade balkonger som skärmar av innergården för buller, men samtidigt 

tillåter ljusgenomsläpp och översikt så att platsen blir mindre anonym. 

Balkongerna har placerats strategiskt för att ljuset ska nå innergårdarna 

under så stor del av dygnet som möjligt, trots omkringliggande byggnader. I 

förslaget har även fasaderna som angränsar till balkongerna nischats. Detta 

är för att främja ljusinsläppet till innergårdarna, så att de nås av dagsljus så 

länge som möjligt under dagen. Utformningsförslag av innergårdarna har 

inte varit fokus för undersökningen, men rekommendationer finns om att 

innergårdarna ska hållas så icke-anonyma som möjligt. Loftgångar och 

rikligt med fönster mot innergården rekommenderas. Ytterdörrar till de 

lägenheter som är i samma plan som innergården bör ha åtkomst direkt från 

denna. 

Skulpturer och konst har visat sig vara viktigt för både tjejerna och killarna, 

framför allt i kombination med vatten. I förslaget har en större fontän i sten 

skapats, som dessutom kan ses som en skulptur då belysning lagts på för att 

förhöja känslan. Detta gör också att torget får en centralt upplyst punkt, 

vilket främjar tryggheten. Fontäner har också placerats ut längs gångvägen 
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som löper genom Dalbo centrum. Dessa kan också användas som sittplatser 

och samlingspunkter. 

En utmaning var att få till belysning och ett tryggt centrumområde, utan att 

det känns opersonligt och tappa den intima känslan. Därför har 

centrumområdet utformats med detaljrika gatlyktor, vilket ger centrumdelen 

en egen prägel och identitet. Slingor med belysning hängs upp ovanför tre av 

gågatorna och binder ihop husen, vilket gör att området inte bara badar i 

ljus, utan också känns mer intima eftersom belysningen delar av de väldiga 

fasaderna som kantar gångstråken. Fasaderna får också belysning som riktas 

både uppåt och nedåt, vilket inte bara bidrar med estetik utan också ökar 

tryggheten på grund av ytterligare en ljuskälla. Parkeringen kantas av 

väldekorerade och strategiskt utplacerade gatlampor, för att ingen del ska 

ligga i mörker. 

Killarnas intresse av uteservering och sittplatser tillgodoses. Uteservering 

för möjliga restauranger och caféer finns placerat längs en söderfasad i nära 

anknytning till torget. Killarnas behov föreslås också i den strategiska 

planen, där fritidsgård och aktivitetshall placeras ut i centrumområdet. 

Bänkar, blommor och sittplatser finns utplacerade på flertalet platser, som 

alla ligger vid områden som har goda översiktsmöjligheter. Alla bänkar, 

soptunnor, fontäner och liknande är utförda i antingen sten eller metall, för 

att minska risken för skadegörelse. 

Farthinder är efterfrågat för att öka tryggheten, men bidrar med problem 

eftersom de ofta går hand i hand med minskad tillgänglighet. Dessutom 

måste polisen ha möjlighet att göra insatser i området, och behöver därför 

lätt åtkomst. Utformningsförslaget har gjorts så att en bil har möjlighet att 

köra i låg hastighet på två av gatorna. Fontänen i mitten av torget är tänkt att 

fungera som ett farthinder då den blockerar vägen i alla riktningar.  

Den strategiska planen redovisar med bild och förklarande text var 

verksamheter bör placeras för optimala rörelsemönster. Planen visar även 

möjlig utplacering av exempelvis bänkar, lyktor och växter i den offentliga 

miljön. I Figur 21–27 redovisas de gestaltningsförslag och den strategiska 

plan som tagits fram. Den strategiska planen kan även ses i större skala i 

Bilaga 5. 
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Figur 21: Strategisk plan över nybyggnationen i Dalbo centrum. 

 

Figur 22: Översiktsbild som illustrerar den strategiska planen i ett utformningsförslag. 
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Figur 23: Vy från sydöstra hörnet av parkeringen i riktning mot Mörners väg och centrum. Illustrerar 

den första anblick som besökare möts av.  

 

Figur 24: Vy av gångväg från söder i dagsljus. Bilden illustrerar goda siktlinjer och en välkomnande 

ingång i centrumkvarteret. 
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Figur 25: Vy av gångväg från söder kvällstid. Illustrerar belysning och goda siktlinjer även kvällstid. 

 

Figur 26: Vy över torget från öster. Bilden visar goda samlingsmöjligheter på en öppen torgyta. 

 

Figur 27: Vy över torget från norr kvällstid. Bilden illustrerar torgytan som är välbelyst och utan mörka 

hörn och passager. 
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Metoderna som använts har visat sig vara effektiva ur många aspekter. 

Utformningen av djupintervjun möjliggjorde en stor förståelse om 

områdesproblematiken, då förklaringar och illustrationer tydliggjorde 

svaren. En större undersökning som innefattar fler tjänstemän hade kunnat 

höja studiens reliabilitet. Frågeställningarna kunde också fördjupats mer 

inom den fysiska miljön och avgränsats mer från sociala aspekter. Genom 

detta hade en djupare inblick i utformningen av området kunnat uppnås. 

Fokus på sociala aspekter valdes att göras eftersom vetenskaplig sökning om 

fysisk utformning gjorts tidigare. Därför ansågs det att större kunskaper 

fanns gällande åtgärder som görs i problemdrabbade områden, än den 

kunskap som krävdes för att förstå områdets faktiska problematik idag och 

vad som orsakar den. Dessutom är inte polisers specialområde att tänka på 

utformning, utan arbetet sker på ett helt annat sätt. Att ha möjlighet att 

diskutera de vetenskapliga teorier som fanns med en polis var dock 

gynnande, då det framkom att vissa av dessa teorier ansågs vara mindre 

effektiva i praktiken. Utifrån detta kunde de sociala aspekterna som 

framkom av intervjufrågorna tillämpas och kompletteras med teorin. Detta 

gav ett lyckat resultat ur ett utformningsperspektiv.  

I workshopmetoden jobbades det mycket med inspirerande, korta och 

koncisa sätt att få fram fakta för att hålla ungdomarnas intresse uppe. 

Smartphones integrerades med frågesporten, vilket visade sig vara både 

problematiskt och uppskattat. Problem uppstod för att inte alla ungdomar 

hade smartphones, men ett quiz med detta genomförandesätt var väldigt 

populärt och bidrog med en bra stämning. Metoden uppfattas som positiv i 

sammanhanget. Den anses passande att tillämpa i andra liknande 

undersökningar. 

Workshopens metoder fick delvis ändras på plats, beroende på hur många 

som var närvarande och för att diskussioner var svårgenomförda. På 

workshopen för killar var den första diskussionen mindre lyckad, då killarna 

tyckte att det var svårt att diskutera frågorna i mindre grupper. De uttryckte 

önskemål om att diskutera i helgrupp istället, vilket valdes att tillgodoses för 

att gynna diskussionen. Detta bidrog till fler åsikter och svar från deltagarna, 

dock misstänks att vissa åsikter var influerade av grupptryck. Denna 

misstanke bygger på att enkätsvaren stundtals visade en annan insyn i 

områdesproblematiken än vad som togs upp på diskussionen. Det var också 

lättare att skapa givande diskussioner ju längre tiden gick, då många som 

inte var intresserade av ämnet lämnade lokalen, och deltagarna började prata 

mer öppet. Bortfallet av deltagare var självklart tråkigt, men gynnade de 

deltagare som faktiskt var intresserade av att dela med sig av sina åsikter. De 

åsikter som framkom räknas som reliabla och valida. Åsikterna bedöms 



70 

Karlsson & Rönnbäck 

kunna representera majoriteten av deltagarna, eftersom enkäterna 

kompletterar det som misstänks kunna vara mindre reliabelt från 

diskussionerna. 

Tjejernas workshop hade motsatt problem, eftersom få deltagare dök upp. 

De fyra tjejer som kom var dock intresserade och gav insiktsfulla åsikter. 

Det var väntat att få tjejer skulle dyka upp då det varit väldigt svårt att 

komma i kontakt med unga tjejer, eftersom området utomhus var så gott som 

tomt på tjejer på eftermiddagar och tidiga kvällar. Det var endast tack vare 

besök på högstadieskolor runt om i staden som några tjejer lyckades nås av 

informationen. I efterhand kan det diskuteras om efterforskningen i vart 

tjejerna från området befinner sig på fritiden var tillräcklig. Om mer tid lagts 

vid detta hade fler tjejer kunnat informeras om workshopen. Detta var dock 

ett problem som framkom under arbetets gång och tid för sökande efter tjejer 

fanns inte. Goodwin meddelar att tjejer från området ofta inte umgås 

utomhus och att det är ett återkommande problem i utsatta områden. Därför 

är det inte säkert att tjejer hade kunnat kontaktas på något smidigare sätt. Att 

bara en minoritet av tjejer vistas på offentliga platser beskriver även Malmö 

stad som ett problem i sitt arbete med Roses röda matta (Claesson et.al., 

2014). 

Reliabiliteten i svaren från tjejerna kan diskuteras, då endast fyra deltagare 

knappast kan representera hela områdets kvinnliga ungdomar. I enkätsvaren 

från tjejernas workshop kan det utläsas att de troligtvis inte förstod alla 

frågor som ställdes. Antagandet görs eftersom vissa svar i enkäterna skiljer 

sig från det som tjejerna valde att berätta i diskussionen. Skälet till att 

tjejerna inte förstod frågorna på samma sätt som killarna kan bero på att 

tjejerna befinner sig i den yngre delen av målgruppen och killarna i den 

äldre. Upplevelsen är att tjejerna inte hade svårigheter med grupptryck på 

samma sätt som killarna hade, utan pratade mer fritt. Därför antas 

diskussionsmaterialet vara mer reliabelt än enkätsvaren i tjejernas fall. 

Eftersom frågorna missuppfattades av tjejerna kan sättet frågorna utformats 

på diskuterats. Mer tid kunde lagts på att utforma enkla och tydliga frågor. 

Alternativt kunde målgruppen begränsats till äldre ungdomar i åldrarna 16–

19 år för att få ett bättre resultat. Detta hade dock lett till större problem i 

sökandet efter tjejer till workshopen, då det var lättare att hitta yngre tjejer 

än äldre. 

Workshopresultaten och klimatet i salen skiljde sig mycket från tjejernas- 

och killarnas workshoptillfällen. Till exempel var killarna mer benägna att 

vara anonyma och ville inte öppet dela med sig av åsikter som kunde 

uppfattas som stötande i övriga gruppen, till skillnad mot tjejerna som 

vågade diskutera mer fritt. Detta kan bero på att tjejerna bara var fyra 

deltagare, vilket ger ett bättre diskussionsklimat med möjlighet att uttrycka 

sina åsikter. Killarnas diskussioner genomfördes i helgrupp vilket inte ger 

samma utrymme till varje enskild deltagare vid ett stort deltagarantal. I 

framtida arbeten som bygger på workshops bör diskussioner genomföras i 
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mindre grupper. Vid diskussion i mindre grupper bör en diskussionsledare 

finnas på plats, då tanken att själva leda diskussionerna var anledningen till 

att killarna uppfattade diskussionerna som svåra. Vid tillfällena fanns inte 

tillräckliga resurser för att anordna diskussionsledare, vilket medförde 

helgruppsdiskussioner. 

Deltagarna i workshopen är bara en liten grupp av de ungdomar som bor i 

Araby och Dalbo. Det är svårt att avgöra om resultatet skulle bli exakt 

likadant med andra workshopdeltagare, eftersom det ibland handlar om 

personliga preferenser. Troligt är dock att ett annat urval i samma 

ålderskategori inte skulle innebära större skillnader i slutresultatet. I liknade 

arbeten i framtiden bör metoden utvecklas för att kunna nå flera ungdomar. 

Mer tid och resurser i form av material och diskussionsledare krävs för att 

organisera och genomföra workshops med fler deltagare. Mer tid hade 

behövts för att nå ut till fler ungdomar, framför allt tjejer. 

9.2 Resultatdiskussion 

Polisintervjun gav till stor del stöd till den efterforskning som gjordes i 

studiens tidiga skede. Den gav en djupare inblick och gjorde att 

frågeställningarna till workshopen kunde sållas ut och förbättras, så att de 

gav relevans till den problembild som finns i området idag. Resultatet 

kopplades tydligt till den undersökning som gjorts om utsatta områden i 

teoretiska utgångspunkter. Det kan också tydas att polisen jobbar liknande 

med Araby som de gör i andra särskilt utsatta områden i Sverige. De 

åtgärder som gjorts i liknande områden har till stor del visat sig positiva, och 

har många gånger utformats på ett liknande sätt som denna undersökning. 

Detta visar att om förslaget följs, har området goda möjligheter till förbättrad 

utomhusmiljö genom ny utformning. Att jobba med samlingsplatser vid 

övervakade förhållanden med god sikt, stödjer den ursprungstanke som 

fanns från början och som har visat sig framgångsrikt på andra platser. Att 

jobba på detta sätt efterfrågades inte bara av polisen, utan också av tjejerna 

som deltog i workshopen. Detta visar på ett behov av förändring, även hos 

medborgarna. 

Killar äldre än 19 år som befann sig i området och hade flera åsikter om vad 

ungdomars behov är, ville gärna lämna åsikter om hur problem gällande 

yngre killar skulle kunna motverkas idag. Att ha en något äldre åldersgrupp 

hade troligtvis kunnat ge ett mer konkret resultat, i alla fall vad gäller 

killarna. Det uppfattades genom diskussioner att de äldre killarna har en 

större insikt i områdets problematik, och även troligtvis en större analytisk 

förmåga. Yngre killar visade inte samma engagemang vilket kan bero på att 

de är mitt i problematiken idag, och ser troligtvis inte problematiken på 

samma sätt som någon som har lagt det bakom sig.  

Workshopresultatet hade gynnats av fler deltagande tjejer. De tjejer som 

deltog var yngre än killarna, i den lägre delen av åldersspannet. Att få ta del 
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av äldre tjejers åsikter hade kunnat validera resultatet, då fyra unga tjejer nu 

får representera hela gruppen. Under enkätundersökningarna var det ibland 

svårt att få deltagarna att svara med egna åsikter och tänka efter själva, utan 

att lyssna på kompisens förslag. Diskussionen i tjejgruppen blev dock av ett 

helt annat djup än den som fördes med killarna. Problematiken i området 

framkom mycket tydligare med tjejernas svar. Därför kan det resultat som 

framkom fortfarande räknas som relevant för undersökningen. 

Risken med att utveckla ett område för att minska dess problematik kan vara 

att problemen inte försvinner utan förflyttas till ett närliggande område. 

Detta skedde i Rinkeby-Kista när kameraövervakning infördes i den 

offentliga miljön. Brottsligheten flyttade till mer anonyma platser som 

trapphus och innergårdar. Omkringliggande områden i Araby, som också 

kan klassas som otrygga, undersöktes inte i detta arbete då de ligger utanför 

fokusområdet. Dessa bör också undersökas i framtiden, eftersom 

konsekvenser av att närliggande områden inte analyseras kan bli att 

otryggheten i dessa områden även påverkar bilden av Dalbo centrum. Därför 

är det av stor vikt att hela Araby- och Dalboområdet genomgår en liknande 

undersökning för att utvecklingen av Dalbo Centrum ska ses som socialt 

hållbar ur ett större perspektiv.  

I arbetet med denna studie har det med hjälp av teorin framkommit att 

medborgardialoger och en aktiv deltagarprocess i samhällsplanering är 

betydelsefull för ett lyckat resultat. Det framgår även att det krävs stora 

resurser för att dialogprocessen ska leda till ett hållbart resultat på lång sikt. 

Detta har fått stöd i studien då det hade behövts mer tid för att genomföra 

bra diskussioner med ungdomarna. I början av workshopen var de 

avståndstagande till förändring, men ju längre arbetet pågick och ju mer 

delaktiga de fick vara, desto mer såg de centrumutvecklingen som positiv. 

Att få ett engagerat deltagande är både tid- och resurskrävande, då det är 

svårt att fånga ungdomars intresse. I detta fall uttryckte också många av 

ungdomarna en stor misstro att någon positiv förändring skulle ske, vilket 

gjorde att de inte ville delta för att de uppfattade studien som ”ett slöseri 

med tid”. Detta visar också på vikten som tas upp i PFR-metoden: att 

planerare, arkitekter och andra samhällsförändrare måste vara villiga att göra 

förändring från den ursprungliga planen när de ber om medborgares åsikter. 

Givetvis ska inte orimliga förfrågningar försöka genomföras, men att justera 

originalplanerna för att få in önskemål kan gynna den större nyttan. Detta 

ger medborgarna en känsla av att deras åsikter är viktiga för beslutsfattarna. 

Samhällsplanering är något som berör alla individer och bör därför utföras 

på ett sätt som tillgodoser de behov som de tänkta brukarna har. I den takt 

som samhället förändras och utvecklas bör även samhällsplaneringen 

utvecklas.  

Under arbetets gång blev det tydligt att den offentliga miljön inte är 

anpassad för tjejer och kvinnor eftersom män dominerar dessa platser. Detta 

är ett problem som inte bara finns i Araby och Växjö utan i resterande delar 
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av Sverige och världen. Studien visar ett behov av mer jämställda fysiska 

miljöer i samhället. Det är av stor vikt att dessa behov tillgodoses för att 

samhället ska fortsätta utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta bör 

tillämpas i utveckling av alla världens samhällen för att skapa miljöer där 

alla individer kan känna trygghet och tillhörighet. Arbetet visar på en stor 

samhällsrelevans. Arbetsmetoderna går att applicera på andra utsatta 

områden i Sverige och övriga världen. 

9.3 Diskussion kring utformningsförslaget 

Förslaget har följt den detaljplan som finns för området idag, samt de 

befintliga riktlinjer sedan tidigare skisser av Arkitektbolaget som innefattar 

innergårdar. Förslaget har fokuserat på trygghet i det offentliga rummet. 

Eftersom inte bostads- och verksamhetsutformning har varit i fokus, har 

inget byggnadsprogram funnits med i bilden. Därför är det detaljplanens 

riktlinjer som gäller. Förslaget visar i stor utsträckning på att ungdomarnas 

intressen tillgodoses, samtidigt som polisens behov av sikt och belysning har 

tillgodosetts. Det som skulle kunna klassas som siktlinjebrytande är de träd 

som finns, samt fontänförslaget på torgytan. Träden som inkluderats i 

förslaget utgör en ekologiskt långsiktig hållbarhet, och ses därför gynnande. 

Det uppfattas att fontänen har så pass många öppna delar som kan ses 

igenom, att den inte anses vara hindrande för polisens arbete.  

Tankar om logistik till- och från verksamheter borde ha reflekterats över på 

ett mer ingående sätt. Till exempel finns ingen gångväg eller liknande 

utformad för tillgång till butiker med ingång från Mörners väg/Höstvägen. 

Det bör noteras att området kantas av vägar och platser som uppfattas 

mörka, och dessa bör kompletteras med belysning för att bidra till 

trygghetskänslan. Lokaler har inte utformats invändigt, vilket gör att 

intrycket av området i bottenplan kommer att uppfattas annorlunda när 

utformning av invändiga lokaler gjorts. Detta kan medföra att belysning 

inifrån ger en ljusare och tryggare miljö i det offentliga rummet. Varierande 

verksamheter som har öppet olika tider på dygnet kan bidra till liv och 

rörelse dygnet runt, vilket medför trygghet. 
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10 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan slutsatser dras att: 

- Området uppfattas delvis som otryggt av boende. Fortsatta 

undersökningar som riktas mot andra åldersgrupper och 

omkringliggande områden bör göras för att få en fullständig 

problembild. 

- Dalbo centrum och Arabyområdet kräver åtgärder för att utveckla den 

fysiska miljön ur ett trygghetsperspektiv för att främja en jämställd 

användning av området. 

- Medborgardialog anses vara av stor vikt och upplevs extra stor i 

problemdrabbade områden, där misstro mot kommun och myndigheter 

redan är stor. Ungdomarna i Araby känner sig bortprioriterade och 

behöver platser utformade efter deras behov för att skapa naturliga 

samlingsplatser både för tjejer och killar. Dessa platser bör finnas både 

inomhus och utomhus för att fungera utifrån det svenska vädrets 

förutsättningar. 

Arbetet visar att för att omforma Dalbo till ett tryggare område bör följande 

åtgärder göras: 

- God belysning och sikt ökar trygghetskänslan i en offentlig miljö och 

gynnar inte bara trygghetskänslan utan även polisens insatser. Detta bör 

tas med i åtanke vid utformning av offentliga miljöer. 

- Enligt ungdomarna från Araby och Dalbo är närhet till vatten, sittplatser, 

konst, växter och belysning det som ansågs allra viktigast i utformning 

av centrumområdet. Växter eller träd som placeras i centrumområdet bör 

dock inte vara för stora, då de kan skymma sikt och förhindra polisens 

arbete samt skapa otrygghet. 

- För en vidare utveckling av centrumområdet bör arbetsplatser tillkomma 

i området, framför allt för yngre personer. Detta stärker framtidstron hos 

boende i området. 

- Anonyma platser med begränsad åtkomst och insyn bör undvikas vid 

utformning av området. 

Dalbo är utpekat som ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Liknande 

studier bör genomföras för alla åldersgrupper i området. För att komplettera 

studien bör även områden i anslutning till Dalbo centrum undersökas med 

liknande tillvägagångssätt. Om inte brottsförebyggande åtgärder i 

närliggande områden görs kan brottsliga aktiviteter fördrivas till dessa 

platser. Eftersom många omkringliggande platser klassas som otrygga bör 

också dessa åtgärdas. Genom fortsatta studier av detta slag kan en större 



75 

Karlsson & Rönnbäck 

trygghetskänsla uppnås i hela stadsdelen. Med detta arbete som underlag kan 

vidare studier om Dalbo centrum genomföras mer detaljerat, exempelvis 

angående utformning av torgyta, butiker, byggnader och bostäder.  

Synpunkterna som arbetats fram kan användas till liknande arbeten. Särskilt 

viktigt anses att studien redovisas för alla berörda parter i 

ombyggnationsprojektet, för att ge en fullständig problem- och behovsbild. 

Arbetets metoder är tillämpbara i problemdrabbade områden världen över. 
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BILAGA 1: Polisintervju 

 

Hur är polisens syn på Dalbo centrum? Upplever ni att arbetsmiljön är den 

samma som i övriga Växjö? 

För tillfället är Dalbo centrum relativt lugnt i jämförelse med 

tidigare. Detta går dock i perioder.  

Vilka centrumdelar är det som har varit mest problematiska för er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra problematiskt område 

 Extra problematiskt område utanför fokusområdet 

  

Några teorier om varför just där? 

Innanför fokusområde:  
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Snatteri i mataffärer. Problembild med att stora ungdomsgäng tar 

tillfället i akt och går in och snattar i mataffärerna nära 

stängningstid (22.00). Scott visar film på hur snatterierna går till: 

Stora ungdomsgäng (ca 10–15 personer uppskattningsvis) går in 

och tar det de vill ha. Personal har ingen chans att ingripa mot så 

stora gäng.  

Parkering på förbjudet område. Många parkerar olovligt framför 

mataffärerna. Begränsar framkomlighet och skapar irritation hos 

boende i området.  

Ungdomsgäng skapar otrygghet och bråk. 

Utanför fokusområde: 

Narkotikahandel. Platserna anses som anonyma och 

narkotikahandel sker öppet.  

Skadegörelse. Dolda platser utan uppsyn från omgivningen blir 

utsatta för skadegörelse. (Centrumskolan) 

Ungdomsgäng skapar otrygghet och bråk. 

 

Känner sig poliser som befinner sig i området ofta otrygga? 

Nej, just nu är känslan bra i området. Detta har förbättrats mycket 

de senaste åren. Det finns en Arabysatsning sedan ca 2 år tillbaka. 

Polisens strategi för särskilt utsatta områden består av olika faser. I 

Fas 1 som påbörjades för två år sedan gäller att Polisen ska vinna 

tillbaka gatorna. Det upplevs att denna satsning har gett resultat och 

att poliser nu känner sig trygga i området.  

 

Anser ni att boende generellt känner sig otrygga i området? 

Scott visar trygghetsmätning som görs varje år i Araby-Dalbo (se 

Bilaga 2). Nästan alla kategorier visar positiv utveckling i upplevd 

trygghet. De delar som fortfarande visar sig problematiska är 

narkotika, nedskräpning, ungdomsgäng och att människor inte 

känner sig trygga när de vistas utomhus. Det kan dock avläsas i 

jämförelse med andra stadsdelar i Växjö, att Araby-Dalbo sticker ut 

gällande värden av trygghetsupplevelse. Scott påpekar att 

undersökningen endast baseras på känslomässiga uppfattningar och 

inte på brottsstatistik eller liknade objektiva fakta. 

 

Hur är dialogen med boende i området? Känner ni er välkomna av de som bor 

i området? 

Dialogen är bra! Polisen är välkommen i området. Fas 2 i polisens 

arbete vid särskilt utsatta områden handlar om att vinna förtroende, 

vilket upplevs att de har. Boende i området upplevs ha en positiv 

syn på att ha polisen där. 

Är närpolisstationen i området fortfarande aktiv? Om inte, kommer den 

tillbaka? 

Den är inte nedlagd, men inte heller öppen för allmänheten. Det 

finns personal som arbetar med närpolisstationen som bas, men 

Scott kan inte gå in på hur bemanningen ser ut. Scott hoppas att 
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närpolisstationen i framtiden kommer att hållas öppen för 

allmänheten igen, som den gjort tidigare. Han har förhoppningar 

om att han själv kommer kunna jobba där inom inte allt för lång tid, 

vilket han gjort tidigare. Han anser att det finns behov av att ha 

poliser närvarande i området. 

Vilka begår brott i området och finns det någon trolig anledning varför? Hur 

arbetas det med att följa upp och motarbeta detta? 

Det finns många olika anledningar, men Scott menar att 

arbetslöshet (uppskattningsvis är 47 % av boende i området 

arbetslösa), ungdomsgäng och kriminella grupperingar alla är 

bidragande orsaker. Den stora problematiken handlar enligt Scott 

om att ungdomar ofta drivs in i normbrytande beteenden redan 

innan de blivit straffmyndiga (15 år). Ofta börjar barn umgås i 

kriminella kretsar så tidigt som i 8–10 års ålder utan att veta om 

det. Normbrytande beteenden växer sedan i takt med 

umgängeskretsen. Innan de är straffmyndiga får inte polisen rycka 

in och åtgärda ungdomar som håller på att hamna i kriminella 

kretsar, och efter 15 år är det ofta för sent – då är ungdomarna 

redan inne i kriminaliteten och svåra att nå. Socialstyrelsen och 

kommunen, som har ansvar för problematiska beteenden innan 15 

års ålder, har inte samma resurser och kunskaper att förebygga att 

normbrytande beteende uppkommer som polisen har. Scott anser 

att man måste jobba med de ungdomar som är på väg in i 

kriminaliteten, inte de som redan är mitt i det. Alltså finns det en 

svårighet för polisen att motverka detta. 

 

Finns någon brottsstatistik över området? Vilken typ av brottslighet träffar ni 

på mest? Går det att bestämma något åldersspann på de personer som 

(generellt) begår mest brott i området? 

Ungdomar är de som begår flest brott. Framför allt handlar det om 

skadegörelse, stöld, narkotika och misshandel. Scott skickar 

brottsstatistik för de senaste 10 åren. 

 

Hur skulle området kunna utvecklas (framför allt med tanke på byggnation 

och fysisk planering) för att vara en bättre arbetsmiljö och tryggare för er i era 

insatser? Har ni studerat den detaljplaneändring som har gjorts? Tror ni att 

det gynnar er? Vad ska vi tänka på ur Er synvinkel? Vilka områden är mest 

kritiska enligt din åsikt? 

Scott tycker att en biltrafikfri centrumdel är positivt. Han anser att 

höghus ofta är problematiska i dessa områden, speciellt i blandning 

av hyres- och bostadsrätter. Han tar höghuset uppe på Tallgården 

som exempel (också Araby). Han beskriver att vissa boende i 

höghuset har lagt mycket pengar på sina bostadsrätter, och att de 

som hyr inte respekterar byggnaden på samma sätt. Upplevelsen är 

att det är många som bor på en liten yta. Ungdomsgäng hänger 

bland annat i trapphus och offentliga utrymmen, och stör övriga 

boende i byggnaden. Skadegörelse, bråk och otrygghet uppstår.  
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Han anser att hus med innergårdar där endast boende i huset kan 

komma in är en bra idé i teorin, men som inte fungerar i praktiken. 

Det räcker med att en person har en ungdom som bjuder in väldigt 

många kompisar och som hänger helt osynligt för omvärlden. Om 

innergårdar ska användas bör dessa utformas så att de används av 

alla boende, och de som hänger där känner sig iakttagna och inte 

anonyma. Scott är av åsikten att obehöriga kommer att bli insläppta 

eller på annat sätt ta sig in, så konceptet att endast boende har 

tillträde är inte praktiskt genomförbart.  

Ungdomar i området tycker ofta att de inte har någonstans att vara. 

Detta stämmer inte enligt Scott. Det finns fritidsgårdar på 

Norregård, Fagrabäck och Bergendalska gården, samt nattfotboll i 

tipshallen. Han menar på att det ungdomar vill är att ha någonstans 

att vara utan att bli sedda av vuxna. De vill ha anonymitet. Scott 

menar att kommunen redan har lagt väldigt mycket pengar på 

ungdomsverksamhet i Araby, men att det är svårt att nå dem som 

inte vill vara någonstans där vuxna finns i närheten. 

Scott anser att området har gjorts alldeles för segregerat genom att 

inte släppa in någon trafik i hela Araby. Han påpekar att om 

Höstvägen hade förlängts och kopplas ihop med Bokelundsvägen 

hade trafik strömmat genom området på ett helt annat sätt, och 

integrerat området med omkringliggande stadsdelar. ”Bor man inte 

i Araby, åker man inte till Araby. Man har inget ärende där, och nu 

finns inte ens möjlighet att se det genom att åka igenom”. (Vänster 

bild visar området idag. Vita streck markerar vägar för biltrafik. 

Höger bild visar den möjliga länken Scott syftar på). 
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Någonting som Scott tipsade om var att inte förlora de ”svenska” 

verksamheterna i området, alltså de matbutikskedjor som finns. Det 

hade segregerat stadsdelen ännu mer. Han anser att stadsdelen hade 

gynnats av fler större verksamheter. Han anser att det troligtvis är 

på grund av ryktet som större företag och kedjor inte vill ta sig dit. 

Om man kan trycka på att det är i utkanten av Araby och i god 

anslutning till större vägar så är detta en möjlighet. Det hade gynnat 

stadsdelen. 

Vid fråga om vad som är viktigast för oss att tänka på, tyckte Scott 

att belysning och siktlinjer (ingen möjlighet att gömma sig) är det 

viktigaste att ta med i beräkning vid planförslaget. 

Stadsbebyggelsen måste vara öppen – inga stora buskage, tydliga 

hörn, djupa portar eller tunnlar. Ett stort problem för polisen är att 

ungdomarna på deras tillhåll för olagliga aktiviteter väljer sådana 

platser där de ser polisen komma, vilket medför att innan polisen 

kommit fram har de hunnit skingra sig och komma undan. Detta är 

ett fenomen som bör försöka undvikas vid ny utformning. 

Ett skräckexempel som kan användas är Teleborgs centrums 

utformning, där ungdomar samlas i den öppna torgytan inomhus 

mellan affärerna. Verksamheterna har haft stora problem med att 

droghandel sker i deras lokaler. Scott påpekade att verksamheter 

som byggs inte bör ha tillgängligt wifi under kvällstid, då detta är 

attraktivt för att ungdomar ska vilja hålla till där och därför ökar 

risken för skadegörelse. Denna problematik har bland annat funnits 

vid skolbyggnader som inte bevakas nattetid, då ungdomar tagit sig 

upp på taket. Skadegörelse förekom på dessa platser. När tillgång 

till wifi stängdes av upphörde skadegörelsen. 

Målbild att utgå från: ”Underlätta polisens insyn, försvåra 

oövervakade aktiviteter”.
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BILAGA 2: Polisens trygghetsundersökningar Araby-Dalbo  
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BILAGA 3: Frågesport Workshop 

Fråga 1 Workshop - "Vilken av dessa alternativ vill ni helst ha vid er mötesplats?" 

Alt. 1: Staty  

Alt 2: Lekplats 

Alt. 3: Träd 

Alt. 4: Vatten 
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Fråga 2 workshop - ”Vilken plats hänger du helst på med dina vänner?” 

Alt. 1: Biljard/eventhall 

Alt 2: Park 

Alt. 3: Skatepark/ungdomspark 

Alt. 4: Uteservering 
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Fråga 3 workshop - "Vilken fasad (typ av yta) tycker du är finast på en byggnad?” 

Alt. 1: Trä 

Alt 2: Tegel 

Alt. 3: Enkla ”raka” fasader 

Alt. 4: Olika färger 
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Fråga 4 workshop - "Vilken form på huset tycker du är snyggast?” 

Alt. 1: Fyrkantiga hus 

Alt 2: Runda former 

Alt. 3: Hus med utskjutande delar 

Alt. 4: Hus med olika höjder 
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BILAGA 4: Enkäter och diskussionsfrågor workshop  

Enkä t 1: Dälbo centrum i stort 
 

1. Skriv ned tre bra saker med Dalbo Centrum. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Skriv ned tre mindre bra saker med Dalbo centrum. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Ringa in olika samlingsplatser på kartan och reflektera över varför 

personer samlas på dessa ställen. 
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Svara på påståenden nedan i den skala du håller med, 1 håller med helt, 5 håller 

verkligen inte med: 

 

4. Utomstående personer har fördomar om Arabyområdet och Dalbo 

centrum. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

5. Jag möter många personer i Dalbo Centrum som inte bor här utan 

handlar, idrottar eller besöker någon i området. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5  

 

6. Jag vill bo kvar i Araby/ Dalbo om 5 år. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

7. Jag vill bo i Araby/ Dalbo om 10 år. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

8. Jag vill bo i Araby/ Dalbo när jag har bildat familj och har små barn. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

9. Jag vill bo i Araby/ Dalbo när jag är pensionär. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

  



Bilaga 4: sid3: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Diskussion Dälbo centrum i stort 
Varför samlas människor just vid de områden som ni angett, tror ni?  

 

 

 

 

Är samlingsplatserna trevliga att mötas på? Vad har en bra samlingsplats, 

enligt er? 

 

 

 

 

Vilka människor använder det offentliga rummet som en mötesplats? 

Barnfamiljer med små barn, äldre (pensionärer), ungdomar, unga vuxna 

(20–30), medelålders (30–50) (50–60)? Kvinnor, män eller blandat? 

 

 

 

 

Är det någon åldersgrupp/kön som absolut inte hänger i det offentliga 

rummet i centrum? I så fall, varför tror ni att det är så? 

 

 

 

 

Är det olika åldersgrupper/kön som hänger i centrumområdet dagtid vs. 

Kvällstid? 

 

 

 

 

Vad tror ni att utomstående tycker om Dalbo centrum när de kommer hit 

(utseende, känsla)? 

 

 

 

 

Stämmer det med vad ni tycker? Varför/varför inte? 

 

 

 

 

Vad gör Araby bra/dåligt, och varför vill ni/ vill ni inte bo kvar? 

  



Bilaga 4: sid4: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Enkä t 2: Trygghet i Dälbo centrums offentligä 
miljo  
 

1. Jag känner mig trygg när jag går ensam i Dalbo centrum under dagtid. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

2. Jag undviker att gå ensam på vissa ställen i Dalbo Centrum under 

kvällstid, för att de känns otrygga. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

3. Jag undviker att gå ut själv i Dalbo centrum på kvällen när det är mörkt. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

4. Jag tycker att bra belysning gör att jag känner mig tryggare när jag rör 

mig utomhus. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

5. När jag är utomhus känner jag mig tryggare när det är många personer 

ute och går. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

6. När jag är utomhus känner jag mig tryggare när det finns poliser i 

närheten. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

7. Vill du påpeka någonting om trygghet i Dalbo Centrum som vi inte tagit 

upp? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  



Bilaga 4: sid5: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Diskussion Trygghet i Dälbo 
centrums offentligä miljo  

Vad gör en plats otrygg/trygg, enligt er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använd översiktskartor (finns på nästa sida).  

1. Diskutera och tillsammans markera ut med röd färgpenna vart det 

känns otryggt att promenera själv, framför allt på kvällen. Finns det 

ställen som ni undviker? 

 

2. Diskutera och tillsammans markera ut med blå färgpenna vilka 

områden i centrum som blir mörka och ödsliga på kvällen. 

 

 

 

Diskutera, är detta samma ställen? 

 

 

  



Bilaga 4: sid6: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

  



Bilaga 4: sid7: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Enkä t 3: Väd beho vs i Dälbo centrums offentligä 
miljo /gätumiljo ? 

 

1. Jag tycker att Dalbo centrum är en trevlig miljö att vistas i. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

2. Den offentliga miljön i Dalbo centrum hade förbättrats av fler sittplatser. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

3. Utomhusmiljön i Dalbo centrum hade förbättrats av en skateboardpark. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

4. Gatumiljön i Dalbo centrum hade förbättrats av växter som träd och 

blommor. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

5. Gatumiljön i Dalbo centrum hade förbättrats av en lekpark. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

6. Dalbo centrum-området hade förbättrats av bättre belysning, som 

gatlyktor och fasadbelysning. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Den offentliga miljön i Dalbo centrum hade förbättrats av en 

samlingsplats där folk kan mötas t.ex. ett torg. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

8. Den offentliga miljön i Dalbo centrum hade förbättrats av en scen för 

event och mindre konserter. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 



Bilaga 4: sid8: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

 

9. Gatumiljön i Dalbo centrum hade förbättrats av konstverk och 

utsmyckningar som är vackra att se på. 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 

 

10. Andra saker som jag tycker behövs i Dalbo centrum (utomhus) är: 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________ 

  



Bilaga 4: sid9: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Diskussion Väd beho vs i Dälbo 
Centrums offentligä miljo ? 
 

Vad tycker ni om den offentliga miljön i centrum? Är den bra/dålig? 

Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad skulle få fler personer att lockas att hänga i centrum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur skulle Dalbo centrum bli en trevligare miljö att umgås i, tycker ni? 

Vad saknas? 

 

 

  



Bilaga 4: sid10: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Locätion täsk 
Markera ut de fem saker som vi kom fram till att Dalbo centrum behöver i sin 

utemiljö inom det streckade området (OBS! inte på innergårdarna). 

  



Bilaga 4: sid11: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Enkä t 4: Verksämheter som beho vs i Dälbo 
centrum 
 

I Dalbo centrum skulle jag önska att det fanns…. 

 

1. …restauranger och caféer med uteservering. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

2. …en matbutik. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

3. …ett gym. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

4. …en fritidsgård. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

5. …en polisstation. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

6. …en marknadsplats/ saluhall. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

7. …fler kontor och arbetsplatser. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

8. …fler butiker och shoppingmöjligheter. 

Jätteviktigt   Inte alls viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

 



Bilaga 4: sid12: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

9. Övriga synpunkter som inte tagits upp: 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________ 

 

 

10. Skriv ned vilka verksamheter och funktioner som enligt dig är bra med 

Dalbo centrum idag:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________ 

  



Bilaga 4: sid13: (13) 

Karlsson & Rönnbäck 

Diskussion Verksämheter som 
beho vs i Dälbo centrum. 

Vilka verksamheter tycker ni är viktiga för att ungdomar ska trivas i 

centrumområdet? Vad vill ni göra? Vad saknar ni idag? Både offentliga 

utrymmen och verksamheter i lokalerna. Tänk fritt och skriv upp förslag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka verksamheter skulle få fler personer att besöka/ flytta till området, 

tror ni? Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5: sid1: (1) 

Karlsson & Rönnbäck 

BILAGA 5: Strategisk plan 
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