
Denna rapport är resultatet av en kvalitativ undersökning 
av tryggheten i Araby/Dalbo. Studien har utgått från de lo-
kala trygghetsmätningar som genomförts i polismyndighe-
ten i Kronobergs län. I dessa har framgått att den generella 
tryggheten varit speciellt låg i just Araby/Dalbo. Denna stu-
die ger en något annorlunda bild, tillsammans med förslag 
på hur tryggheten i området kan stärkas ytterligare. Studien 
är genomförd av polisstudenter i termin 4 inom ramen för 
kursen ”Brottsprevention Kronoberg”, huvudsakligen ge-
nom semistrukturerade intervjuer med invånare och arbe-
tande i området.
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 Inledning 1.

Polismyndigheten i Kronoberg/Kalmar tog i januari 2013 kontakt 
med polisutbildningen vid Linnéuniversitetet eftersom de önskade ett 
fördjupat samarbete inom ramen för den satsning som gjorts i två 
utsatta bostadsområden i Växjö och Alvesta. Det fanns också ett stort 
intresse från polisutbildningen vid Linnéuniversitetet att knyta den 
teoretiska utbildningen i brottsprevention närmare fältet. Polismyn-
digheten skrev i sina förslag till olika ämnesområden bland annat: ”Vi 
vill veta vad som konkret skapar otryggheten och hur den kan mot-
verkas enligt de som bor och verkar i området”. Detta uppdrag är 
början till ett långsiktigt samarbete mellan Polisen och polisutbildning-
en. Varje termin kommer studenterna i termin fyra att studera olika 
prioriterade frågor tillsammans med Polisen i Kronoberg. 

Denna rapport är resultatet av ett arbete som 24 studenter i 
termin fyra på polisutbildningen vid Linnéuniversitetet genomförde 
hösten 2013. Arbetet gjordes inom ramen för den valbara kursen 
”Brottsprevention Kronoberg” (7,5 hp) och utgick från det uppdrag 
polisutbildningen fått från Polismyndigheten i Kronobergs län. 

Undersökningens upplägg diskuterades fram i studentgruppen 
under handledning av Rolf Granér och Ola Kronkvist, som även 
handledde resultatredovisningen. Studenterna genomförde intervjuer 
och fältstudier i området Araby/Dalbo i Växjö kommun. I förelig-
gande rapport har studentgruppernas rapporter redigerats och bearbe-
tats av en redaktionskommitté där, utöver handledarna ovan, även 
Alexander Lidholm-Ström och Christian Helmer ingått. 

 Bakgrund 1.1

Araby/Dalbo är en central stadsdel i Växjö som till stor del byggdes 
under 60–70-talen som en del i miljonprogrammet. Stadsdelen är Väx-
jös mest tätbefolkade och består i stort sett uteslutande av hyreslägen-
heter. I likhet med områden som Herrgården i Malmö och Ronna i 
Södertälje är Araby/Dalbo ett socioekonomiskt segregerat område 
med hög arbetslöshet, låg medelinkomst och hög andel första- och 
andragenerationsinvandrare. 



Den här studien tar avstamp i två serier kvantitativa trygghets-
mätningar: dels de så kallade NTU-mätningarna (Nationella trygghets-
undersökningen) som BRÅ genomfört årligen sedan 2006 (BRÅ, 
2013), dels de lokala trygghetsmätningar som polisen genomfört sedan 
slutet av 90-talet (Persson & Aronsson, 2012). Dessa mätningar har 
genomförts genom enkätundersökningar som skickats till slumpvis 
utvalda invånare. Bortfallet i dessa undersökningar brukar ligga runt 
30 %. Den senaste lokala trygghetsmätningen i Kronoberg är inget 
undantag, med ett nettobortfall om 31,6 % (ibid.). 

I BRÅ:s sammanställning av NTU-mätningarna 2006–2012 
(BRÅ, 2012) redovisas delvis problematiska siffror för Kronobergs 
län. Andelen personer utsatta för brott, liksom andelen personer som 
känner otrygghet vid vistelse utomhus i det egna området och generell 
oro för brottsligheten i samhället förefaller ha ökat. Vid en snabb an-
blick verkar en kraftig försämring ha skett mellan 2011 och 2012. 
Detta kan dock åtminstone delvis förklaras av ett olyckligt urval 2011, 
som i jämförelse med värden för övriga år inte förefaller representa-
tivt. En besvärande ökning under perioden 2007 till 2011 av andelen 
personer som uppger att de utsatts för våldsbrott lämnas däremot 
oförklarad. Varken alkoholkonsumtion eller andel av befolkningen i 
de mest brottsaktiva åldrarna lämnar förklaringar. 

Vid granskning av de lokala trygghetsmätningarna för 2006–
2012 (Persson & Aronsson, 2012) framkom att den generella trygghet-
en är som lägst i socioekonomiskt segregerade bostadsområden som 
Araby/Dalbo. Skillnader i upplevd trygghet jämfört med övriga områ-
den i och omkring Växjö kan beskrivas som dramatisk. Vid närmare 
genomgång av denna mätning identifieras emellertid ett antal svaghet-
er, varvid ytterligare frågor väcks. Respondenterna har valts ut efter 
postnummerområde. Inom det valda området ingår även ett stort antal 
villor och flerfamiljshus som inte kan sägas ingå i den socioekono-
miskt segregerade delen av Araby/Dalbo. Den statistiska redovisning-
en medger inga möjligheter att bryta ner bortfall på områdesnivå. Om 
det föreligger stora skillnader i bortfall mellan den segregerade delen 
och övriga Araby/Dalbo skulle detta kunna ha en avgörande bety-
delse. Resultatredovisningen medger inte heller andra typer av bort-
fallsanalys. Ett rimligt antagande är till exempel att personer med låga 
kunskaper i svenska språket, personer med lågt förtroende för myn-
digheter och personer med en stressad livssituation varit mindre be-
nägna att besvara enkäten. 

Resultaten från den lokala trygghetsmätningen är i två delar. 
Dels i tryckt format och dels i en webbversion. Den tryckta versionen 



innehåller kortfattad bakgrund, mål, syfte och metod, medan webb-
versionen innehåller de egentliga resultaten. Någon analys eller dis-
kussion förekommer inte. Resultatredovisningen i webbgränssnittet 
medger nedbrytning av resultaten efter bland annat kön och ålder1. 
Den som söker en undergrupp efter dessa kriterier och väljer procent-
andel istället för index, ser snart att dessa grupper innehåller ytterst få 
respondenter. Vid utsökning av exempelvis kvinnor 16–19 år i 
Araby/Dalbo förefaller respondentalen (utifrån talens delbarhet) i de 
fyra mätningar som redovisats2 vara 5, 3, 3 och 4 individer. De skulle 
eventuellt kunna vara 10, 6, 6 och 8 individer som gett exakt samma 
svar på de 33 frågeställningarna, men det får bedömas som osannolikt. 
Oavsett om till exempel tre slumpvis utvalda flickor i åldern 16–19 
tillfrågas om sin trygghet ute på sena kvällar, och alla tre svarar ”ja, 
mycket stor otrygghet”, föreligger ändå ett problem. 

Resultaten har indexerats efter en 6-gradig skala med en accep-
terad slumpinverkan på 5 %. Dessa har färglagts i rapporten så att 1–2 
är gröna värden (implicit oproblematiska), 3 är gula värden (implicit 
icke oproblematiska) och 4–6 är röda värden (implicit problematiska). 
Denna färgläggning förefaller relativt godtycklig. Det finns ingen för-
klaring till varför de två lägsta värdena är gröna och de tre högsta vär-
dena är röda. Frågetyper med dikotoma värden har indexerats på 
samma sätt. Hur detta skett redovisas inte. Dessutom har några av 
enkätens items delats, så att en frågeställning med tre reella alternativ 
utgör två items i resultatredovisningen, vardera indexerat 1–6. Hur 
och varför denna beräkning gjorts redovisas inte. I några fall är svaren 
på en fråga polariserade. Resultatredovisningen identifierar inte items 
där grupper eller undergrupper lämnat heterogena svar. 

Som i de flesta kvantitativa studier brister trygghetsmätningarna 
i sin förmåga att svara på frågan ”varför?”. Genom ovan redovisade 
brister kan också resultatens tillförlitlighet (validitet) ifrågasättas. Trots 
detta är skillnaderna mellan Araby/Dalbo och andra områden i Växjö 
så stora att de måste tas på allvar. En intressant detalj är att i de områ-
den där den upplevda tryggheten är som lägst såsom i Araby/Dalbo är 

1 Den lokala trygghetsmätningen är producerad av företaget ScandInfo Marketing 

Research för Polismyndigheten i Kronoberg. Resultatredovisningen i webbgränssnit-
tet är inte tillgänglig för allmänheten. 
2 Mätningar redovisas för 2006, 2008, 2010 och 2012. 



respondenterna mer positiva till polisens arbete än de är i områden där 
tryggheten är som högst. Skillnaden är påtaglig och förefaller generell. 

 



 
 
Tabell 1, Araby/Dalbo (del av) 

 
Tabell 2, Växjö övrig landsbygd (del av) 

 

 Syfte och frågeställningar 1.2

Såväl polisen i områdets bedömning, som de invändningar som kan 
göras mot de lokala trygghetsmätningarna för 2006–2012, gav ett 
kompletterande behov av kunskap om den upplevda tryggheten inom 
området Araby/Dalbo. 

Syftet med denna studie är att, via kvalitativa intervjuer med 
personer som kan antas ha en överblick över situationen i 
Araby/Dalbo, ge en kompletterande bild till de kvantitativa trygghets-
undersökningar som gjorts. De frågeställningar som undersöks i stu-
dien är: 

 Ger trygghetsmätningarna en rättvisande bild av tryggheten i 
den socioekonomiskt segregerade delen av Araby/Dalbo? 

 Vilka orsaker finns till den upplevda otryggheten i 
Araby/Dalbo? 



 Vilka åtgärder kan främja tryggheten i området? 

 Vilken roll kan polisen ha i dessa åtgärder? 

 Metod 1.3

Studien genomfördes av 24 studenter i termin fyra på polisutbildning-
en i Växjö. Utgångspunkten var att genomföra intervjuer i kombinat-
ion med deltagande observationer huvudsakligen tillsammans med 
polisen i området. Urvalet av informanter skedde utifrån vilka som 
kan tänkas ha en överblick över området, ha goda kontakter med de 
som bor eller verkar där och som haft anledning att reflektera över 
situationen i Araby/Dalbo. Informanterna skulle med andra ord ha 
mer att tillföra än spontana attityder och uppfattningar enbart base-
rade på egna erfarenheter. Vidare var det angeläget att få uppfattningar 
från dem som kan antas vara underrepresenterade i polismyndighetens 
trygghetsmätning. Detta ledde till att fyra kategorier informanter iden-
tifierades: 

1. Informanter med annan etnisk bakgrund än svensk  
2. Närpoliser verksamma i Araby/Dalbo och via dessa, även per-

soner som ingår i polisens nätverk i området 
3. Näringsidkare och äldre personer i området 
4. Ungdomar och verksamma i ungdomsverksamhet i området 

Med utgångspunkt i dessa fyra områden delades studenterna upp i fyra 
grupper. Totalt har 79 personer intervjuats, både i enskilda intervjuer 
och i fokusgrupper. Studenterna använde sig av semistrukturerade 
djupintervjuer, vilket innebär att intervjuaren har en guide med teman 
som grund för att ställa frågor som är så lika som möjligt mellan de 
olika grupperna, men där man har möjlighet till en öppen diskussion 
beroende på hur följdfrågor och diskussionerna med de intervjuade 
blir. Studenterna har även gjort fältstudier på det aktuella området och 
deltagit i rundvandringar tillsammans med närpolisen i Araby/Dalbo. 

Urvalet av informanter har skett genom kontaktlistor som poli-
sen tillhandahållit. Studenterna har även själva tagit kontakt med per-
soner, organisationer och företagare som bor eller verkar i området. I 
flera fall har den första kontakten lett till ytterligare kontakter. Intres-
set för att delta i studien har varierat. I vissa fall har det varit svårt att 
få individer att ställa upp. Detta var särskilt påtagligt i invandrargrup-
pen. 



Intervjuerna har största möjliga mån hållits i områden eller på 
platser där informanterna känner sig trygga, för att möjliggöra en bra 
och öppen diskussion. Tidsåtgången för intervjuerna har varierat från 
30 minuter till 1 timme och 45 minuter. Svaren har genomgående do-
kumenterats genom anteckningar. Deltagande informanter har ano-
nymiserats i texten, utom i de fall där de intervjuade kan anses uttala 
sig som offentliga personer med ett uppdrag (exempelvis chefer eller 
politiker).  

Metoden har, förutom ovan redovisade fördelar, även sina bris-
ter. Dessa behöver läsaren vara medveten om. Urvalet har gjorts uti-
från en uppfattning om vilka individer som bör kunna tillföra studien 
relevant kunskap. Denna uppfattning kan ha varit felaktig eller brist-
fällig. Bland de personer som avböjt deltagande kan man dessutom, på 
goda grunder, anta finna en överrepresentation av personer som är 
kritiska till polisen och polisens arbete. Detta förhållande är svårt att 
kontrollera, vilket innebär att denna eventuella skevhet i materialet är 
okänd. 

En annan problematisk aspekt är att informanter i intervjukon-
texten kan ha svarat utifrån en vilja att förmedla en tillrättalagd bild av 
området. Några kan ha velat framställa området som mer attraktivt än 
de egentligen upplever det, medan andra kan ha haft intresse att för-
stärka bilden av området som särskilt problematiskt. Det stora antalet 
informanter bör i viss utsträckning ha kompenserat för detta problem. 

 Intervjuguide 1.4

Den intervjuguide som användes återfinns i sin helhet i bilaga 1. Den 
utarbetades av medverkande polisstudenter under handledning. Syftet 
med intervjuguiden var att alla grupperna skulle behandla samma äm-
nesområden, men med olika respondentgrupper. Däremot var grup-
perna fria att fördjupa respektive utesluta vissa frågor. Följande teman 
behandlades: 

1. Bakgrund. Frågorna var främst tillämpliga för informanter 
som är bosatta i området. Efterfrågad information handlade 
om ålder, kön och huruvida informanten uppfattade sig som 
invandrare. Därtill efterfrågades huvudsaklig sysselsättning el-
ler försörjning (studerar, arbetar eller är arbetssökande), hur 
länge informanten bott i området samt fritidsintressen.  



2. Miljö och omgivning. Här avsåg frågorna att utröna hur in-
formanten uppfattade Araby/Dalbo som område mer gene-
rellt. Vidare söktes information om eventuella problem avse-
ende missbruk, trafik, nedskräpning, skadegörelse etc. 

3. Trygghet. Det tredje temat behandlar informanternas upple-
velse av trygghet i Araby/Dalbo samt orsaker till upplevelse av 
trygghet respektive otrygghet (när, var och hur). Vidare efter-
frågades om informanten kände sig mer eller mindre trygg eller 
otrygg i Araby/Dalbo än i andra områden. Därtill sökte man 
informantens uppfattning om i vilken utsträckning informan-
ten ansåg att dennes bakgrund och sociala situation påverkade 
upplevelsen av trygghet. Slutligen ställdes frågor om vad som 
skulle kunna öka tryggheten. 

4. Brott och andra trygghetshotande händelser. För att ut-
röna informantens syn på förekomst av brottslighet etc. i om-
rådet, ställdes frågor om informanten eller någon närstående 
eller bekant varit utsatt för eller vittne till brott eller händelser 
som fått denne att känna sig otrygg.  

5. Polisen. Slutligen ställdes frågor om hur informanten ser på 
polisen i allmänhet respektive de poliser som är verksamma i 
Araby/Dalbo. För att utröna informantens uppfattning efter-
frågades personliga (eller personer i bekantskapskretsens) erfa-
renheter av kontakter med polisen och hur de uppfattade sig 
ha blivit bemötta. Vidare behandlades informantens förvänt-
ningar på polisen och vad polisen bör göra. 

 Teoretisk bakgrund 1.5

Vid analysen av det empiriska materialet blev kopplingar till flera klas-
siska kriminologiska teorier tydliga. Här redovisas dessa teorier kort-
fattat, för att ge en teoretisk grund till analys och diskussion. 

Teorin om differentiell association. Teorin innebär i korthet 
att man lär sig av andras beteenden. Detta gör att individen, genom 
socialt umgänge och i nära relationer till andra, lär sig motiv och tek-
niker för kriminalitet och skapar attityder till sin egen och gruppens 
kriminalitet. Teorin lanserades 1939 av sociologen Edwin Sutherland 
(Sutherland, Cressey & Luckenbill, 1992). 



Rutinaktivitetsteorin. Enligt rutinaktivitetsteorin utgår förut-
sättningarna för kriminalitet från tre faktorer. Det måste finnas en 
motiverad förövare, det måste finnas ett lämpligt objekt samt avsak-
nad av en kapabel väktare. Om någon av dessa förutsättningar saknas 
finns inte heller nödvändiga incitament för kriminalitet. Rutinaktivi-
tetsteorin är en teori inom kriminologi samt en metod för brottsbe-
kämpning och brottsprevention. Resonemangen bygger på teorin om 
rational choice, som innebär att människan är rationell i sitt tänkande 
och därför väger fördelar och nackdelar mot eventuella kostnader och 
vinster förknippade med ett visst agerande. Den bygger även på att det 
alltid finns personer i ett samhälle som är motiverade att begå brott 
och att brottslingar gör ett aktivt val. (Cohen & Felson 1979). 

Innegrupp/utegrupp-tänkande. Tänkande i inne- och ute-
grupper är enligt social identity theory (Brown 2000) en förutsättning för 
genererandet av fördomar. Teorin innebär att innegruppen, den indi-
viden själv tillhör, ger trygghet och stärkt personlig självbild genom 
medlemskap. Detta sker på bekostnad av utegrupper, vilka uppfattas 
som motståndare. Dessa ges istället huvudsakligen negativa attribut. 
Fotbollssupportrar skulle kunna vara ett exempel. Gruppen skapar ett 
vi/dem-tänkande, och ser sin egen grupp som mer överlägsen, medan 
andra grupper är mindre värda. Man gör det som krävs av gruppen för 
att få tillhöra den. 

Social och situationell prevention. Social prevention syftar till 
att på längre sikt påverka de förhållanden som påverkar brottsbenä-
genhet. Situationell prevention riktar in sig på att försvåra möjligheter 
för kriminalitet. Tillsammans utgör de båda metoder inom brottspre-
vention (se t.ex. Rosenbaum, Lurigio & Davis, 1998). Situationell 
brottsprevention går även att koppla till rutinaktivitetsteorin som be-
skrivs ovan, då denna delvis går ut på att öka förekomsten av kapabla 
väktare och minska tillgången till attraktiva objekt. 

Broken Window theory. Broken Window theory innebär att 
det finns en koppling mellan oordning i ett område och kriminalitet. 
Teorin utgår från att kriminalitet i ett område ökar om fastighetsäga-
ren eller kommunen inte sköter underhållet genom att till exempel 
sanera klotter eller laga trasiga fönster och lampor. En trasig ruta leder 
snabbt till fler trasiga rutor, vilket kan leda till ännu sämre beteende 
bland invånarna. I förlängningen kan det leda till att personer som 
reagerar på oordningen flyttar och kvar står tomma lägenheter eller 
nya hyresgäster som inte bryr sig om oordningen. Detta leder i sin tur 
till minskad stabilitet i området och skickar signaler om att det är fritt 



fram för stök och bus i området med brutna lagar, regler och normer 
som följd (Wilson & Kelling, 1982). 

En förlängning av teorin innebär att ökad ordning också ökar 
trygghetskänslan och tron hos människor att brottsligheten minskat, 
vilket kan ge ett stärkt förtroende för polisen. Teorin förespråkar en 
lokal polisnärvaro och beskriver en försöksverksamhet som inbegriper 
fotpatrullerade poliser, vilket förvisso inte har minskat brottsligheten, 
men som genom ingripanden mot mindre ordningsstörande beteen-
den, har ökat trygghetskänslan och tron hos människor att brottslig-
heten minskat, samt stärkt förtroendet för polisen. 

Stämplingsteorin. Stämplingsteorin bygger på att människor är 
formbara och i viss utsträckning strävar efter att uppfylla omgivning-
ens förväntningar på dem. Alltså kan personer som blivit stämplade 
som kriminella av omgivningen få en kriminell identitet som de försö-
ker leva upp till. De har sedan svårt att bryta detta mönster (jfr Becker, 
1963). Teorin är närbesläktad med teorin om självuppfyllande profetior 
(Merton, 1948). 



 Närpolisen och dess nätverk 2.

Majlinda Bytyqi, Oscar Harvyl, Ida Nilsson, Mattias Karlsson, Elina Nyquist 
& Sandra Evenham Åkerman 

Den här delstudien innehåller intervjuer med poliser, andra represen-
tanter för offentlig sektor i området samt personer och representanter 
för organisationer som på olika sätt arbetar med polisen för att för-
bättra miljön för boende i området Araby/Dalbo. Urvalet har huvud-
sakligen skett genom att poliser verksamma i området rekommenderat 
informanter som ingår i polisens nätverk. 

 Metod 2.1

Gruppen har sammantaget genomfört 13 intervjuer, där totalt 25 per-
soner har intervjuats. För att få tillgång till intervjupersoner kontak-
tade vi Polisen och fick genom dem tips om vilka personer som kunde 
passa för studien. Därefter togs kontakt via telefon eller besök för 
personliga möten med möjliga informanter. Under dessa möten fick vi 
också förslag på andra personer som kunde ge oss vidare information. 
Intresset riktades mot personer med olika bakgrund och funktioner i 
samhället för att på så vis få ett vidgat perspektiv på problematiken i 
området. Både män och kvinnor i åldrarna 24 till 69 år med olika et-
niskt ursprung intervjuades. Intervjuernas längd varierar mellan 30 
minuter till 1 timme och 45 minuter.  

Intervjuerna var semistrukturerade, och genomfördes både en-
skilt och i fokusgrupp. I ett fall har gjordes en telefonintervju, men i 
övrigt var det personliga möten. Några personer i studien nämns vid 
namn, eftersom de alla är alla offentliga personer. I övrigt är de med-
verkande anonyma. De vi har intervjuat är: 

 Två poliser i enskilda intervjuer. Kommissarie Ola Severinsson 
som arbetar på ledningsnivå och Inspektör Scott Goodwin 
som är chef för ungdomsgruppen och verksam i den operativa 
verksamheten. Båda två är aktiva i Araby/Dalbo. 



 En anställd vid Växjö kommuns medborgarkontor som arbe-
tar aktivt med personer boende i området för att på olika sätt 
hjälpa dem i vardagen, exempelvis med samhällsinformation. 

 Två kommunanställda som arbetar med ungdomar i hela 
Växjö. De arbetar mycket i Araby/Dalbo och har stor kunskap 
om ungdomarna där. Dessa intervjuades gemensamt. 

 René Jaramillo, kommunpolitiker och aktiv inom Kristdemo-
kraterna. Jaramillo är engagerad i frågor som rör området 
Araby/Dalbo. 

 Representant för Räddningstjänsten. Områdesbrandman i 
Araby/Dalbo. 

 Fem ambulanssjukvårdare. Arbetar i och runt Växjö, intervju-
ades enskilt. 

 Åtta anställda vid bostadsbolaget CA fastigheter som intervju-
ades i grupp. Personerna har olika funktioner och arbetsupp-
gifter. 

 Områdesansvarig för Hyresbostäder Växjö. 

 Nattvandrare, verksam i Araby/Dalbo. 

 Ansvarig för störningsjouren för bostadsbolagen i området på 
kvällar och helger. Telefonintervju. 

 Man aktiv inom föreningslivet och skolverksamheten i områ-
det med stor kunskap om ungdomarna och problemen i om-
rådet. 

 Jessica Roström, enhetschef på ungdomsgruppen inom Social-
tjänsten. 

 Resultat 2.2

2.2.1 Miljö och omgivning 

De flesta informanter i den här delstudien anser att Araby/Dalbo är 
ett fint område med många grönområden och bra möjligheter till olika 
aktiviteter. Nedskräpning är ett problem som finns i området, men 
informanterna anser inte att det är ett större problem i Araby/Dalbo 
än i andra områden i Växjö. Enligt polis och en nattvandrare kan en 
viss del av nedskräpningen som finns i området bero på att nyanlända 
invandrare som kommer till Sverige inte har erfarenhet det svenska 
renhållningssystemet. Mer information om renhållning behövs för att 
upplysa om hur det fungerar. Informanten från bostadsbolaget Hyres-
bostäder ser ett problem med fimpar som ligger slängda på marken, 



men utöver det finns det inga större problem med nedskräpning. I 
fokusgruppsintervjun med informanter från CA fastigheter framkom 
att de inte anser att nedskräpningen i Araby/Dalbo är ett problem, 
eftersom de jobbar aktivt med att rensa upp i området. Ett nedskräp-
ningsproblem som lyfts fram i intervjun med representanter från före-
ningsliv och medborgarkontoret är skal från solrosfrön som ligger 
slängda på marken lite överallt. Detta menar de skapar irritation. 

Kommunen och privata bostadsbolag har under senare år satsat 
på att förbättra miljön i området. Den allmänna uppfattningen är att 
miljön har blivit bättre, men att det fortfarande finns problem att åt-
gärda. Enligt både nattvandraren och kommunpolitikern Jaramillo är 
det viktigt att lägga ner resurser på att informera nyanlända invandrare 
om hur samhället i Sverige fungerar när det gäller miljö och renhåll-
ning. 

Informanter från fastighetsbolagen och polisen upplever att an-
vändningen av källarutrymmen, tvättstugor, trappuppgångar och öv-
riga utrymmen i lägenhetshusen är ett problem. De säger att de bo-
ende har fri tillgång till byggnaderna efter att fastighetsskötarna har 
slutat för dagen. Dörrar öppnas då och man kan röra sig fritt i exem-
pelvis källarutrymmen. På så vis kan man bedriva brottslig verksamhet 
som cykelstölder, skadegörelse, missbruk och andra narkotikabrott. 
Dessutom kan hemlösa övernatta där. 

2.2.2 Trafik 

Ingen av de intervjuade upplever biltrafiken i området som ett pro-
blem. Nattvandrare och några ambulanssjukvårdare påpekar dock att 
det ofta står bilar felparkerade i området, vilket kan försvåra framkom-
ligheten. En ambulanssjukvårdare påpekar att det saknas vägskyltar 
eller att de befintliga är riktade åt fel håll, vilket försvårar lokalisering-
en för räddningspersonalen. 

Flera informanter bland de kommunalanställda, Polisen, med-
borgarkontoret och föreningslivet upplever att buskörning med mo-
ped är ett stort problem i området. Ungdomar kör inne i bostadsom-
rådet, på cykelvägar, utan hjälm, utan belysning, i hög hastighet och 
ibland med fler passagerare än tillåtet. Buskörningen upplever många 
som en källa till otrygghet. Polisen menar dock på att problemet har 
minskat sedan de gjorde en riktad insats mot mopeder och cyklar i 
området. 

Kommunpolitikern René Jaramillo riktar stark kritik mot att det 
inte går några vägar genom Araby/Dalbo, vilket gör att det blir ett 
stängt område. Detta kan bidra till att skapa en känsla av otrygghet för 



personer utifrån, eftersom det minskar det naturliga flödet i området. 
Det kan därmed bli ett okänt område som man inte besöker om man 
inte måste. 

2.2.3 Missbruk 

Det finns delade meningar om missbruksproblemen i Araby/Dalbo. 
Poliser, representanter för föreningsliv och de kommunalanställda 
med god förankring i området menar att ungdomar lätt kan få tillgång 
till narkotika. En av poliserna och en kommunrepresentant uppger att 
det i vissa fall förekommer kurirer som låter yngre personer sälja nar-
kotikan vidare. Övriga informanter uppfattar inte att missbruk är ett 
större problem i Araby/Dalbo än i andra områden i Växjö. Däremot 
ser de en koppling till det finns missbrukare i området, eftersom Soci-
almyndigheten har lägenheter i Araby/Dalbo där bland annat personer 
med tidigare missbruksproblematik bor. 

Enligt informanterna från Polisen och föreningslivet har alko-
holkonsumtionen minskat bland invånarna i Araby/Dalbo. De menar 
vidare att de ser en förskjutning i missbruket. Alkoholkonsumtionen 
har minskat, medan narkotikamissbruket upplevs ha ökat i området. 
Många som tidigare konsumerat alkohol har nu gått över till narkotika, 
men det finns även många i området som helt avstår från både alkohol 
och narkotika. 

2.2.4 Trygghet 

Tryggheten i området upplevs som relativ hög av personer som bor 
eller har nära anknytning till Araby/Dalbo, som exempelvis Rene 
Jaramillo och informanter från medborgarkontoret och föreningslivet. 
Nattvandraren menar att hon inte skulle gå själv genom centrala Växjö 
nattetid, men att hon inte känner sig orolig över att göra det i 
Araby/Dalbo. Hon uppger samtidigt att detta kan bero på att hon har 
stor kunskap om området och känner många av de boende där.  

Flertalet av dem som intervjuades tror att det är personer som 
inte bor i Araby/Dalbo som känner störst otrygghet. De har i många 
fall inte egna erfarenheter av området, utan baserar sin rädsla på bilder 
de får genom media, som ofta lyfter fram negativa bilder av 
Araby/Dalbo. Detta gör att det sprids många rykten om området, 
vilket leder till att människor utifrån känner en större otrygghet.  

Nattvandraren uppgav att ungdomar oftast samlas ute sent på 
kvällarna, och att det kan skapa en otrygghet hos de personer som 
möter grupperna, men inte känner dem. Hon uppger att bensinstat-



ionen Shell ofta blir en samlingsplats för ungdomar sent på kvällen. 
Platser som anges av flertalet ambulanssjukvårdare som mer otrygga i 
Araby/Dalbo är Nydalavägen, Shell och områden som inte är upp-
lysta. Även polisen uppgav att platser som inte är upplysta och cykel-
vägar nära skogen upplevs som mer otrygga. Det som informanterna 
säger kan öka tryggheten i Araby/Dalbo är: 

 bättre belysning 

 nerklippta buskar 

 renhållning och skötsel av området 
 rättvis bild i media 

 sysselsättning, arbete eller praktikplatser för de boende 

 integrationsarbete 

 utbildning 

 goda kontakter mellan polis och boende 

 fler poliser i området 
 fastighetsbolag med mer varierad arbetstid 

 bättre öppettider på fritidsgårdar 

2.2.5 Brottslighet 

I den undersökta intervjugruppen är det enbart någon enstaka som har 
blivit utsatt för brott, och då i form av hot och misshandel. I övrigt är 
det ingen som har blivit utsatt för brott. Inte heller har någon bekant 
blivit utsatt för någon brottslighet i området. Representanten för före-
ningslivet och polisen som jobbar aktivt i området har sett olika 
brottsliga gärningar, men inte blivit utsatta själva. Under våra fältstu-
dier har vi fått information av Polisen om att det sker stölder av cyklar 
och att det ofta förekommer snatterier. 

2.2.6 Polisen 

Alla informanter menar att det är bra att polisen gör en satsning på 
ungdomsgrupper i området. Det behövs fler poliser i området som är 
ute och skapar kontakter med de boende och det är viktigt att denna 
kontakt fortsätter kontinuerligt. Även om det lagts mer resurser inom 
polisen på området Araby/Dalbo efterfrågas ännu mer från förenings-
livet, medborgarkontoret, kommunen samt ungdomspolisen. Önske-
mål som framkommit är fler fotpatrullerande poliser i området, mer 
tid att skapa kontakter och tid för att besöka skolor och fritidsgårdar. 

Polisen Scott Goodwin gör i intervjun en åtskillnad mellan pro-
aktivt och reaktivt polisarbete. Han föredrar alltid proaktivt arbete. 
Detta innebär att man bygger upp en kontakt med folk i området och 



låter allmänheten lära känna personen bakom uniformen. Polisen job-
bar även med att bygga upp ett brett kontaktnät med nyckelpersoner i 
området som ska fungera som polisens förlängda arm och som kan 
bidra till att klimatet mellan polis och boende i området blir bättre. 
Det reaktiva arbetet är också nödvändigt ibland, men föder ofta mer 
våld. Informanter som samarbetar med ungdomsgruppen i 
Araby/Dalbo tycker att samarbetet fungerar väl och ser gärna att det 
fortsätter och utvecklas. Enligt de poliser som intervjuades är det vik-
tigt att den övriga operativa polisverksamheten också engagerar sig i 
Araby/Dalbo genom att åka ut till området, visa sig och skapa kon-
takt.  

René Jaramillo och nattvandraren menar att det är viktigt att Po-
lisen tänker på vad de kan symbolisera för personer som inte är födda 
i Sverige. De kan komma från länder där polisen inte går att lita på 
eller inte behandlar människor väl. Det kan krävas mer än att bara 
förklara att Polisen i Sverige inte arbetar så, utan de måste visa det 
genom att träffa människor personligen.  

Enhetschef Jessica Roström från Socialtjänsten menar att det är 
viktigt att alla som arbetar i Araby/Dalbo utför sin profession i arbe-
tet. Det är viktigt att behålla fokus på de huvudsakliga arbetsuppgif-
terna så att man på bästa sätt kan fördela resurserna och nå ett fram-
gångsrikt resultat. Som vi tolkar det menar Jessica Roström att en polis 
exempelvis inte ska gå in och ta en fritidsledarroll, utan hålla sig till 
sina arbetsuppgifter. Detta gäller inte bara polisen utan även andra 
aktörer. 

Informanterna från föreningslivet ser polisens kontakt med 
ungdomarnas föräldrar som en viktig faktor. När man har haft kontakt 
med föräldrarna är det även viktigt med återkoppling för att under-
söka om problemet har blivit mindre. Det är även viktigt att bygga 
broar till föräldrarna så man kan arbeta tillsammans. Dessa informan-
ter ser även gärna att polisen är ute och presenterar sig och försöker 
etablera en god kontakt med ungdomarna.  

 Analys 2.3

2.3.1 Trygghet 

Trygghet är något subjektivt som är svårt att mäta, eftersom trygghet 
är en individuell upplevelse. Den här delstudien visar att tryggheten 
anses vara generellt högre än vad Polismyndigheten i Kronobergs tidi-
gare trygghetsmätning visar. De erfarenheter och fördomar som vi tog 



med oss in i projektet visade sig inte vara relevanta. Det som vi har 
kunnat utläsa från intervjuerna är att de som bor eller vistas på 
Araby/Dalbo generellt sett upplever en högre trygghet i området jäm-
fört med personer som kommer utifrån.  

Att det händer mycket i området är enligt områdesansvarige på 
Hyresbostäder inte så konstigt, med tanke på att det bor mycket folk 
på en liten yta i bostäderna, samt att arbetslösheten är hög och många 
vistas hemma dagtid. Det är viktigt att det finns saker att göra för dem 
som bor i området. En genomgående åsikt hos informanterna är att 
ökad sysselsättning ger möjlighet till en tryggare miljö. 

2.3.2 Buskörning 

Buskörningen i området upplevs vara ett stort problem hos informan-
ten från medborgarkontoret. Denna informant säger att det är ett av 
de största problemen som man har i Araby/Dalbo. Trafikproblemet 
utgörs av ungdomar som kör omkring på ett hänsynslöst sätt i höga 
hastigheter på sina mopeder inne i bostadsområdet och utsätter sig 
själva och andra för fara. Detta kan kopplas till Edwin Sutherlands 
teori om differentiell association. I teorin är inlärning centralt i samspelet 
mellan individer och grupper, som i detta fall är de ungdomar som 
buskör i området. När dessa ungdomar umgås med varandra lär de sig 
de värderingar och attityder som råder för just den gruppen. Teorin 
innebär att man lär sig av andras beteenden, vilket innebär att man 
genom ett socialt umgänge och i en nära relation till varandra lär sig 
tekniker och skapar attityder till brottslig verksamhet (Sutherland, 
Cressey & Luckenbill, 1992). Vi har förstått det som att det från bör-
jan är en mindre grupp personer som ägnar sig åt vårdslös körning 
och påverkar andra att följa efter. Detta beteende förvärrar proble-
men, eftersom fler ungdomar anammar det dåliga beteendet. 

 Diskussion  2.4

Araby/Dalbo är ett av Sveriges mest segregerade områden och det 
finns mängder av olika religioner och kulturer där. Många av dem som 
är bosatta i Araby/Dalbo är nyligen anlända flyktingar. En del saknar 
sysselsättning och lever på ekonomiskt bistånd. Initialt hade vi en bild 
av Araby/Dalbo som ett mindre tryggt område. Vi fick möjligheten att 
följa med närpolisen ut för att bekanta oss mer med området och åkte 
även själva ut dit för att skapa oss en egen uppfattning. Bilden vi hade 
av området var en helt annan än vad vi möttes av. Vi upplevde det 



som ett bostadsområde med fina grönytor, många lekplatser och 
mycket folk i rörelse.  

Genom våra intervjuer och besök på området har vi fått en po-
sitiv syn på Araby/Dalbo. De flesta av informanterna känner sig 
trygga i området, men några personer beskriver en negativ känsla som 
är svår att sätta ord på. De är mer på sin vakt när de rör sig i området 
och känner obehag. Otryggheten uppstår oftast på sena kvällar och 
nätter när det är mörkt ute. Men Araby/Dalbo är inte det enda stället 
där man inte vill gå själv när det är mörkt, även Växjö centrum är en 
sådan plats. Frågan är vad som egentligen ligger bakom denna rädsla. 
Många rykten florerar om området i samband med olika händelser 
som beskrivs i media. Många gånger förstoras händelser och männi-
skor blir allt mer rädda för att vistas i Araby/Dalbo. 

Bakgrunden till att Araby/Dalbo upplevs som otryggt kan vara 
segregation och kulturkrockar. I Araby/Dalbo bor många människor 
som inte är födda i Sverige och inte uppväxta i det svenska samhället. 
När de kommer hit blir de ofta placerade på ett ställe där det redan 
bor många i samma situation och detta kan leda till att det inte blir 
någon naturlig interaktion med övriga samhället.  

Flertalet av informanterna påtalar att media bör lyfta fram mer 
positiva bilder av området än vad som görs i dagsläget för att inte yt-
terligare bygga upp en bild av Araby/Dalbo som ett sämre område. Vi 
har genom sökningar på internet undersökt vad tidningar skrivit om 
området och ställer oss frågan om det är så att media väljer att lyfta 
fram Araby/Dalbo på ett negativt sätt, eller om det är invånarna i om-
rådet som väljer att tolka det så. Vår uppfattning är dock att området 
får uppmärksamhet i media vid händelser som är av negativ natur. 
Givetvis kan man också läsa om positiva saker som händer i 
Araby/Dalbo, men generellt lyfts det negativa fram i större utsträck-
ning än det positiva.  

Eftersom många människor som kommer från andra länder flyt-
tar till Araby/Dalbo är det viktigt med information som alla förstår. 
Ett sätt skulle kunna vara att skicka ut viktig information på olika 
språk, och att vara noggrann med information om vardagliga saker 
som kanske inte alltid är självklara för alla, exempelvis hur sopsorte-
ring hanteras, hur en spis används och hur övriga samhällsfunktioner 
fungerar i Sverige. I intervjun med kommissarie Ola Severinsson be-
rättar han att han är ute på informationsmöten med nyanlända flyk-
tingar. Han tar upp hur polisen i Sverige arbetar och vad man som 
medborgare får och inte får lov göra.  



Under våra intervjuer med polisen och socialen framkom det att 
många som kommer från andra länder är rädda för sociala myndighet-
er, eftersom de tror att de kommer att ta deras barn ifrån dem. Det 
kan då vara bra att förklara att man i Sverige arbetar med familjen och 
försöker hjälpa dem. 

Medborgarkontorets närvaro i Araby/Dalbo är positivt ef-
tersom det finns mycket hjälp att få där. De fungerar som en samhälls-
tjänst och hjälper till med lite av varje. Många vet till exempel inte hur 
man betalar räkningar i Sverige och de har kanske kommit till krono-
fogden utan att egentligen veta varför, eller så behöver de bara hjälp 
med att få något översatt till hemspråket eller svenska. 

Som tidigare nämnts är nedskräpning ett problem i området. 
Alla upplever inte det som ett stort problem, men för att åtgärda den 
nedskräpning som finns kan man till exempel sätta upp fler pappers-
korgar och fler behållare att slänga cigarettfimpar i. Kommunen arbe-
tar utifrån en policy att ta bort allt klotter inom 24 timmar, vilket är 
positivt. Ett annat sätt att öka tryggheten på kvällar och nätter är att 
installera bättre belysning och att trasiga lampor byts ut snabbt. 

Buskörning med moped eller motorcykel är en konkret faktor 
som gör människor i Araby/Dalbo otrygga. Polisen berättar att många 
som buskör inte har någon respekt för dem. De kan köra förbi polisen 
i full fart, för de vet att polisen inte kommer att följa efter eftersom 
riskerna med ett förföljande/efterföljande är för stora. För att minska 
buskörningen gjorde närpolisen vid ett tillfälle en insats mot cyklar 
och mopeder, vilket gav ett gott resultat. Det är viktigt att liknande 
aktioner görs med jämna mellanrum. Genom att beslagta stulna 
och/eller trimmade mopeder minskar buskörningen i området. Andra 
förslag som kan reducera buskörning kan vara att sätta upp olika väg-
hinder för att på så vis få ner hastigheten inom området. 

Polisens insatser i området är mycket viktiga för ökad trygghet. 
Den lokala trygghetsmätningen visar att invånare i Araby/Dalbo är 
mer tillfreds med polisens insatser i området än vad Växjös invånare 
generellt är. Polisen är mer närvarande där än i många andra delar av 
kommunen. Närpolisen i Araby/Dalbo är en viktig del i arbetet att 
göra området till en tryggare plats. Alla informanter har lyft fram när-
polisens närvaro som en central del. Fler poliser i området är önskvärt, 
eftersom de som arbetar i ungdomsgruppen inte alltid räcker till. På 
sommaren finns inte det ingen eller få närpoliser på plats i 
Araby/Dalbo, eftersom de måste täcka upp för andra som har semes-
ter. Detta är ett stort problem, eftersom kontakter och andra relation-
er som byggts upp försvinner eller avstannar. Arbetet behöver vara 



kontinuerligt, speciellt på sommaren när ungdomar har sommarlov 
och flödet av människor är större i området. En minskad polisiär när-
varo leder till en minskad närvaro av kapabla väktare, vilket enligt ru-
tinaktivitetsteorin kan leda till ökad kriminalitet. 

För ett tryggare Araby/Dalbo är det många byggstenar som 
måste passa ihop. Det finns inte någon enskild enkel lösning. 



 Invandrare i Araby/Dalbo 3.

Andrea Del Treppo, Linus Elf, Tim Grahn, Christian Helmer, Alexander 
Lindholm-Ström & Emma Thore  

I den här delstudien intervjuas personer med invandrarbakgrund bo-
satta i området. Invandrare identifierades i förberedelsearbetet som en 
förmodat underrepresenterad grupp i tidigare trygghetsmätningar. 

 Metod  3.1

Arbetsgruppen har bestått av tre par. Ett par har enbart intervjuat 
kvinnor, för att undvika problem med att ta kontakt med kvinnor i det 
här området med spridda kulturer. Genom kontaktlistor hos polisen 
och kontakt med olika invandrarföreningar fick vi kontakt med infor-
manterna. Totalt genomfördes 15 intervjuer med 15 personer. De vi 
har intervjuat varierar i ålder (21–58 år) och har olika bakgrund och 
anledningar till att de flytt till Sverige. Tidsåtgången för intervjuerna 
varierar från 30 minuter upp till 1 h och 30 minuter. 

Tillsammans med de övriga inblandade i projektet har vi tagit 
fram en gemensam intervjuguide, men valt att lägga mer fokus på in-
tervjupersonernas bakgrund och om den påverkar deras uppfattning 
av trygghet i Araby/Dalbo. Det har inte varit helt lätt att komma i 
kontakt med den gruppen vi skulle intervjua; många blir misstänk-
samma när de hör att vi är polisstudenter. Det kan vara så att dessa 
personer förknippar polis och myndigheter med förtryck. 

Informanternas etniska bakgrund: 

Kosovoalbaner  2 
Somalier  6 
Bosnier  2 
Sydamerikaner 2 
Syrier  1 
Irakier  1 
Iranier  1 
 



 Resultat 3.2

3.2.1 Miljö och omgivning 

Alla informanter uppger att de trivs mycket bra i området. Sammanta-
get menar de att charmen med området är att det alltid är mycket folk 
som rör sig ute och att det är ett färgstarkt område med mycket kultur 
och evenemang, vilket gör det trivsamt. Ytterligare en faktor till att 
människor trivs där är att man känner de flesta. Många av de intervju-
ade tar upp den skeva bilden om området som personer utanför 
Araby/Dalbo antas ha. Detta är, som de beskriver det, ett problem 
som uppstått genom medias rapportering. 

Samtliga säger att det finns problem i området, men de anser 
också att det inte är några problem som inte finns i andra områden, 
varken i större eller i mindre omfattning. Det finns dock segregation 
inom området eftersom man håller sig till sina egna landsmän. Detta 
menar några informanter kan vara ett problem. De tycker att det 
borde kunna förändras genom att antalet etniska svenskar som flyttar 
in ökas och att man sprider de nyanlända invandrarna som kommer 
till Sverige till olika platser och bostadsområden. 

3.2.2 Missbruksförhållanden 

De flesta informanter anser inte att droger är ett mer märkbart pro-
blem i Araby/Dalbo än något annat område i Växjö. De menar att det 
inte är ett problem som märks så tydligt, utan det är ett problem som 
hålls dolt. Samtliga informanter använder fraser som ”man tror”, 
”man misstänker” och ”man antar” att droger förekommer. 

Hälften av informanterna, specifikt de som har somalisk bak-
grund, säger att khat förekommer och är socialt accepterat bland so-
malierna i området. De yngre i vår intervju säger att det förekommer 
mycket droger långt ner i åldrarna och att det säljs droger på mellan-
stadiet. En informant har själv sett att sådan handel har förekommit, 
medan en annan hört av sin yngre syster som går i skolan att det före-
kommer. Den allmänna uppfattningen hos informanterna är att alko-
hol ses som mindre förekommande bland de boende i Araby/Dalbo. 
Det anses inte vara ett problem. 

3.2.3 Trafik 

Ett problem som tas upp av många i intervjuerna är mopedåkning. 
Informanterna upplever att många kör utan hjälm i hög hastighet, med 



för många passagerare på mopederna, och att de kör med trimmade 
mopeder och på så vis för oväsen som stör de boende.  

3.2.4 Nedskräpning och skadegörelse 

Uppfattningen om nedskräpningen i området varierar bland informan-
terna. De som har somalisk bakgrund uppger att kontrasten mellan 
deras hemland och Sverige är så stor att de har en helt annan uppfatt-
ning om vad nedskräpning är. I det här fallet upplever de det inte alls 
som ett problem. Däremot menar en informant med somalisk bak-
grund att informationen som de fick när de kom hit är för dålig, och 
på grund av det så slänger man skräpet där det inte är i vägen eftersom 
man inte vet var man ska göra av det. Övriga informanter upplever 
inte nedskräpning som ett problem och säger att det inte är något som 
påverkar deras trygghet. 

3.2.5 Trygghet  

Generellt sett känner informanterna sig trygga i området. Fyra känner 
sig mer trygga i andra områden än Araby/Dalbo, ytterligare fyra kän-
ner inte att det är någon större skillnad mellan tryggheten i olika om-
råden. Övriga sju känner sig tryggare i Araby/Dalbo än i andra områ-
den. Det som bidrar till detta är att de känner många som bor i områ-
det och vet vilka som rör sig utomhus och även att det just rör sig 
mycket personer utomhus. De menar att ”då är det någon som ser om 
man utsätts för brott”. Informanterna säger också att de vet vilka om-
råden de bör undvika. 

Majoriteten säger att de blir färgade av sin bakgrund när de talar 
om hur de uppfattar trygghet. Några säger att de i sina hemländer har 
en helt annan situation och att när de kom till Sverige så är trygghet 
något helt annat. Därför är inte trygghet samma sak för dem som för 
någon som är etnisk svensk. En informant, som är född i Sverige men 
har föräldrar som flytt från ett krigshärjat land, upplever att bilden av 
trygghet färgats också av föräldrarnas erfarenheter. 

Det som framkommer under många av intervjuerna är att in-
formanterna under vissa perioder kan känna sig otrygga, och att detta 
har med medias rapportering att göra. Beroende på vad media rappor-
terar så sprider sig en otrygghet bland de boende i området. Som ex-
empel tas fallet med den somaliske man som fick sin arm bruten av 
polisen i en butik som ligger i Araby/Dalbo upp. 

Några av intervjupersonerna nämner vissa områden där de kan 
känna sig otrygga. De som nämns är dåligt upplysta, mörka skogsom-



råden (området som avses är skogsområdet vid Araby Park Arena) 
och områden där det inte rör sig så mycket folk. 

Någon enstaka nämnder även att trångboddheten i 
Araby/Dalbo är ett problem för trygghetsuppfattningen. Om ungdo-
mar inte har ett eget utrymme i hemmet kan det leda till att de ibland 
undviker att vara hemma och uppehåller sig ute i området istället. 

På frågan vad som kan göras för att öka tryggheten i området 
ger informanterna följande förslag: 

 Öka polisnärvaron 

 Inför fler nattvandrare 

 Öka belysning och trimma eller ta bort träd och buskar i 
mörka områden 

 Ge mer information om vad som händer i området 

 Sluta ta emot för mycket invandrare och hjälp de som redan 
finns här 

 Strukturera upp det politiska arbetet i området 

 Undvik den negativa mediabilden och ryktesspridningen för 
att vända bilden av att Araby/Dalbo är ett otryggt område. 

 Inför mer sysselsättning både för ungdomar och äldre 

 Bättre integration mellan etniska svenska och personer med 
andra etniska bakgrunder 

 Jobba mer med att få bort språkbarriären genom att ha fler lä-
rare eller kanske försöka få fram någon form av mentorskap 
där man har folk som frivilligt anmäler sig att hjälpa invand-
rare med svenska. 

3.2.6 Brott 

Endast ett fåtal av informanterna har varit utsatta för brott. De brott 
som ägt rum har varit cykelstölder, bilinbrott, trakasserier, skadegö-
relse och hot, och ett enstaka hatbrott. Tre av femton informanter 
anger att de på olika sätt har bevittnat brott. Dessa brott har varit 
misshandel och brott mot äldre. Det har även hänt att personer i deras 
närhet har utsatts för brott. Då har inbrott, hot och misshandel före-
kommit. 

3.2.7 Polisen 

De flesta informanter har en positiv bild av Polisen, både av Polisen 
som organisation och av enskilda poliser. Många menar att kontakten 
mellan föreningar och polisen är god, men att polisen syns allt för 



sällan i området. De säger att polisen endast syns i området när det 
hänt något. De som uttrycker att det behöver finnas mer poliser i om-
rådet uppger också att de vill att polisen ska synas mer för att på något 
sätt göra det till en vanlig företeelse att se polisen.  

Endast fyra av femton informanter menar att polisen har en till-
räckligt hög närvaro i området. En informant som kommer från Ko-
sovo upplever till viss del att polisens närvaro i området också kan ge 
motsatt effekt och skapa otrygghet. Detta förklarar hon med att när 
polisen syns i området så tror man att det hänt något och därför för-
knippar man polisen med att någonting dåligt har hänt. 

Något som upplevs som positivt är att polisen ofta tar kontakt 
med föräldrar till ungdomar som har begått brott, vilket ger bra effekt 
eftersom föräldrarna kan reagera och ungdomarna respekterar dem. 
Dock finns det informanter som säger att polisen är för tafatt med 
personer som har begått brott, och då främst ungdomar. De menar att 
varningar inte hjälper eftersom många inte har respekt för den svenska 
polisen. Några uppger att det är främst ungdomar som talar illa om 
polisen, inte äldre personer.  

En informant upplever det negativt när poliser talar om ungdo-
mar som begår ”pojkstreck” som kriminella. Det blir fel att sätta den 
stämpeln på de unga, för vem har inte busat i sin ungdom, menar in-
formanten. Det går enligt denne inte att jämföra dessa ungdomar med 
kriminella. Vad det är för typ av ”pojkstreck” personen syftar på är 
däremot oklart.  

Tre av våra intervjupersoner från Somalia har ofta kontakt med 
polisen eftersom de fungerar som kontaktpersoner och liknande. De 
uppger att kontakten fungerar bra, men de hade gärna velat ha kontakt 
med fler myndigheter, organisationer och företag, till exempel social-
tjänsten, kommunen, fastighetsägare etc. Bland övriga är kontakten 
med polisen sällan förekommande och personerna har därför ingen 
uppfattning i frågan. En samlad bild är att uppfattningen av polisen är 
bra, men att förbättringar kan göras. Civilklädda poliser uppfattas po-
sitivt och något som en del vill se mer av, eftersom de ser och hör mer 
och att en uniformerad polis endast ”flyttar problemet”, d.v.s. det 
tenderar att uppträda på platser som för tillfället inte bevakas.  

Information från polisen om individers rättigheter men också 
skyldigheter i samhället är viktigt. Hemlandets polis skiljer sig ofta 
markant från den svenska polisen och det är viktigt att redan från bör-
jan ge en positiv bild av den svenska polisen som en organisation som 
ger trygghet istället för att vara förtryckande. Polisen får gärna komma 



ut och hålla föreläsningar om hur de arbetar och ge sin bild av vad 
som sker på området. 

Det är också en bred uppfattning att polisen bör komma även 
när det inte har hänt något i området. Ett exempel var att komma till 
området och sitta ner med de boende och kanske ta en kopp kaffe. Att 
polisen ska fotpatrullera mer är också något som många önskar. Det 
blir lättare att skapa kontakt då än om de bara åker förbi i bilar. På 
detta sätt skapas bättre relationer och broar byggs. Förståelsen för hur 
polisen arbetar och varför de gör vissa saker ökar också. Polisen ska 
vara mer som medmänniskor när det finns utrymme för det, och inte 
endast myndighetspersoner. 

Ökat samarbete med föräldrar och vuxna i området efterfrågas 
av flera av informanterna, men också ökat samarbete mellan myndig-
heter och politiker. Ett förslag var att skapa någon form av referens-
grupp som kan samarbeta i området. Där kan nyckelpersoner på om-
rådet ingå tillsammans med polis, sociala myndigheter och politiker för 
att arbeta med problemen och deras lösning. På så sätt kan samverkan 
mellan olika myndigheter leda till bra lösningar och de inblandade kan 
lära sig av varandra. Samtidigt kan detta bidra till att man får bättre 
kontakt med föräldrar i området om man låter dem få mer att säga till 
om. 

 Analys 3.3

3.3.1 Miljö och omgivning 

De intervjuade kvinnorna i studien menar att de inte haft någon som 
helst kontakt med droger. Det kan bero på att de vistas i kretsar där 
det inte förekommer några droger och att de flesta kvinnor som inter-
vjuades har familjer och spenderar den största tiden hemma. 

Somalierna har ofta erfarenhet av drogen khat, vilken har en 
stark kulturell koppling eftersom khat är accepterat och lagligt i Soma-
lia. Flera av de intervjuade likställer khat med kaffe. I Sverige är khat 
klassat som ett narkotikapreparat och man gör ingen skillnad i lagstift-
ningen på khat och andra droger utöver den straffbara mängdgränsen. 
De som intervjuats säger också att det inte nödvändigtvis är kriminella 
som använder khat utan det är helt vanliga människor från Somalia 
som kanske har det tungt och jobbigt och ett av sätten att lugna ner-
verna istället för att ta en kopp kaffe, snus eller en cigarett är att tugga 
khat. Förutom att det är olagligt, menar vi att missbruket kan påverka 



deras möjligheter skaffa jobb eller gå i skolan, och därför skapa pro-
blem med att integreras i samhället.  

Några informanter säger att alkohol inte är utbrett och än 
mindre alkoholmissbruk, eftersom alkohol inte accepteras inom islam. 
Det finns dock en gemensam osäkerhet bland informanterna om hur 
missbruksproblematiken ser ut i området. Många säger att de ”tror”, 
”misstänker” eller ”antar” att det finns droger och alkohol, men de är 
inte säkra. Det kan ha att göra med mediabilden av Araby/Dalbo som 
ett problematiskt område och att det förekommer mycket kriminalitet 
och kriminalitet förknippas ofta med droger. Några informanter näm-
ner att när de ser en polis med hund så drar de direkt slutsatsen att 
polisen letar efter narkotika. Två informanter som båda är i åldrarna 
20–26 år säger att de har sett och hört att yngre ungdomar mellan 12 
och 16 år säljer, använder och förmedlar droger, ofta i skolan. 

Det är svårt att svara på varför missbruket drar sig ner i åldrar-
na, men det kan vara på grund av att alkohol och tobak blir vanligare 
och lättare åtkomligt för yngre människor och på så sätt normaliseras 
bruket, vilket i sin tur kan leda till att ungdomar börjar intressera sig 
för tyngre droger. Detta är inte ett problem som är isolerat till bara 
Araby/Dalbo, utan är ett nationellt problem.  

Trafiken är inte ett särskilt stort problem, enligt majoriteten av 
informanterna. De uppfattar det som ett irritationsmoment, men inte 
som något gör dem otrygga. Däremot känner de obehag och oro för 
de personer som åker runt på mopeder utan hjälm. En informant från 
Chile uppgav att hon känner otrygghet för sig själv och de äldre i om-
rådet på grund av mopedåkningen, eftersom ungdomar kör väldigt 
fort på cykelvägar och vägar. Hon har försökt uppmärksamma kom-
munen, men hon upplever att hon inte fått gehör. Tre informanter 
uppger att den riktade insatsen polisen genomförde mot mopeder i 
somras drastiskt minskade problemen i området. De boende vill ta 
bort möjligheten att begå trafikbrott genom att sätta ut hinder eller 
genomföra liknande polisinsatser vid flera tillfällen. Samtliga menar 
även att detta nästan enbart är ett problem under sommaren. 

Generellt menar de intervjuade att det behövs bättre informat-
ion om vilka trafikregler som gäller i Sverige och information om vad 
som händer om man kör moped utan hjälm eller om man skjutsar på 
moped. Två informanter från Somalia uppger att det också behövs 
bättre information om körkortskravet i Sverige. De säger bland annat 
följande: ”Det är många som har och kör bil här i området, men de 
saknar körkort”. De tycker därför att det borde vara fler kontroller. 
Sammantaget känner sig informanterna inte otrygga i trafiken, men ett 



fåtal är missnöjda på några punkter. Resultatet av enkätundersökning-
en blir missvisande på den här punkten, eftersom resultatet av inter-
vjuerna inte visar att trafiken är ett otrygghetsmoment, utan de boende 
i området uppger att det är mer ett irritationsmoment. 

De som har bott i Sverige ett tag vet hur man ska hantera avfall, 
medan de som bidrar till problemet med nedskräpning är nyanlända 
personer som saknar kunskap om hur sopor och avfall ska hanteras. 
Alltså behövs större fokus på att informera de nyanlända i Sverige 
eftersom de kan ha en helt annorlunda bild av hur avfall ska tas om 
hand. 

Skadegörelse upplevs inte som ett otrygghetsmoment, mycket 
beroende på att Araby/Dalbo har rustats upp och nya byggnader och 
parkområden har blivit uppförda. Det som har motverkat skadegörel-
sen i området är att det rör sig så mycket folk i området att ”klottrarna 
inte får vara ifred”. 

Den här delstudien visar att informanterna upplever motsatsen 
till vad undersökningen (som ScandInfo genomfört) visat. Under 
2006–2012 har både nedskräpning och skadegörelse varit ett stort 
problem enligt undersökningen, medan många av som intervjuats i 
den här delstudien inte upplever detta som ett problem. 

3.3.2 Trygghet 

Upplevelsen av trygghet i Araby/Dalbo är överlag bra, visar den här 
delstudien. Ett intressant inslag i intervjuerna är att de två informanter 
som är yngre i intervjugruppen bekräftar medias bild om 
Araby/Dalbo, medan de äldre uppger att medias bild av Araby/Dalbo 
är missvisande. Vi uppfattar det som att media påverkar och förstärker 
bilden av Araby/Dalbo främst för personer som bor utanför området 
men även personer som bor i Araby/Dalbo. Det bidrar även till att 
fördomar förstärks på båda håll, vilket kan leda till ett in-
group/outgroup-tänkande (jfr Brown 2000). 

Det finns fördomar i och utanför Araby/Dalbo. De som kom-
mer från Araby/Dalbo upplever att människor som kommer utanför 
området har fördomar mot dem som att de skulle vara mer stökiga 
eller mer kriminella, samtidigt som personer från Araby/Dalbo har 
fördomar och tankar om att personerna utanför har de här tankarna 
om de boende i Araby/Dalbo. Detta blir en form av självuppfyllande 
profetia som förstärks av medias inslag om Araby/Dalbo och att det 
skulle vara ett ”litet Husby”.  

Trångboddheten uppfattas av ett fåtal som en bidragande faktor 
till att personer i området känner otrygghet, eftersom det kan vara 



anledningen till att många ungdomar är sysslolösa och inte vill vara 
hemma i bostaden, som kan vara överfull. En fastighetsskötare berät-
tar han att det kan vara upp till tolv personer i en tvårumslägenhet och 
att det förekommer att ungdomar placerar ut madrasser i källarförrå-
den för att sova där istället. 

Incidenter, som exemplet med mannen som fick sin arm bruten 
av polisen, kan tillfälligt skapa oro bland invånarna i området. Detta 
menar några informanter skapade en otrygghet och att tilliten till poli-
sen hade försämrats under en period.  

Vid intervjuerna nämner samtliga informanter från Somalia att 
de upplever större trygghet i Araby/Dalbo för att de har många av 
sina landsmän där och att förståelsen för deras bakgrund därför är 
större. De säger också att de är medvetna om detta och att det bidrar 
till en typ av segregering och hindrar integrationen av nyanlända so-
malier i det svenska samhället. På frågan om de känner att deras 
trygghet påverkas av deras bakgrund svarade de att det är svårt att 
jämföra, men de uppger att de självklart har med sig sina erfarenheter 
från hemlandet och att det var svårare i början då de hade andra upp-
fattningar om vad trygghet är.  

Resultaten av den lokala trygghetsundersökningen står i stark 
kontrast till det som framkommer i intervjuerna. Det är endast ett fåtal 
informanter som upplever en otrygghet i Araby/Dalbo, medan enkät-
undersökningen visar att det finns en utbredd otrygghet i området. 
Om det beror på att man har fått enkätsvar från få människor eller om 
det är beroende på vem som har svarat på enkäterna, är svårt att svara 
på. I trygghetsundersökningen ställdes följande två frågor; ”Känner du 
dig trygg ute ensam, sen kväll?” och ”Känner du dig otrygg ute ensam, 
sen kväll?”. Resultatet gav att otryggheten upplevs som stor när män-
niskor vistas ute ensamma sent på kvällen. Detta speglar inte intervju-
erna, eftersom  majoriteten av informanterna känner sig trygga i om-
rådet, oavsett tid på dygnet. 

3.3.3 Brott 

Den lokala trygghetsundersökningens resultat stämmer väl överens 
med de svar informanterna gav i intervjuerna när det gäller brottslig-
het. Statistiken över anmälda brott hade varit intressant att ta del av 
för att få en bild av hur mycket brottslighet som faktiskt förekommer i 
Araby/Dalbo, eftersom både intervjuerna och enkätundersökningen 
endast tar upp enskilda personers upplevda brott, vilket kan ge en skev 
bild. 



Kanske är det från anmälningsstatistiken som media får sin bild 
av att det finns utbredd brottslighet. Majoriteten av våra intervjuper-
soner uppger att media visar fel bild av Araby/Dalbo som område. Vi 
vill påpeka att vi inte vidare har studerat medias rapportering om 
Araby/Dalbo, utan vi spekulerar endast kring de uppgifter vi har fått 
från intervjupersonerna.3 

3.3.4 Polisen 

Enkätundersökningen ger ingen kvalitativ information om de boendes 
uppfattning av och relationer till polisen. Det är därför svårt att tyda 
vilka siffror som är bra eller dåliga. När vi pratar med de boende i 
området får vi uppfattningen att i stort sett alla har en bra bild av poli-
sen och tycker att de gör ett bra arbete. Informanterna säger dock att 
polisen måste lägga mer tid på att fotpatrullera och bygga ett bredare 
kontaktnät med personer i området. Bemötandet från polisens sida är 
helt avgörande för att öka tilliten. 

Fyra av femton informanter uppger att de gillar idén med kvar-
terspoliser. De boende vill ha poliser som tar sig tid att finnas i områ-
det och lär känna de boende där. Detta kan uppnås genom kvarterspo-
liser eller poliser som oftare rör sig i specifika områden. De boende i 
området efterlyser alltså större polisnärvaro i området, även om det 
inte har skett något brottsligt. Trots detta menar både poliserna och 
några av informanterna att polisen ofta utan större anledning blir ifrå-
gasatta när de befinner sig i området.  

Några av informanterna säger att reaktionerna på polisens när-
varo är en övergående fas, även om det kan ta tid. De säger att det blir 
en form av normaliseringsprocess, att det blir en vardaglig händelse 
om polisen finns i området och rör sig där utan att något har hänt. En 
informant säger däremot att när polisen finns i området kan detta få 
motsatt effekt, att folk känner sig mer otrygga i området eftersom man 
förknippar polisen med negativa händelser. En ökad och kontinuerlig 
polisiär närvaro, även när inget negativt har hänt, skulle på sikt kunna 
motverka denna otrygghetskänsla. 

En förbättring som informanterna menar att polisen kan göra är 
att öka sammarbetet och informationsflödet till föräldrar och före-
ningar. På detta sätt skulle man kunna ge mer ansvar till föräldrar och 

3 Se även Näpo-gruppens granskning av medias bevakning s. 19. 



föreningar för att skapa någon form av ”self policing” där man ger 
föräldrar, andra äldre vårdnadshavare eller syskon mer ansvar för ung-
domarna. Flera av de intervjuade vet att polisens resurser är ett hinder 
i arbetet och de påpekar att arbetet som görs nu är bra, även om 
många tycker att det kan bli bättre. 

 Diskussion 3.4

Ingen av oss hade tidigare varit i Araby/Dalbo och bilden vi hade var 
bilden som media och polisen hade förmedlat. Genom rundvandring-
ar och egna iakttagelser i området i samband med intervjuerna, har vi 
fått en samlad uppfattning av att området inte har den problematik 
som trygghetsmätningen och media har målat upp. Satsningen på att 
rusta upp området har gett resultat. Många fina samlingsplatser både 
utomhus och inomhus har fått positiv respons från de boende.  

Intervjuerna visar att polisen i området gör ett bra arbete och 
brinner för det de gör. Ibland framkommer det att poliser borde vara 
mer respektingivande och ta i lite mer i vissa lägen. Informanterna 
upplever att särskilt ungdomar är respektlösa mot polisen och att de 
drar paralleller till polisen i sina hemländer. Samtidigt som de säger 
detta, kan de vid ett senare tillfälle säga att de vill att poliser ska umgås 
mer med de boende i området. Detta är motsägelsefullt. Ett av pro-
blemen kan vara att polisen arbetar på ett sätt för att man inte vill es-
kalera en situation. En informant gav ett exempel på en patrull som 
stod och pratade med honom, medan ett par ungdomar kastade grus 
på polisen. Informanten blev väldigt förvånad och lite irriterad över 
att polisen inte gjorde något åt det. Vår tanke är emellertid att polisen 
inte vill eskalera situationen och att man känner till ungdomarna som 
gör detta. Därmed har man möjlighet att hantera detta vid ett senare 
tillfälle, eftersom polisen i området har lokalkännedom och känner de 
flesta. Om man informerar om detta till allmänheten blir det en form 
av social prevention, eftersom ungdomarna då kanske förstår att poli-
sen vet vilka de är och att de har möjlighet att beivra brottet eller för-
seelsen vid annat tillfälle. Enstaka informanter som har bott i området 
en längre tid påpekar att kvarterspolisen som fanns förut var en bra 
resurs i området; det fanns en polis nära till hands som hade bra lokal- 
och personkännedom. 

Polisens arbete i Araby/Dalbo är goda exempel på både situat-
ionell prevention och social prevention. Situationell prevention inne-
bär att man tar bort möjligheter att begå brott. Ett exempel är polisens 
insats mot mopeder i området. Mopeder som inte var godkända eller 



som kördes trafikfarligt beslagtogs. Efter detta var det flera personer 
som upplevde att det blev lugnare i området. Social prevention inne-
bär att man arbetar för att minska benägenheten att begå brott. Detta 
gör både polisen och kommunen, men det att ta tid att uppnå målen. 
Ett exempel på detta är det arbete som polisens ungdomsgrupp gör 
med ungdomarna i området, där de försöker nå ut till ungdomarna via 
sociala medier, genom att vara tydliga men också genom att respektera 
ungdomarna. Kommunens satsning med att sysselsätta ungdomarna i 
arbete och Araby Park Arena spelar en viktig roll i det arbetet. 

Ytterligare en reflektion är att de yngre i området verkar be-
kräfta mediabilden som finns om Araby/Dalbo, medan de äldre har 
en motsatt bild av vad media uppvisar. Detta kan bero på att ungdo-
marna i området är ute och rör sig, befinner sig på sociala medier och i 
kanske också behärskar det svenska språket bättre.  

Det är viktigt att information går ut till samtliga boende i områ-
det; det kan vara allt ifrån information om hur tvättstugor fungerar, 
och vilka ordningsregler som gäller där, till samhällsinformation till 
nyanlända invandrare. Det är återkommande i intervjuerna att de bo-
ende önskar få mer information. En detalj som är viktig för den grup-
pen som intervjuats i den här delstudien är att informationen går ut på 
fler språk än bara engelska och svenska. Det är ett problem att mycket 
går förlorat på grund av språkbarriärer. En lösning vore att utöka 
sammarbetet med invandrarföreningarna för att engagera tolkar. Detta 
kräver självklart resurser, men kan ge en positiv effekt i området. In-
formation inger trygghet och en koppling till uttrycket ”kunskap är 
makt” kan vara rimlig. Om en person får information om något så 
känner den sig mer delaktig och det kan inge trygghet, uppmana till 
ansvar och ge möjlighet att påverka. Detta kan i sig bidra till ”self pol-
icing” och integrering av personer med annan etnisk bakgrund. Det 
som är återkommande i intervjuerna är strukturen på informationen 
som går ut till nyanlända invandrare. Det bör finnas en tydlig struktur, 
särskilt för den allra första informationen, men det viktigaste av allt är 
att det följs upp, vilket informanterna menar inte sker.  

Kommissarie Ola Severinsson arbetar aktivt med att träffa nyan-
lända och informerar om hur svenska polisen är och hur de arbetar. 
Detta har fått en bra och lugnande effekt på de som nyligen kommit 
från Somalia, eftersom de kunde se att det är en stor skillnad mellan 
de två ländernas polisorganisationer. Det är viktigt att tidigt vända 
bilden som de har från hemlandet och förklara hur den svenska poli-
sen arbetar.  



Som vi tidigare nämnt är det många somalier som använder 
drogen khat, som är socialt accepterad i deras kultur. Becker skriver 
följande om sociala regler i samhället: 

Alla sociala grupper har sociala regler, dessa regler säger om ditt beteende är 

”riktigt” eller ”felaktigt”. Dessa informella regler kan vara nya regler, de kan 

även ha förts över genom tradition, men en sak som de har gemensamt är att 

när regeln väl är uppgjord, så anses den person som brutit mot denna infor-

mella överenskommelse som utanförstående. De som överträder dessa sociala 

regler blir inte straffade inför lagen, men det leder till informella sanktioner 

bland annat genom mobbing och utfrysning. (Becker, 2006, s 17) 

Becker beskriver en generell problematik som kan kopplas till perso-
ner och grupper som kommer från en annan kultur och som har erfa-
renhet av en annan lagstiftning.  

Anledningen till att alkoholmissbruk inte anses utbrett på 
Araby/Dalbo att det finns många muslimer i området, och att är tabu 
att dricka alkohol, men också att använda droger. Trots detta är det 
många som säger att det ”säkert finns” mycket droger i området, men 
vi har ingen statistik som pekar på att det faktiskt gör det. En bidra-
gande faktor till att alkoholbruket bland ungdomar har minskat kan 
även vara Kronobergsmodellen som bygger på samverkan mellan polis och 
föräldrar och grundligare och fler utredningar om alkohollangning.  



 Näringsidkare och äldre 4.

Malin Bengtsson, Mariette Kristensson, Mikael Nilsson & Robert Olsson 

Gruppen har dels intervjuat näringsidkare verksamma i Araby/Dalbo, 
dels äldre boende i området. Näringsidkare förmodas ha stora och 
varierade kontaktytor i området. De äldre boende i området antas inte 
bara ha stora kontaktytor, utan även kunskaper om områdets utveckl-
ing. 

 Metod 4.1

Denna delstudie baseras på intervjuer med äldre informanter (50 år 
och äldre) med olika bakgrund och etnicitet. Informanterna är såväl 
män som kvinnor, vissa boende i området medan andra endast arbetar 
i området. Arbetserfarenhet och boendetid i området varierar hos in-
formanterna. Vi har även intervjuat ett flertal näringsidkare i området. 
Totalt har 15 personer intervjuats.  

Intervjuerna innehåller fyra huvudteman med en öppen huvud-
fråga under respektive tema. Det gav tillfälle för informanten att vidga 
diskussionen och det gav oss möjlighet att ställa följdfrågor inom te-
mat.  

Intervjuerna varierade i tidsåtgång, eftersom informanterna 
också gavs möjlighet att berätta fritt vad de upplever. Informanterna 
har varit tydliga med att de önskar vara anonyma. När resultaten pre-
senteras kommer vi av den anledningen att så tydligt som möjligt pre-
sentera vad som sagts, men utan att det går att koppla till någon in-
formant.  

 Resultat 4.2

4.2.1 Miljö och omgivning 

Informanterna anser inte att nedskräpning är ett större problem i 
Araby/Dalbo än i andra delar av Växjö. De flesta informanterna be-
rättade att det vid vissa bostäder finns en del skräp på hög. Några 
trodde att detta kunde bero på bristande kunskap om hur man källsor-



terar. Några menade även att bristande språkförståelse kan vara en 
bakomliggande faktor:  

Det är inte alla som har förstått det här med källsortering, annars är det fint 
här. (Boende i området)  

Utan att förstå det svenska språket kan det vara svårt att ta in inform-
ation, menade några. 

Enligt informanterna förekommer det viss skadegörelse i 
Araby/Dalbo, exempelvis i form av klotter. Några av informanterna 
menar att problemen med skadegörelse av denna karaktär emellertid 
har minskat sedan några år tillbaka och att när det uppkommer åtgär-
das det snabbt av kommun och vaktmästare. De flesta informanter 
anser att skadegörelse inte är särskilt vanligt i Araby/Dalbo. 

Det framgick i intervjuerna att det förekommit en del buskör-
ning med mopeder. Merparten av informanterna anser att situationen 
under de senaste 1½–2 åren blivit bättre och att detta beror på att 
polisen har beslagtagit mopeder. Det framkommer bland informan-
terna att det fortfarande är ett fåtal personer som buskör med mope-
der i Araby/Dalbo, men de flesta anser inte att det är ett alltför stort 
problem. Det finns dock en viss rädsla hos informanterna att buskör-
ning med mopeder kan innebära att människor kan komma till skada:  

Det är bara en tidsfråga innan en pensionär blir påkörd; de hinner ju inte 
hoppa undan när mopederna far fram. (Butiksbiträde) 

Vad gäller trafiken i övrigt så anser informanterna att den i det stora 
hela fungerar bra. Några nämner att en del fordon framförs på cykel-
vägar och inom bostadsområdena, samt att bilar parkeras på otillåtna 
platser. Här menar några av informanterna att fungerande bommar 
och farthinder hade kunnat förbättra säkerheten i området: 

Det kan inte kosta kommunen så mycket att laga de bommarna som är tra-
siga. (Receptionist) 

Några informanter påtalar att det ibland parkeras bilar vid ett farthin-
der framför Coop och att detta hindrar framkomligheten på vägen. 
Informanterna menar att den trafiksituation som då uppstår kan bli en 
fara, framför allt för fotgängare. Informanterna tror att det dels beror 
på lättja, dels på okunskap om trafikregler: 

Man tar kortaste vägen hem och parkerar i direkt anslutning till sin entré. 
(Pensionär samt en av näringsidkarna) 



I övrigt upplever alla informanterna att Araby/Dalbo är ett fint om-
råde med parker och samlingsplatser. Att området är mångkulturellt 
uppfattas av de flesta som positivt. 

4.2.2 Trygghet 

Samtliga informanter uppgav att de upplever sig lika trygga i 
Araby/Dalbo som i andra delar av Växjö. En del informanter förkla-
rade att de till och med känner sig mer otrygga i Växjö centrum en sen 
kväll:  

Det är ju värre att gå nere i centrum när det är mörkt. (En näringsidkare och 

en pensionär) 

Flera av informanterna nämner att ungdomsgrupperingar håller till 
utanför bl.a. Coop och Araby Park Arena under kvälls- och nattetid 
och att det kan skapa otrygghet:  

Jag känner mig otrygg med alla dessa ungdomsgäng med invandrarbakgrund 
som bara driver runt i området. (Kvinna boende i området) 

Flera av informanterna säger att ungdomarna ofta är högljudda och 
skriker. En del av informanterna upplever dessa som hotfulla och väl-
jer alternativa vägar istället för att nära passera förbi eller genom dessa 
grupperingar: 

Jag känner mig otrygg vid affärerna och vid panncentralen. Jag går inte gärna 
och handlar på kvällarna när olika ungdomsgäng står där och hänger. (En av 
näringsidkarna som är boende i området) 

En av informanterna med invandrarbakgrund tycker inte att gruppe-
ringarna är obehagliga. Det kan bero på att informanten förstår att 
ungdomarnas höga ljudnivå hör till kulturen och att samtalsämnen 
som berörs är av vardaglig karaktär: 

Jag vet inte vad jag ska vara rädd för. (Pensionär boende i området) 

Flera av informanterna påpekar att en del områden, bland annat par-
ken och området kring Bokelundsskolan, har dålig belysning. Infor-
manterna menar att dessa områden kunde upplevas mera trygga om 
kommunen förbättrar belysningen där. 

4.2.3 Brottslighet 

Många av informanterna nämner att de antingen blivit bestulna på en 
cykel eller känner någon som har blivit det. Vidare berättar informan-



terna att cyklar stjäls på öppen gata och från cykelförråd. Dessa in-
formanter upplever att polisen inte gör någonting åt denna typ av 
brott: 

Jag vill ha mer uppföljning när det gäller vardagsärenden. (Näringsidkare) 

Vad har jag som skydd som medborgare? (Butiksbiträde) 

Enligt några näringsidkare i området förekommer snatterier i 
Araby/Dalbo i relativt hög utsträckning. Någon gång har det varit 
handgemäng och kniv inblandat. I en butik förklarar personal som vi 
intervjuat att det mest är ungdomar som snattar och att det har krupit 
ner i åldrarna:  

Tidigare låg åldern på snattarna runt 14–15 år men nu är de runt 11–12 år. 
(Butikschef) 

Ibland upplevs situationerna som uppstår när en snattare åker fast 
som obehagliga, eftersom personalen vet vilka ungdomarna och deras 
vänner är. 

Ibland dyker det upp fler ungdomar när någon har snattat och beter sig hot-
fullt mot oss. (Butikschef) 

Informanterna menar också att polisen har alldeles för lång framkör-
ningstid vid snatterier. 

Flertalet av informanterna säger att illegal alkohol- och tobaks-
försäljning förekommer bakom stängda dörrar i många lägenheter. 
Någon nämner att det också förekommer utanför 7-Eleven. Några av 
informanterna hävdar att droger säljs mer eller mindre öppet i 
Araby/Dalbo, eftersom de som säljer droger vet var polisen befinner 
sig. Drogproblemen anses ändå inte vara så utspridda. De äldre infor-
manterna hävdar att ungdomarna röker marijuana eller cannabis oftare 
än de dricker alkohol:  

Det förekommer bland alla grupper av ungdomar. Jag tycker inte att det är 
någon speciell grupp eller att det är kopplat till ursprung. (Butiksbiträde som 
är boende i området) 

4.2.4 Polisen 

Samtliga informanter uppskattar och respekterar polisen. De anser att 
de gör ett bra arbete och är trevliga och professionella i sitt bemö-
tande. Men de menar också att polisens närvaro i Araby/Dalbo är för 



låg, och att de inte befinner sig där i preventivt syfte. Flertalet av in-
formanterna anser att polisen borde synas och fotpatrullera mer, prata 
med människorna i området och besöka olika organisationer: 

Så är det ju, syns man så finns man. (Boende i området) 

I intervjuerna framkom förslag på hur polisen skulle kunna bli mer 
synlig i Araby/Dalbo: 

 Att polisen sätter sig ned och fikar för att skapa relationer som 
sedan går att bygga vidare på. 

 Att polisen besöker skolor och fritidsgårdar. 

 Att polisen talar med föräldrarna och förklarar att deras barns 
handlande kan få rättsliga konsekvenser. 

 Att polisen går med på nattvandringar. 

 Att polisen håller i frågestunder för allmänheten, så att invå-
narna i Araby/Dalbo får ökad förståelse för den svenska poli-
sen. Detta kan motverka en eventuellt negativ bild som invå-
narna har med ifrån sitt hemland. 

 Utökat nätverk/samarbete med näringsidkare och medborgare 
med högt inflytande i området för att förklara vad som händer 
och om något är på gång. 

 Att polisen inte lämnar Araby/Dalbo helt under semesterperi-
oden. 

 Att polisen syns mer inne på området, kanske på cykel. 

 Att polisen arbetar mer civilt för att stoppa langningen i cent-
rum. 

Några informanter önskade ”skärpning i alla ärenden” och menade att 
alla brott ska tas på lika stort allvar. De äldre informanterna förstår 
ändå att polisens frånvaro och prioritering av brott till största del är en 
resursfråga. 

4.2.5 Övrigt 

Informanterna nämner att det finns kulturkrockar mellan svenskar och 
invandrare i Araby/Dalbo. De beskriver svensken som tillbakadragen 
och tyst och invandraren som högljudd och social. Politiska frågor om 
integration lyftes också. Några av informanterna som är boende i om-
rådet ställer sig frågan varför myndigheterna placerar alla invandrare i 
samma område. 



En av pensionärerna säger att hon av andra personer hör myck-
et negativt om Araby/Dalbo. Informanten menar att dessa inte är 
boende där eller har en direkt anknytning till området.  

Araby är världens ände. Snacket går hos folk som inte själva bor i Araby. 
(pensionär boende i området) 

Araby Park Arena uppskattas av samtliga informanter. De upplever att 
alla åldersgrupper i området har något att hämta där, men framför allt 
att ungdomarna fått utökade möjligheter att aktivera sig. 

Arabyfestivalen, som inte längre anordnas, upplevdes som en 
positiv tillställning där möjligheten för social utveckling var hög. Fes-
tivalen innebar ett informationsutbyte mellan det mångkulturella 
Araby/Dalbo och utomstående. Samtidigt utbyts erfarenheter mellan 
olika nationaliteter inom Araby/Dalbo, vilket är ett bra sätt att få 
människor intresserade av varandra. Informanterna berättar att Araby-
festivalen inte har arrangerats på några år, vilket de tyckte var synd: 

Folk kom ur husen och visade vad just deras kulturer har att erbjuda och 
man bygger broar mellan folk. (Pensionär boende i området) 

 Analys 4.3

Den lokala trygghetsmätningen indikerade en hög oro och otrygghet 
samt förekomst av brottslighet, skadegörelse etc. i området 
Araby/Dalbo jämfört med kringliggande områden i Växjö.  

Med trygghetsmätningen som underlag bröt vi ned statistiken i 
olika åldersgrupper. Det visade att det inte var särskilt många personer 
som legat till grund för resultatet. Vi fokuserade därför på gruppen 
äldre personer i den här delundersökningen. Under intervjuerna fram-
kom att resultatet från trygghetsmätningen gav en felaktig bild av hur 
informanternas situation upplevdes. Bilden, som det negativa resulta-
tet grundades på, var exempelvis nedskräpning, skadegörelse och bus-
körning med mopeder.  

I intervjuerna har vi ställt detaljerade frågor inom just de områ-
den som identifierats som problematiska i trygghetsundersökningen. 
Resultaten visar att informanterna lyfter fram Araby Park Arena som 
något positivt för området. Araby Park Arena är en fritidsanläggning 
som invigdes 2011 och är en mötesplats för idrott och kultur där 
människor kan mötas och utöva aktiviteter eller ta del av de arrange-
mang anläggningen erbjuder. Araby Park Arena erbjuder även en 
mindre möteslokal som föreningar eller andra intressenter kan boka. 



Anläggningen är bemannad under öppethållande. Araby Park Arena är 
anpassad för funktionshindrade med hiss, anpassade omklädningsrum 
utan trösklar och med hörslingor i samtliga lokaler. Friridsanläggning-
en erbjuder gratis aktiviteter och även aktiviteter som är riktade till 
bara kvinnor respektive män, för att alla ska kunna delta och vara med 
på de aktiviteter som erbjuds, oavsett etnicitet och bakgrund. Araby 
Park Arena är en samlingsplats för många boende i området. Många 
ungdomar samlas här innan fritidsgården har öppnat för dagen.  

I intervjustudien framkommer att de flesta informanter tror att 
fotpatrullerande poliser skulle ha positiv effekt i området. De nämner 
att polisen oftast kommer dit när någonting har hänt, snarare än att 
vara på plats i preventivt syfte. Informanterna lyfte fram att de vill att 
polisen bygger broar mellan de boende i Araby/Dalbo. Exempel som 
gavs var att polisen kunde fika med de äldre på caféerna, spela fotboll 
med ungdomarna och hålla i frågestunder. Informanterna ville gärna 
se en mångfald bland poliserna vad gäller kön, ålder och etnicitet. En 
av de intervjuade som arbetar med ungdomar i området berättade att 
ungdomarnas inställning till polisen oftast är negativ och informanten 
menade att polisen måste vara mer synlig genom att samtala med ung-
domarna i området, t.ex. på fritidsgården och på Araby Park Arena, 
där många av ungdomarna i området håller till. Informanten menar att 
många av ungdomarna i området samlas där och att även många äldre 
träffas för att umgås och spela spel. Här ges polisen ett ypperligt till-
fälle att samverka med människor i olika åldrar i området.  

En teori som vi kan dra paralleller till är Broken window-teorin som 
innebär att det finns en koppling mellan oordning i ett område och 
kriminalitet. Teorin utgår ifrån kriminalitet i ett område ökar om fas-
tighetsägaren eller kommunen inte åtgärdar skadegörelse, exempelvis 
sanerar klotter eller lagar trasiga fönster och lampor (Wilson & Kel-
ling, 1982). Om ett samhälle tillåter olika former av social oordning 
såsom fylleri och gäng som hänger i gatuhörn blir dessa platser lättare 
brottsforum för rån och stölder. Här återkopplar vi till vad informan-
terna berättar om ungdomsgäng som driver runt och bildar stora 
grupperingar där de står och hänger. Detta är något som några av in-
formanterna menar skapar otrygghet, och att de på kvällar undviker att 
passera dessa gängbildningar. 

Det gäller alltså att stävja asociala beteenden och ingripa även 
mot mindre ordningsstörande brott för att förebygga oordning innan 
den trappas upp. Här tänker vi främst på bilar som parkeras framför 
fastigheter och på gångvägar, eller sopor som placeras på hög utanför 
sopstationer. Broken window-teorin innebär också att ökad ordning ökar 
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trygghetskänslan och tron hos människor att brottsligheten minskat, 
samt ger ett stärkt förtroende för polisen. Det framkommer bland de 
intervjuade att flertalet av dem inte vet att det finns en närpolis i om-
rådet. Däremot nämner två informanter att de vet att det finns en po-
lisstation i området, men att de ändå inte upplever att polisens närvaro 
är stor i Araby/Dalbo.  

Stämplingsteorin kan också appliceras på de resultat som fram-
kommit i intervjuerna. Ser man inte brottet så har inte heller något 
brott begåtts. Om det finns fotpatrullerande poliser i området kan 
brott uppmärksammas. Vidare, enligt stämplingsteorin, anses personer 
som blivit stämplade som kriminella av omgivningen ofta få en bild av 
sig själva som kriminella, och ha svårt att bryta detta mönster (Becker, 
1963). Brott är en social konstruktion som kan motverkas av social 
stimulans genom andra former av aktiviteter. Här är Araby Park Arena 
ett exempel på något som haft en positiv inverkan genom stimulans 
och aktiviteter för boende i området. Flera av informanterna lyfter 
fram Araby Park Arena som en positiv förändring i området, eftersom 
den riktar sig till alla åldrar i området och att alla är välkomna.  

 Diskussion 4.4

Flertalet av informanterna kommer med förslag om hur saker kan 
förbättras i Araby/Dalbo, så som t.ex. att sätta upp bommar och an-
nat för att minska buskörningen med mopeder och få ner hastigheter-
na i området. Andra informanter säger att belysning vid olika platser 
skulle kunna öka tryggheten i området. Dessa förslag innebär att poli-
sen, kommunen, fastighetsägare och hyresvärdar bör samverka för att 
se över olika områden i Araby/Dalbo. En samverkansgrupp med olika 
aktörer kan på många sätt öka tryggheten hos de boende i området. 
En sådan samverkansgrupp kan gemensamt diskutera vilka områden 
man bör lägga fokus på. Det kan vara diskussioner om bättre belys-
ning, var det kan sättas upp vägbommar och farthinder, eller reparat-
ioner av trasig gatubelysning och trasiga vägbommar. Enligt informan-
terna skulle sådana åtgärder kunna öka tryggheten i området på speci-
fika platser som informanterna har pekat ut som otrygga.  

I intervjuerna och vid våra besök i området framkommer det att 
såväl äldre som yngre anser att polisen måste arbeta mer brottspreven-
tivt i området. Polisen bör finnas till hands och inte endast vara synliga 
vid samband med larm i området. Här kan en områdespolis vara ett 
bra sätt att bygga broar på. Polisen arbetar i området och finns till 
hands när det är larm i området, men har också tid till att samverka 



och socialisera med människorna i området. Fördelen med en områ-
despolis är att en sådan har god lokalkännedom, men också kännedom 
om människorna som bor där och kan ha en närmre kontakt med 
såväl rektorer, idrottsansvariga, personal som arbetar på fritidsgård, 
Araby Park Arena etc. Men det behövs även externa resurser för att 
skapa mångfald. Andra patruller, såsom IGV-patruller, kan åka på 
larm i området så att människorna ser att det kan variera vilka poliser 
som befinner sig i och arbetar i området.  

Informanterna lyfter även den kulturella mångfalden i området 
och hur bristande språkkunskaper kan skapa problem, särskilt när det 
gäller nedskräpning. Eftersom många brister i språkförståelse har de 
svårt att ta till sig den allmänna information som finns uppsatt i områ-
det, samt den samhällsinformation som sänds till dem. Därför bör 
fastighetsskötare och kommun fokusera på att förbättra information-
en. De kan dels göra den mer visuell, men också tillhandahålla den på 
engelska eller exempelvis arabiska. 

Utifrån resultaten av den här delstudien och den trygghetsmät-
ning som gjorts har vi reflekterat över hur man kan använda polisstu-
denterna vid Linneuniversitetet på ett effektivt sätt. Vi tror att det kan 
ge positiv effekt om polisstudenterna också kan vara ute i området, 
besöka fritidsgården och Araby Park Arena. Studenterna skulle kunna 
samtala och socialisera med boende i området och besöka näringsid-
kare och butiker i området. Ett önskemål som merparten av våra in-
formanter har framfört är att oftare se patrullerande poliser på gatorna 
i Araby/Dalbo för att kunna få kontakt med polisen utan att det har 
skett ett brott eller en annan händelse där polisen behöver ingripa. 
Med polisstudenter i området hade det, förutom en ökad synlighet, 
även gett de unga i området möjlighet att ställa frågor om polisutbild-
ningen. Polisstudenter som pratar med de boende i området får även 
möjlighet att få förståelse för vad allmänheten ser som oroande där de 
bor.  

Det framkom också under intervjuerna att arbetslösheten är hög 
i området. Vi reflekterade över huruvida man kan ha dagliga aktiviteter 
eller verksamheter som ger alla i området möjlighet att delta och 
komma ut, träffa andra människor i liknande situationer och få möj-
lighet att aktivera sig. Om det går att göra något åt den höga arbets-
lösheten i Araby/Dalbo skulle detta kunna leda till att situationen för-
bättras. Hur detta skulle kunna ske i praktiken är i skrivande stund 
svårt att ge konkreta förslag på. Detta är främst en politisk fråga som 
bör diskuteras vidare.  



I resultaten framkom det också att åldrarna för misstänkta för 
snatteri har sjunkit. Vad detta beror på är svårt att ge en förklaring till. 
En av våra informanter menar att en faktor skulle kunna vara att i 
Sverige är väldigt få barn ute sent på kvällarna, men i andra kulturer är 
det inte ovanligt att barn i t.ex. åttaårsåldern springer ute på kvällarna. 
Detta menar informanten kan innebära att barnen lätt hamnar i fel 
umgänge och påverkas negativt av sin omgivning. Informanten lyfter 
föräldrarnas betydelse i denna fråga; föräldrarna har ett ansvar att en-
gagera sig i barnens skolgång och se till att barnen aktiverar sig och de 
bör generellt ha större koll på vad barnen gör, var de befinner sig och 
med vem eller vilka de umgås. 

Under intervjuerna framkom det bland flera informanter, såväl 
boende i området som näringsidkare och pensionärer att de har reflek-
terat över varför myndigheterna placerar många invandrare i samma 
område. Här är det viktigt att diskutera vad det är som ligger bakom. I 
vilken utsträckning är det myndigheter som placerar? Är bostadsbola-
gen, den fria hyresmarknaden och de boendes egna önskningar också 
styrande faktorer? 

Förslagsvis skulle man kunna göra en uppföljning inom följande 
områden: 

 Placering av invandrare, vem beslutar? Hur går man tillväga? 

 Den höga arbetslösheten i området. Hur kan man arbeta vi-
dare med detta? Vilka är ansvariga? 



 Ungdomar i Araby/Dalbo 5.

Olle Denke, Amir Sadiku, Petrus Töre, Niran Rashid, Sara Andersson, 
Niklas Schöbel & Isabella Garhall  

Den här delstudien fokuserar skola och fritid och baseras på intervjuer 
med ungdomar i åldrarna 16–19 år och fritidsledare i området. 

 Metod 5.1

Totalt genomfördes 11 intervjuer med 24 personer, varav tre kan be-
traktas som nyckelpersoner. Personerna som deltagit är av båda könen 
och har olika etnicitet och bakgrund. Nyckelpersonerna är fritidsledare 
med stor kännedom om ungdomarna och området. Intervjuerna ge-
nomfördes i Araby/Dalbo i en miljö där informanterna känner sig 
trygga. För att komma i kontakt med ungdomarna besökte vi fritids-
gårdar och skolor. Informanterna har deltagit frivilligt och är anonyma 
i den här texten.  

Intervjuerna genomfördes dels genom enskilda semistrukture-
rade intervjuer, dels med semistrukturerade fokusgrupper med maxi-
malt fyra personer. I intervjuerna har samma frågor ställts till alla in-
formanter, och frågorna har haft öppna svarsmöjligheter. Alla infor-
manter har alltså haft samma möjlighet att uttrycka sin åsikt om 
samma frågor. 

 Resultat 5.2

5.2.1 Miljö och omgivning 

I intervjuerna framkommer att en övervägande majoritet av informan-
terna anser att Araby/Dalbo som område blivit fräscht och trevligt 
efter upprustningen. Upprustningen har bidragit till den positiva in-
ställningen hos de boende i området. Informanterna upplever att de 
boende, främst ungdomarna nu är mer rädda om sitt Araby Park 
Arena. Upprustningen av området Araby/Dalbo startade 2008 när 
kommunen beslutade att renovera, förnya och bygga ett nytt 
Araby/Dalbo för att bryta utanförskapet. Sedan dess har området fått 
fina gröna parker, lekplatser, Araby Park Arena etc. Araby Park Arena. 



är ett aktivitetscentrum dit ungdomar kan gå för att umgås med vän-
ner, delta i sportaktiviteter, lyssna på konserter etc. Alla aktiviteter är 
gratis och alla är välkomna, även personer som inte bor i 
Araby/Dalbo.  

Samtidigt som en övervägande majoritet idag har en positiv in-
ställning till hur Araby/Dalbo ser ut som område, finns det fortfa-
rande problem. Belysningen är en fråga som ofta kommer upp i inter-
vjuerna, och då särskilt belysningen vid Araby Park Arena. Buskörning 
med mopeder och bilar var tidigare ett stort problem som verkar ha 
blivit betydligt bättre efter polisens insats som riktades mot mopeder 
och cyklar. Polisen beslagtog cyklar och mopeder, utredde om de var 
stulna och såg till att de hamnade hos rätt ägare. Problemet med bus-
körning finns i viss mån fortfarande kvar, men är inte lika påtagligt 
som tidigare.  

Många anser att inflödet av flyktingar till Araby/Dalbo har varit 
för stort och att det har skapat en del problem, eftersom många män-
niskor trängs på ett litet område. Några informanter berättar att 
Araby/Dalbo har problem med segregation och olämpliga boenden, 
som är för små för familjerna som ska bo där. Barnen har ofta ingen 
egen sovplats utan får dela säng med flera syskon. En anledning till att 
så mycket folk rör sig ute är att ungdomar inte får plats i hemmet, utan 
bara sover där.  

5.2.2 Trygghet 

På frågan om informanternas upplevda trygghet var svaren varierande. 
Samtidigt som många uppger att de känner sig trygga i Araby/Dalbo 
finns det de som drar sig för att röra sig i området. För några handlar 
tryggheten om att man känner människorna som bor där och att man 
känner sig hemma i området.  

Otryggheten grundar sig i bristfällig belysning på vissa platser, 
och en övervägande majoritet av informanterna känner att de är 
otrygga främst kvällstid. Det framkommer i intervjuerna att mycket av 
otryggheten baseras på rykten och inte i egna erfarenheter. En åter-
kommande uppfattning är att media har målat upp en oriktig bild av 
området som får människor i Araby/Dalbo att känna otrygghet. Även 
föräldrar bidrar till att otrygghet genom att avråda sina barn från att 
röra sig i området, eftersom de tror att det är farligt 

Vissa blir otrygga av vad de tror kan hända. För några handlar 
den upplevda otryggheten om att det springer runt lösa hundar och 
för andra handlar det om att man tror man kan komma att stöta på 



hotfulla ungdomsgäng De flesta berättar att de inte vill gå i 
Araby/Dalbo på kvällen, men ingen kunde egentligen svara på varför.  

Många av de intervjuade anser att de känner sig otrygga i områ-
det om man inte känner folk där och därför inte har en känsla av sam-
hörighet. Att vara trygg eller otrygg i Araby handlar i stor utsträckning 
om vem eller vilka man känner. Efter intervjuerna bedömer vi att 
tryggheten ändå är relativt hög jämfört med vad tidigare trygghetsmät-
ning har visat. 

5.2.3 Brottslighet 

Den vanligaste brottsligheten i Araby/Dalbo är olika former av skade-
görelse, misshandel och cykelstölder. Skadegörelsen verkar, enligt in-
formanterna, grunda sig i någon form av protest från ungdomarnas 
sida, till exempel mot stängda fritidsgårdar etc. 

Informanterna menar också att de flesta löser saker på egen 
hand och inte anmäler till polisen, vilket antyder att mörkertalet är 
stort när det gäller brottslighet. Det verkar inte som om någon person-
ligen varit utsatt för, eller bevittnat, grövre brottslighet. Vi får uppre-
pade gånger höra att ungdomarna bara hört talas det de berättar om, 
men de har aldrig bevittnat dessa händelser själva.  

Om brottsligheten statistiskt sett har ökat under sommarperi-
oden är oklart, men ungdomsgruppen blir kommenderade att arbeta 
med IGV inne i Växjö, samtidigt som fritidsgårdar stänger under 
sommarperioden, vilket gör att ungdomarna blir understimulerade och 
då hittar på saker som får igång pulsen.  

Några informanter berättar att missbruk och droger har spridit 
sig ner i åldrarna, samtidigt som andra berättar att de inte märkt något 
sådant. De flesta informanter har haft någon erfarenhet av brottslighet 
som till exempel cykelstöld, men om detta kan sägas vara speciellt just 
för Araby/Dalbo är oklart. Trots detta, förklarar informanterna att det 
inte är så illa i området som folk tror. När det händer något i området 
så blir det ofta större än vad det är i media och via skvaller. Det hän-
der saker då och då, men inget som egentligen avviker från andra om-
råden.  

5.2.4 Polisen 

Informanterna menar att polisens närvaro i området är för liten. När 
polisen väl är där sitter de kvar i bilarna och spanar, för att sedan köra 
vidare. Polisen saknar en relation till och kontakt med ungdomarna. 
Det skulle underlätta om polisen kunde arbeta civilt oftare, så att ung-



domarna ser människan som jobbar som polis, och inte bara en uni-
form. Informanterna menar att polisen nog gör sitt bästa, men de an-
ser att de skulle kunna göra mer.  

Några informanter klagade tvärtom på att polisen var där för 
ofta. De tillhör en grupp som inte vill ha med polisen att göra och 
som ville vara ifred. Samma personer ansåg att ”Araby/Dalbo är de-
ras” och att polisen inte har där att göra. Det är främst så kallade le-
dargestalter som uttrycker detta, och då gärna inför andra, ofta yngre 
killar. De äldre visar tydligt att de anser att det är de som bestämmer 
och de yngre killarna lyssnar på dem.  

Informanterna menar att de märker direkt när det är poliser som 
kommer utifrån och när det är ungdomsgruppen som är där. Ung-
domspoliserna är välkända i området; de pratar med ungdomar och 
kan deras namn, medan poliser utifrån bara kommer dit och gör det 
de ska göra för att sedan lämna området.  

 Analys 5.3

Vår utgångspunkt i det här arbetet var den trygghetsmätning som ge-
nomfördes i Araby/Dalbo. I denna trygghetsmätning framkom höga 
siffror för otrygghet, brottslighet samt miljö och omgivning. Eftersom 
trygghetsmätningen var kvantitativ blev vår uppgift att bryta ner den 
och hitta kvalitativa förklaringar till resultaten. Vi har kommit fram till 
att trygghet är subjektivt och beroende av vilken roll man har i 
Araby/Dalbo, alltså om man är välbekant med området och de som 
bor där, eller om man bara är förbipasserande. 

Det vi kan se är att många drar sig för att gå ensamma på kvällar 
i Araby/Dalbo, men att det främst har att göra med dålig belysning 
eller farhågor om att behöva konfronteras med ungdomsgäng. Detta 
är en stor bidragande faktor till den upplevda otryggheten.  

Araby/Dalbo förefaller via media ha fått ett oförtjänt dåligt 
rykte genom att ofta lyftas fram i negativa sammanhang. Detta gör att 
både utomstående och boende bildar sig en uppfattning om att det är 
farligt att röra sig i området, vilket är något som sprider sig till männi-
skor i ens närhet.  

Föräldrar till barn som inte bor i Araby/Dalbo ser helst att deras 
barn inte är i området, och sprider på så sätt vidare den felaktiga upp-
fattningen om i områdets farlighet. Detta kan kopplas till stämplingsteo-
rin (Becker, 1963) som handlar om att det avvikande, i det här fallet 
området Araby/Dalbo, framställs på ett negativt sätt av omgivningen 
och att ungdomarna i området försöker leva upp till detta rykte. Om 



många har den här bilden av Araby/Dalbo är det lätt att ungdomarna i 
området tar på sig en identitet som avvikare. Självuppfyllande profetia 
(Merton, 1948) är också en teori som kan stämma in på detta feno-
men. Det handlar om att ett från början falskt rykte, eller en inställ-
ning till ett visst område, leder till att det de som bor där beter sig på 
det sätt som de beskrivs göra. Man lever till alltså upp till ryktet, trots 
att det från början inte var ett korrekt påstående om området eller de 
boende där.  

Intervjuerna med ungdomarna indikerar att den typiska små-
brottsligheten som skadegörelse och liknande ökar under sommaren 
när aktivitetsmöjligheter och närvaro av vuxna minskar. Detta kan 
kopplas till rutinaktivitetsteorin där avsaknaden av en kapabel väktare, 
vuxna eller poliser, ger förutsättningar för ökad brottslighet. Man kan 
anta att ungdomar som har mindre att göra och färre som har översyn, 
leder till att några sysselsätter sig med till exempel klotter och annan 
skadegörelse. Detta förhållande bekräftades av en fritidsledare i inter-
vjuerna.  

När vi inledde undersökningen hade vi en bild av att polisens 
ungdomsgrupp fungerar bra i Araby/Dalbo och att de har en god 
relation till ungdomarna i området. Det stämmer inte särskilt väl över-
rens med informanters åsikter i intervjuerna. Det visade sig att fritids-
ledarna upplever stor avsaknad av polisens närvaro och att ungdomar-
na överlag har en negativ inställning till polisen.  

Ungdomarna upplever att polisen är där för sällan. När polisen 
väl är där känner ungdomarna sig iakttagna av poliserna, som inte kli-
ver ur sina bilar. Detta gör att klyftan mellan ungdomar och polis ökar, 
vilket försvårar möjligheten att skapa bra relationer. Många ungdomar 
upplever att polisen bara är där för att sätta dit dem. Det beror på att 
polisen stiger ur sina bilar bara för att gå fram till vissa individer för att 
sedan ta med dem till stationen, inte för att skapa kontakt. När detta 
sker känner sig informanterna lurade. Inget konkret kommer fram, 
men ungdomarna uttrycker ilska och besvikelse eftersom de känner sig 
på förhand dömda och de upplever att de inte ges en ärlig chans. 

 Diskussion 5.4

Efter den här kvalitativa delstudien har ett antal diskussionsämnen 
framkommit: miljö, trygghet, brottslighet, samt inställning och relation 
till polisen.  

När det gäller miljön upplevdes belysningen som ett problem av 
nästan alla informanter, framför allt kring Araby Park Arena. Belys-



ningen var för många en av orsakerna till otrygghet. Majoriteten av de 
som inte kände sig helt trygga i området uttryckte att det på dagen 
känns bra att röra sig i området, men att man gärna undviker det på 
kvällen. Farhågorna handlar oftast om att konfronteras med ung-
domsgäng, som skriker och ropar saker.  

Otryggheten grundar sig till stor del i ryktesspridning där 
Araby/Dalbo målas upp som ett farligt och otryggt område. Vissa 
ungdomar vill leva upp till detta rykte, samtidigt som det finns de som 
anser att Araby/Dalbo inte är värre än något annat område. Detta, 
menar de, leder till att alla som har någon anknytning till området dras 
över samma kam. Här har media spelat en stor roll, eftersom de ofta 
väljer att rapportera om och belysa Araby/Dalbo i negativa samman-
hang. 

När det gäller brottslighet har vi fått en delvis motsägelsefull 
bild. Samtidigt som brottsligheten visar sig mer för vissa i form av 
missbruk och skadegörelse, går det andra obemärkt förbi. Informan-
ternas berättelser indikerar att området förmodligen inte utmärker sig 
vad gäller förekomsten av kriminalitet. Vad vi däremot har kunnat se 
är att det finns en tendens till ökad brottslighet under sommarperi-
oden då avsaknad av polis, vuxna samt en minskning av fritidsaktivite-
ter blir besvärande. Detta kopplar vi till rutinaktivitetsteorin där av-
saknaden av ”en kapabel väktare”, alltså någon form av auktoritär 
person, gör att risken för brott ökar (Cohen & Felson, 1979). Detta 
bekräftades också av ungdomarna i intervjuerna.  

I fråga om inställning och relation till polisen har responsen va-
rit övervägande negativ på ett eller annat sätt. Samtliga ungdomar samt 
flertalet vuxna fritidsledare uttrycker ett missnöje över polisens spora-
diska närvaro i området. Vi reagerade framförallt på att fritidsledare 
som har arbetat i området i många år saknar en relation till polisen. De 
kunde inte komma på något tillfälle där polisen tagit sig in till fritids-
gården i syfte att endast skapa relationer och prata med ungdomarna. 
Ungdomarna berättar att polisen antingen är där för att spana på dem, 
eller bara är där då de har ett ärende att uträtta. Detta gör att inställ-
ningen till polisen blir negativ och klyftan mellan polis och ungdomar-
na ökar.  

Polisen gjort ett bra arbete, speciellt när det gäller riktade insat-
ser mot buskörning med mopeder, som tidigare var ett stort problem i 
området. Däremot kan vi se ett behov av en ökad närvaro under 
sommaren. I övrigt utmärker sig Araby/Dalbo inte när det gäller kri-
minalitet, men vi har förstått att det finns ett mörkertal som handlar 
om att man istället för att kontakta polisen löser problemen själva. Det 



är troligen okunskap och brist på tillit till polisen som ligger till grund 
för det, men också dålig förståelse för hur polisen arbetar och att poli-
sen för kan förknippas med något negativt, beroende på kultur och 
bakgrund. För att motverka detta skulle närpolisen kunna åka ut till 
skolor oftare för att samtala med eleverna, både om hur polisens ar-
bete ser ut överlag och om hur rättsväsendet fungerar i Sverige. Man 
kan även bjuda in föräldrar vid samma tillfälle så även dessa blir in-
formerade. Det viktigaste är kanske en ökad närvaro inne på fritids-
gårdarna för att prata med ungdomarna, ge dem ett ansikte, skapa 
relationer och visa intresse för dem som individer. Detta behöver inte 
innebära att man kommer dit i full utrustning och uniform. Ett öns-
kemål från flertalet ungdomar och fritidsledare är att polisen kan 
komma dit civilt och umgås. 

Den övergripande slutsatsen av den här delstudien är att områ-
det Araby/Dalbo har vissa problem, men att det krävs väldigt små 
åtgärder för att göra skillnad till det bättre. Belysningen och den stäm-
pel området fått är förvisso ingen polisiär fråga, men den påverkar 
ändå alla boende och aktiva i området.  

  



 Sammanfattande diskussion 6.

Intervjustudiernas resultat avviker delvis från de bilder av 
Araby/Dalbo som förmedlats i trygghetsmätningarna. Det mest påtag-
liga är att informanterna, till skillnad från respondenterna i trygghets-
mätningarna, inte verkar uppleva den höga grad av otrygghet som 
kunde befaras. Orsakerna till den otrygghet som trots allt förmedlas 
kan kategoriseras i fyra variabler: fysiska, mellanmänskliga, kriminali-
tetsrelaterade och de som bärs av uppfattningar från det omgivande 
samhället. 

De fysiska variabler som beskrivs är dålig belysning på vissa 
platser, busåkning med mopeder, problem med felparkerade bilar, 
områdets slutenhet (genomfartsvägar saknas) och nedskräpning. För 
alla dessa variabler, undantaget bristande belysning, kan det diskuteras 
i vilken utsträckning de genererar otrygghet eller om de snarare väcker 
irritation. Otrygghet och irritation kan tyckas vara skilda känslor, men 
det finns beröringspunkter. Inte minst utifrån Broken window theory, kan 
man argumentera för att en upplevd förslumning av ett område kan 
generera såväl otrygghet som kriminalitet. Det bör dock nämnas att 
bostadsbolag och kommun genomfört en påtaglig upprustning av om-
rådet, något som också omnämns i positiva ordalag av flera informan-
ter. 

De mellanmänskliga variablerna hänför sig både till invånarnas 
relationer till varandra och till deras relationer till myndighetsrepresen-
tanter. Flera informanter har talat om kulturkrockar som genererat 
onödig irritation, konflikt och otrygghet. Exempel som nämns är hur 
man i vissa kulturer för sig på ett mer högljutt och expressivt sätt. Då 
detta sker i grupp och på ett främmande språk, kan förbipasserande 
misstolka alldagliga diskussioner som hotfulla konflikter. Invånarnas 
personliga relation till myndighetsrepresentanter har i några fall be-
skrivits som problematisk. Orsaker som förts fram är bristande kun-
skap för respektive myndighets uppgifter och arbetssätt, samt myn-
dighetens bristande förmåga att förmedla budskap om detta på ett för 
individen begripligt sätt. En grupp som förefaller särskilt utsatt är ny-
anlända flyktingar med dåliga kunskaper i svenska. 

Utifrån informanternas berättelser upplevs inte risken att utsät-
tas för kriminalitet som någon dominerande negativ trygghetsvariabel. 



Viss oro för kriminalitet beskrivs dock. Det handlar då om rädsla för 
ofredande av gäng och en mer abstrakt rädsla för vad som kan hända 
kvällstid på de platser som har bristfällig belysning. Även några av de 
fysiska variablerna, som busåkning på moped, felparkering och ned-
skräpning, kan under vissa omständigheter, betraktas som brott eller 
förseelser. 

Variabler som bärs av uppfattningar från det omgivande sam-
hället är mer subtila och svårare att finna orsaker till. Flera informan-
ter beskriver massmedias rapportering som ensidigt negativ genom att 
den upplevs fokusera på problem i området. Utifrån stämplingsteorin 
kan denna negativa stämpling i sig generera ett mer asocialt beteende 
från individer i det stigmatiserade området. Några av intervjuerna med 
ungdomar i området ger stöd för att detta faktiskt sker. I en relativt 
liten stad som Växjö (drygt 60 000 invånare i tätorten), kan man dock 
förvänta sig att uppfattningar om ett bostadsområde sprids snabbt, 
även utan hjälp från media. Det är därför troligt att det inte enbart är 
negativa händelser och medias rapportering av dessa som orsakat 
stigmatiseringen, utan även avsaknaden av positiva händelser. Flera 
informanter tar upp den nedlagda Arabyfestivalen som en sådan posi-
tiv händelse som saknas. Bland de positiva händelser som faktiskt 
sker, nämns evenemang på Araby Park Arena. 

För att finna effektiva trygghetsskapande lösningar behöver tro-
ligen alla dessa variabler påverkas parallellt i positiv riktning av flera 
aktörer. Det finns inga enkla lösningar för socioekonomiskt segrege-
rade områden, särskilt inte någon som polisen ensam kan genomföra. 

De fysiska variablerna förefaller vara de som är enklast att åt-
gärda. Ett stort arbete är redan genomfört genom en allmän upprust-
ning av området. Det är relativt lätt att laga vägbommar, installera 
farthinder, sätta upp kompletterande belysning, sätta upp fler sopkärl 
och förmedla information om källsortering på de språk som talas i 
området. Vad gäller busåkning på moped har polisen genomfört en 
insats som haft tydlig positiv effekt. Regelbunden upprepning av såd-
ana insatser skulle troligen kunna hålla problemet på en acceptabel 
nivå. Polisen har också en viss roll i att stävja problemet med felparke-
rade bilar. När det gäller övriga fysiska variabler är de snarare ett an-
svar för bostadsbolag och kommun. 

I de mellanmänskliga variablerna har polisen en mindre tydlig 
roll. Polisen kan givetvis vara närvarande och delaktig i området, men 
kulturkrockar och segregation faller snarare inom integrations-, ar-
betsmarknads- och bostadspolitiska arenor. När det gäller invånarnas 
direktkontakt med myndigheter har dock alla myndighetsrepresentan-



ter ett eget ansvar. Informanterna efterfrågar generellt en närmre relat-
ion till poliserna i området.  

En återkommande önskan är att poliser ska befinna sig i områ-
det även när de inte har för avsikt att ingripa mot brott och ordnings-
störningar. Det finns också en önskan att poliser ska ta sig tid att 
skapa sociala relationer. Flera informanter vill att polisen ska sitta ner 
och fika med dem. Detta bör ses som en önskan om en social och 
förtroendeskapande polis i nära relation till invånarna. När sådan för-
troendeskapande verksamhet planeras är det, av resursskäl, viktigt att 
polisen tydligt identifierar målgrupp, tid och plats. Flera informanter 
för fram närpolisens informationsmöten med nyanlända flyktingar och 
ungdomsgruppens arbetsmetoder som goda exempel man vill se mer 
av. 

Variabler som hänför sig till risken att utsättas för brott, faller 
mer naturligt inom polisens ansvarsområde. De brister som framför 
allt påtalats gäller låg synlighet av polis i området, framför allt under 
sommarmånaderna. Området saknar genomfartsvägar, vilket gör att 
polispatruller bara blir synliga då de antingen parkerat bilen och valt 
att gå eller cykla i området, och då de kört in i området för att göra 
ingripanden.  

Sommarmånaderna är de perioder då ungdomar är lediga. I so-
cioekonomisk svaga områden kommer dessutom ungdomarna i högre 
utsträckning att vara sysslolösa och vistas nära hemmet. Informanter 
menar att mycket av polisens ungdomsgrupps arbete spolierades ge-
nom att de inte var närvarande i området under sommaren, en tid då 
behovet av och möjligheterna till kontaktskapande verksamhet är som 
störst. Vidare framfördes tydliga önskemål om ökad synlighet i form 
av fot- och cykelpatrullering. Utifrån rutinaktivitetsteorin ökar risken 
för brott vid avsaknad av en kapabel väktare, vilket alltså sker under 
sommarmånaderna. Polisen skulle tvärtom kunna öka tillgången på 
kapabla väktare genom att engagera personer i området inom t.ex. 
grannsamverkansprojekt och nattvandring. Ytterligare en metod att 
öka graden av så kallad self policing, är att, på andra arenor, ha täta kon-
takter och informationsutbyte med representanter för lokalsamhället. 
Dessa kan utgöras av föreningar, skolpersonal, fritidspersonal, nä-
ringsidkare och föräldrar. 

Variabler som bärs av uppfattningar från det omgivande sam-
hället faller utanför polisens uppdrag, åtminstone när det gäller lejon-
parten av medias rapportering och hur attityder sprids i Växjö. Varje 
enskild polis kan dock vinnlägga sig om att inte förstärka negativa 



attityder, och då polisen är delaktig i positiva sammanhang kan detta 
meddelas media. 
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Bilaga Intervjuguide 

Intervjuguide för Brottsprevention Kronoberg 
 
Bakgrund 

 Ålder/kön/bakgrund – för att utröna om det är en påverkans-
faktor för intervjun/inställningen 

 Studerar, jobbar eller arbetssökande 

 Hur länge har du bott i området? Vart bor du? 

 Intressen etc.? 

 

Miljö och omgivning 

 Hur upplever du Araby/Dalbo som område? 

 Missbruksförhållanden i området? 

 Ser du något problem med trafiken i Araby/Dalbo? 

 Hur ser du på miljön i Araby/Dalbo? Nedskräpning, skadegö-
relse etc. 

 

Trygghet 

 I vilken utsträckning känner du dig trygg/otrygg i 
Araby/Dalbo? 

 Otrygg: Varför känner du dig otrygg? När/Var/Hur/Plats 
 Trygg: Hur kommer det sig? 

 Är du mer eller mindre trygg/otrygg i Araby/Dalbo än andra 

områden? 

 Vad kan öka tryggheten? Specificera. 

 Påverkar din bakgrund och situation din trygghet? 

Brott och andra trygghetshotande händelser.  
 Har du varit utsatt för något brott? 



 Har du på något annat vis varit utsatt för något annat som fått 
dig att känna dig otrygg? 

 Har du bevittnat brott? 
 Har någon närstående/bekant varit utsatt för brott? 

 
Polisen 

 Hur ser du på polisen? 
 Hur ser du på polisen/poliserna i Araby/Dalbo? 
 Vad tycker om polisens närvaro i Araby/Dalbo? 
 Har du haft kontakt om polisen? Andra som haft kontakt i din 

närhet? Hur upplevde du att du blev bemött? 
 Vad kan polisen göra annorlunda? 
 Vilka förväntningar har du på polisen? 
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