
 

 

LINNÉUNIVERSITETET 

Institutionen för samhällsstudier 

Kandidatuppsats i sociologi 15 hp, år 2015 

 

”Jag tycker nog att jag bor på Araby, det är nog alla 
andra som tycker att jag inte gör det.” 

– En kvalitativ studie om hur distinktioner påverkar tryggheten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: Emelie Jonsson 

Handledare: Per Dannefjord 

Examinator: Agneta Franssén 

Datum: 2015-01-08 

 

 

  



 

i 

 

Innehåll  

Förord ............................................................................................................................................................................ iii 
Abstract ......................................................................................................................................................................... iv 
Trygghet i Araby ......................................................................................................................................................... 1 

Distinktioners påverkan på trygghet ................................................................................................................ 1 

Syfte och frågeställning ............................................................................................................................................ 2 
Studiens relevans ........................................................................................................................................................ 2 

Forskningsöversikt .................................................................................................................................................... 3 
Avgränsningar ............................................................................................................................................................. 3 

Polisens lokala trygghetsmätningar .................................................................................................................. 3 

Stadsdelen Araby ........................................................................................................................................................ 4 

Tidigare trygghetsundersökning i Araby ........................................................................................................ 5 

Trygghetens variation inom en stadsdel .......................................................................................................... 5 

Nationell trygghet ..................................................................................................................................................... 6 

Nationell- och lokal brottsstatistik ..................................................................................................................... 7 

Teorier ............................................................................................................................................................................ 8 
Distinktion ..................................................................................................................................................................... 8 

Gränsdragningar ........................................................................................................................................................ 9 

Kollektiv styrka och social kontroll ................................................................................................................. 10 

Ordningsproblem .................................................................................................................................................... 10 

Hinder för trygghet ................................................................................................................................................ 11 

Metod ............................................................................................................................................................................ 12 
Urval ............................................................................................................................................................................. 12 

Tillträde till fältet ................................................................................................................................................... 12 

Tillvägagångssätt ................................................................................................................................................... 12 

Metodologisk reflektion ........................................................................................................................................ 14 

Etiska överväganden ............................................................................................................................................. 14 

Resultat ......................................................................................................................................................................... 15 
Bilden av ett problemområde ............................................................................................................................ 15 

Observation i Araby................................................................................................................................................ 15 

Analys av observation ........................................................................................................................................... 17 

Intervjuer .................................................................................................................................................................... 18 

Analys av intervjuer ............................................................................................................................................... 23 

Slutsatser ...................................................................................................................................................................... 27 
Diskussion ................................................................................................................................................................... 28 

Metodreflektion ....................................................................................................................................................... 28 

Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................................. 28 



 

ii 

 

Slutdiskussion ........................................................................................................................................................... 29 

Referenser .......................................................................................................................................................................I 
Bilaga 1: Polisens lokala trygghetsmätning, Araby/Dalbo .......................................................................... III 
Bilaga 2: Polisens lokala trygghetsmätning, Araby/Dalbo boendes i villa/radhus/gård................... V 
Bilaga 3: Antal småhus ............................................................................................................................................. VI 
Bilaga 4: Karta över Araby .................................................................................................................................... VII 
Bilaga 5: Brev till boende i småhus inom Araby ..........................................................................................VIII 
Bilaga 6: Intervjuguide ............................................................................................................................................. IX 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

Förord 
Studien har fokuserat på en kategori inom Araby som i tidigare trygghetsundersökning uttryckt en 

trygghet i stadsdelen. Syftet har varit att skapa en förståelse för vad tryggheten i stadsdelen kan bero 

på. Det har varit ett nöje att möta informanter i Araby och jag är oerhört tacksam för deras 

deltagande som möjliggjorde denna studie. Jag vill även rikta ett tack till Bo Tenland på Växjö 

kommun och till min handledare Per Dannefjord vid universitetet.  

Växjö 2015-01-08 

Emelie Jonsson 
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Abstract 
Title: “I think I live in Araby, it is everyone else who thinks I don´t.” 

Author: Emelie Jonsson 

 

This thesis suggests an explanation for how it is possible for individuals living in an unsafe 

neighborhood to express a high level of security. Araby is the district in Växjö municipality with the 

highest level of insecurity. Within the district, there is a category of individuals in security-

measurements showing a high degree of security. Inhabitants living in house in Araby also seem to 

show a higher level of security than inhabitants in the same accommodation in other neighborhoods 

in the municipality. The study's purpose is to understand how individuals belonging to an unsafe 

neighborhood can experience a high degree of security. Qualitative data were collected from an 

observation in Araby and from interviews with individuals living in house in the district. 

Previous research has shown that security in the surrounding area depends on several factors, such 

as disorders, the degree of social control and personal opinions. The study shows how a distinction 

to places and people in the district can explain the degree of security. When security is related to 

something more insecure, the level of security seems to increase. The conclusion is therefor that 

individuals in an unsafe neighborhood can express a high degree of security because security is seen 

in relation to something that describes as more insecure. 

 

Keywords: Araby, security, distinction, variation, district 

Nyckelord: Araby, trygghet, distinktion, gränsdragning, stadsdel 
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Trygghet i Araby 
Polismyndighetens lokala trygghetsmätningar visar att Araby är den stadsdel i Växjö kommun där 

invånarna uttrycker högst grad av otrygghet (Se bilaga1). Inom stadsdelen visar mätningarna att 

invånare boende i ”villa/radhus/gård” uttrycker en hög grad av trygghet. I jämförelse mellan hela 

Araby och invånare i småhus är den totala problembilden nästintill halverad. Araby är även den 

stadsdel i Växjö kommun där tryggheten varierar som mest beroende av boendeform (Se bilaga1 & 

bilaga2). Att invånare uttrycker en hög grad av trygghet trots att de tillhör den mest ”otrygga” 

stadsdelen i Växjö kommun går emot commonsense som borde innebära att invånare i en otrygg 

stadsdel upplever en otrygghet. Undersökningen är fokuserad till den grupp som uttrycker en 

trygghet i Araby. 

Boende i småhus inom Araby visar en högre grad av trygghet än invånare i samma boendeform i 

flera andra stadsdelar i kommunen (Se bilaga2). Granér skriver att småhusen inom stadsdelen ”inte 

kan sägas ingå i den socioekonomiskt segregerade delen av Araby/Dalbo”(Granér, 2014:2). Det som 

på kartan särskiljer ”husområdet” från övriga delen av Araby är Ulriksbergspromenaden. Trots att 

en väg skiljer småhusen från ”hyreshusområdet” tillhör hushållen den mest otrygga stadsdelen i 

kommunen vilket gör den höga tryggheten intressant för undersökning. Studiens syfte är att skapa 

förståelse för hur invånare i en otrygg stadsdel kan beskriva en hög grad av trygghet. 

Distinktioners påverkan på trygghet 

Idlinge (1997) skriver att media tenderar att framställa Araby som ett ”problemområde”. Han menar 

att stadsdelens rykte tvingar invånarna att göra gränsdragningar om platser, personer och händelser 

inom området för att ryktet och fördomar ifrån andra inte ska sänka den egna personen. I 

föreliggande studie illustreras ett samband mellan distinktioner och trygghet. I syfte att distansera 

sig gentemot problem, förklarar Idlinge att invånare tenderar att göra en mental åtskillnad till platser 

och personer i stadsdelen (Idlinge, 1997:33). Jag menar att distinktioner, mentala som fysiska, till 

personer och platser inte bara förklarar en mental- och fysisk åtskillnad. Föreliggande studie 

kommer visa hur distinktioner till platser och personer kan användas för att förstå hur invånare i en 

otrygg stadsdel kan uttrycka en hög grad av trygghet.  
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Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att skapa förståelse för hur invånare i en otrygg stadsdel kan beskriva en hög grad 

av trygghet, i jämförelse med hela Araby och i jämförelse med flera andra stadsdelar. Den 

övergripande frågeställningen är:  

 Hur kan individer i en otrygg stadsdel uttrycka en hög grad av trygghet?  

En kvalitativ undersökning med en observation i Araby och intervjuer med invånare i småhus inom 

Araby ligger till grund för denna studie. För att nå fram till ett svar på studiens frågeställning 

kommer resultatet från den kvalitativa undersökningen att analyseras och diskuteras. 

Studiens relevans 

Studiens relevans sträcker sig förbi Araby och Växjö kommuns gränser. Tryggheten i en stadsdel 

tycks variera utifrån faktorer som tidigare sociologisk- och kriminologisk forskning behandlat. Vad 

min studie erbjuder är förutom dessa faktorer, ett sätt att förstå tryggheten genom att se till 

distinktioner inom ett område. Genom att visa hur distinktioner påverkar tryggheten ökar 

förståelsen för hur individer beskriver en trygghet eller en otrygghet. Distinktioners påverkan på 

trygghet kan sannolikt användas för att förstå tryggheten även i andra stadsdelar eller i andra 

sammanhang.  

 

Otryggheten i en stadsdel kan få konsekvenser där individen ändrar handlingsmönster genom att ta 

avstånd från exempelvis platser som upplevs otrygga. Att leva med en otrygghet kan även ge 

konsekvenser för individens hälsa som utgörs av rädsla, ångest och sömnsvårigheter (Torstensson 

Levander, 2007:24-25). Trygghet är ett väl utforskat ämne och tidigare trygghetsundersökningar har 

genomförts i stadsdelen Araby. Tidigare studier har främst fokuserat på en otrygghet i stadsdelen 

och på hur denna kan motverkas (Jfr med Granér, 2014). Föreliggande studie fokuserar istället på en 

trygghet i Araby för att skapa förståelse för vad denna påverkas av.   
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Forskningsöversikt 
Följande avsnitt ger en inblick i tidigare forskning om stadsdelen Araby samt forskning om trygghet 

i stadsdelen. I syfte att skapa förståelse för vad tryggheten beror på tillämpas tidigare forskning om 

trygghetens variation inom en stadsdel, nationell forskning om trygghet och brottsstatistik. Nedan 

följer även en beskrivning av de avgränsningar som gjorts under studiens gång. 

Avgränsningar 

I Polismyndighetens lokala trygghetsmätningar används ”Araby/Dalbo” som benämning på området 

som innefattar postnumren 352 37 och 352 47-48 (Erasmie, 2014:9). Växjö kommuns definition av 

stadsdelen är delområdena Araby, Dalbo och Nydala där området omsluts av Mörners väg i söder, 

Arabygatan i väster, Liedbergsgatan i öster och Nydalavägen i norr (Växjö kommun, 2008:2-3). I 

föreliggande studie tillämpas Växjö kommuns benämning då polisens trygghetsmätningar är inom 

gränserna för kommunens definition av ”Araby”. Villa, radhus eller kedjehus används ofta 

synonymt med småhus som per definition betyder ”friliggande hus med en eller två bostäder” (NE, 

2014). I uppsatsen används småhus som samlingsnamn för de hushåll som ingår i undersökningen. 

Vid kontakt med stadsplaneringskontoret på Växjö kommun gavs tillträde till statistik över antal 

småhus i Araby som i dokumentet uppges vara 218st (Se bilaga3). Småhusen är (tillsammans med 

ett antal hyresrätter) belägna på västra sidan av Ulriksbergspromenaden medan östra sidans 

bebyggelse utgörs av flerbostadshus och hyreslägenheter.   

Polisens lokala trygghetsmätningar 

Sedan slutet av 1990-talet genomförs trygghetsmätningarna vartannat år i Kronobergs län. 

Mätningarna baseras på enkäter som skickats ut till invånare i olika postnummerområden. 

Resultaten sammanställs i en modell som visar ett ”trygghetsindex” i nivåer från 0-6. Nivå 0 

motsvarar ”närmast obefintligt problem” och nivå 6 ”alarmerande påtagligt problem” (Erasmie, 

2014:3-7). Vid granskning av resultatet formulerades ett ”genomsnittsvärde” i syfte att möjliggöra 

jämförelser mellan olika boendeformer i olika stadsdelar. Genomsnittsvärdet skapades genom att 

addera värdet från den totala problembilden med samtliga års värde och dividera med antal år, som i 

detta fall var fyra. Genom att formulera ett genomsnittsvärde underlättas en överblick och en 

förståelse av resultatet.   
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Resultatet från de lokala trygghetsmätningarna illustrerar en kategori som skiljer från det generella 

mönstret och bilden av Araby som en otrygg stadsdel. Invånare i småhus inom Araby tycks uppleva 

en hög grad av trygghet i jämförelse med hela Araby. Totalt sett uppvisar stadsdelen ett 

genomsnittsvärde på 2,59 (Se bilaga1). Vid fokusering på boende i småhus är motsvarande 

genomsnittsvärde 1,32 (Se bilaga2). Trots att deltagarantalet inom kategorin är lågt med åtta till 

fjorton respondenter genomgående under åren, ger värdena en indikation på att tryggheten varierar 

beroende på hur invånarna bor och var i stadsdelen de bor. 

I den lokala trygghetsmätningen ingår sju delområden i Växjö kommun. Vid jämförelse av 

genomsnittsvärdet mellan Araby och övriga områden i kommunen, hamnar boende i småhus inom 

Araby på en fjärde plats av sju möjliga.  Tryggheten förefaller vara högre i denna grupp jämfört 

med tryggheten hos invånare i samma boendeform i flera andra stadsdelar (Se bilaga2). Eftersom 

Araby tenderar att beskrivas som den mest otrygga stadsdelen i kommunen är en kategori som visar 

en relativt hög grad av trygghet intressant för undersökning (Se Idlinge, 1997 & Granér, 2014).  

Stadsdelen Araby 

Araby byggdes mellan åren 1961-1973 som en del i miljonprogrammet i Växjö kommun. 

Anledningen till bygget var en ökad befolkningstillväxt i kommunen i kombination med en strävan 

efter bostäder med en modern standard (Växjö kommun, 2014). Araby är en av 15 stadsdelar i 

Sverige som ingår i det urbana utvecklingsarbetet (Boverket, 2013:6-7). I jämförelse med övriga 

stadsdelar i Växjö kommun har Araby en låg sysselsättningsgrad, höga ohälsotal samt en hög andel 

med ekonomiska bistånd dvs. faktorer som tenderar att förknippas med segregation och utanförskap 

(Växjö kommun, 2008:2-3 & Bunar, 2011b:10,29-30). Befolkningssammansättningen i Araby 

skiljer från övriga stadsdelar i kommunen då 68 procent av befolkningen är utrikesfödda, jämfört 

med 18,5 procent i hela Växjö kommun (Bunar, 2011a:21). Invånarna i Araby tillhör även en 

arbetarklass i högre utsträckning än kommunen som helhet (Idlinge, 1997:42). Stadsdelens fysiska 

miljö och befolkningssammansättning skiljer från övriga stadsdelar i kommunen. 

Trygghetsmätningarna visar att tryggheten tycks variera som mest inom stadsdelen Araby vilket gör 

området än mer intressant för undersökning (Se bilaga1 & bilaga2).  
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Tidigare trygghetsundersökning i Araby 

Med de lokala trygghetsmätningarna som inspiration genomförde studenter på Polisutbildningen 

vid Linnéuniversitetet en kvalitativ undersökning i Araby. Syftet var att i samråd med 

Polismyndigheten försöka förstå vad som skapar otrygghet i stadsdelen och hur otryggheten kan 

motverkas. Studien baseras på fältstudier och intervjuer med informanter som kategoriserades in i 

grupperna ”närpoliser och deras nätverk”, ”invandrare i området”, ”näringsidkare och äldre” samt 

”ungdomar i området”. Urvalet motiverades av en uppfattning om vilka som ”bör kunna tillföra 

studien relevant kunskap” varav en del av informanterna kommer från polisens egna kontaktlistor 

(Granér, 2014:1-7). Granér visar medvetenhet om att informanternas kännedom om forskarnas 

bakgrund bör påverkat undersökningens resultat. Att en del av informanterna kommer ifrån polisens 

kontaktlistor är ytterligare en faktor som sannolikt påverkat studiens resultat. Vem forskaren är 

spelar roll för vilken data denne kommer åt (Bryman, 2011:43-44). Det kan med andra ord vara 

relevant att genomföra en liknande undersökning som tidigare gjorts i stadsdelen när forskaren har 

en annan bakgrund än tidigare forskare i ämnet.  

Trygghetens variation inom en stadsdel 

Litzén (2006) har studerat trygghetsundersökningar med anknytning till Stockholm. Han finner att 

tryggheten varierar mellan stadsdelarna. Tryggheten tycks även variera mellan olika områden inom 

en och samma stadsdel. 

Ett stadsdelsområde är inte homogent utan det kan finnas skillnader mellan olika stadsdelarna i fråga 

om trygghet och oron att utsättas för brott (Litzén, 2006:90). 

Litzén skriver att tryggheten varierar markant mellan de två bostadsområdena Nybodaringen och 

Nybohovsbacken på Liljeholmen i Stockholm. Han konstaterar att bostadsområden verkar vara den 

mest betydelsefulla faktorn i sökandet efter kunskap om oro och otrygghet i staden (Litzén, 

2006:91). Araby tenderar att beskrivas som en otrygg stadsdel men Polismyndighetens lokala 

trygghetsmätningar har visat att tryggheten varierar inom stadsdelen. Den trygghet som tycks finnas 

inom Araby stödjer Litzéns tidigare forskning om hur ett område inte är homogent och hur graden 

av trygghet inom en stadsdel kan variera. Litzén finner att bostadsområdet är den mest 

betydelsefulla faktorn för att förstå tryggheten. Vad invånare ser som sitt bostadsområde kan, 

liksom tryggheten, variera. En mental bild av bostadsområdet påverkar sannolikt även bilden av 

stadsdelen som helhet. För att förstå hur tryggheten inom Araby kan variera är det därför relevant 

att undersöka dels hur informanterna ser på sitt bostadsområde, dels hur informanterna ser på 

stadsdelen Araby. 
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Nationell trygghet 

En inblick i nationell forskning visar hur tryggheten i samhället varierar mellan olika grupper och i 

olika tider. Den nationella trygghetsundersökningen (NTU 2013) visar att majoriteten av Sveriges 

vuxna befolkning inte oroar sig för brott och brottslighet. Det är vanligare med en generell oro för 

samhällets brottslighet än att oroa sig för att utsättas för brott. De individer som upplever att 

brottsligheten i samhället ökar, tenderar att i högre utsträckning uppleva en otrygghet än personer 

som upplever att brottsligheten är oförändrad eller har minskat. Individer med lågt förtroende för 

rättsväsendet upplever mer otrygghet än de individerna med ett stort förtroende för rättsväsendet 

(Färdeman m.fl., 2014:82). Generellt sett upplever var sjunde individ otrygghet i sitt bostadsområde 

(SCB, 2014:422).  

Grupper som tenderar att uppleva mest otrygghet är kvinnor, utrikesfödda och äldre. Individer som 

oroar sig för brott, tenderar att vara de som löper minst risk att utsättas för brott. Kvinnor över 75år 

är den grupp som känner störst oro för att bli överfallna, rånade eller ofredade på något sätt 

samtidigt som statistiken visar att de löper minst risk att utsättas för våldsbrott. Den grupp som 

tenderar att uppleva minst oro är män från 16-24 år som samtidigt är den grupp som främst utsätts 

för brottet (SCB, 2014:422). Andelen personer i Sverige som oroar sig för att utsättas för brott har 

minskat från år 2006 till år 2013, med undantag för oro för bostadsinbrott som ligger på en 

oförändrad nivå. Andelen som känner sig otrygga utomhus sent på kvällen tycks ha minskat från 21 

procent år 2006 till 15 procent år 2013 (Färdeman m.fl., 2014:82).  

Oro för brott är en faktor som tycks påverka graden av trygghet (Torstensson Levander, 2007:12). 

Som forskning ovan visar tenderar individer som löper minst risk att utsättas för brott i högre grad 

än andra att oroa sig för brott. Resultatet från min studie kommer visa på flera paralleller till tidigare 

forskning om trygghet i samhället. Forskningen visar att de som upplever att brottsligheten och 

otryggheten ökar, tenderar att uppleva en otrygghet i högre grad än andra. Som invånare i Araby 

tvingas individen leva med en medial bild av stadsdelen som otrygg och problematisk vilket 

sannolikt påverkar tryggheten i stadsdelen. 
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Nationell- och lokal brottsstatistik 

Eftersom ovan nämnd forskning visar att tryggheten har samband med en oro för brott- och 

brottslighet i samhället blir brottstatistik relevant i sökandet efter förklaringar till vad som påverkar 

en trygghet. NTU 2013 visar att majoriteten av befolkningen inte utsattes för något brott år 2012 

och en minskning tycks ha skett sedan år 2005. Utsattheten är dock hög i vissa grupper och tycks 

vara koncentrerad till ett mindre antal individer i befolkningen. Individer som tenderar att utsättas 

för brott tillhör resurssvaga grupper i samhället. Utsattheten för brott är högre bland utrikesfödda 

och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar än bland svenskfödda med en eller två inrikesfödda 

föräldrar. Även ensamstående är en grupp som i hög grad utsätts för brott (Hagstedt, 2012: 22, 30-

32).  

Det är vanligast att utsättas för brott som anses vara minst allvarliga, såsom cykelstöld och 

trakasserier som drabbar omkring 4-6 procent årligen. Grövre brott som personrån, allvarlig 

misshandel och sexualbrott drabbar årligen omkring 1 procent av befolkningen (Färdeman m.fl. 

2014:32). Antalet anmälda brott ökade kontinuerligt från 1950-talet, när statistiken började föras, 

fram till år 2011 då antalet anmälda brott var högre än någonsin. Sedan dess har anmälningarna 

minskat något men benägenheten att anmäla är fortsatt hög.  Polismyndigheten i Kronobergs län tog 

emot ca 8600 anmälningar år 2013 och Växjö kommun står för omkring 40 procent av dessa. Brott 

som anmäls i hög grad är i likhet med nationell brottsstatistik, brott som anses vara mindre 

allvarliga såsom snatteri, stöld och misshandel. Anmälningar för brott mot person tycks ha ökat 

något i Kronobergs län under perioden januari-september 2014, liksom anmälan om 

skadegörelsebrott (Lundstedt, 2014:2-20). 

Idlinge (1997) skriver att Araby tenderar att beskrivas som en stadsdel med en hög kriminalitet och 

menar att det finns en svårighet i att jämföra stadsdelens brottsstatistik med andra stadsdelar. 

Svårigheten menar han dels ligger i att polisens avgränsning av bevakningsområdet Araby inte är 

detsamma som bostadsområdet Araby, dels i att ett antal brott som är rubricerade i stadsdelen är 

trafikbrott utan nödvändig koppling till stadsdelen (Idlinge, 1997:39-40). Föreliggande studie lägger 

inte mer fokus på brottsstatistik över Araby eftersom statistiken i sig inte anses förklara en trygghet 

som tycks finnas i stadsdelen. Däremot kommer denna studie att visa hur en bild av brottsligheten i 

stadsdelen och i samhället i stort, tycks påverka hur invånare beskriver en trygghet eller otrygghet i 

Araby.   
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Teorier 

Tidigare sociologiska- och kriminologiska teorier används för att analysera resultat från observation 

och intervjuer. Teorier som behandlas nedan visar på faktorer som tycks ha samband med graden av 

trygghet. Teorier om distinktioner och gränsdragningar visar att en mental åtskillnad påverkar hur 

individer beskriver sig själva. En mental åtskillnad som längre fram i studien, tillsammans med 

faktorer från tidigare forskning, kan tillämpas för att förstå tryggheten i Araby.  

Distinktion 

Bourdieu skriver i sitt verk Distinction om sociala- och kulturella motsättningar mellan 

samhällsgrupper. Genom ett specifikt sätt att tänka och argumentera gentemot ”de andra” tydliggörs 

denna distinktion mellan grupper och formar ett ”vi och dem”-tänk. Distinktionen är ett relationellt 

begrepp eftersom individers tillskrivande egenskaper kräver en motsats. För att något ska anses ha 

hög status krävs att något annat har en låg status. När vi talar om någon på ett visst sätt formas hur 

vi ser på dem och hur vi klassificerar personerna (Bourdieu, 2010:475). Distinktionen yttrar sig när 

individer i en grupp dras ihop och andra hålls på avstånd från den sociala gruppen. Den kollektiva 

gruppidentiteten och den individuella identiteten tycks skilja från den andra gruppens identitet. 

Genom att grupper och individer tar avstånd från vissa egenskaper, förtydligas vilka de inte anser 

sig vara (Bourdieu, 2010:477). Bourdieu menar att vi skapar vår identitet i möte med världen och 

andra individer. När vi visar vilka egenskaper vi inte tillskriver oss själva, visar vi samtidigt vilka vi 

inte anser oss vara. Eftersom vi ser oss själva i relation till andra kan vi därefter komma underfund 

med vilka vi är, som grupp och som individ. Vem en är blir således beroende av vem en inte är. 

Resultatet av föreliggande studie visar på tydliga distinktioner inom Araby. Invånare i stadsdelen är 

väl medvetna om Arabys rykte som problemområde vilket tycks bidra till ett upprättande av 

distinktioner. Studien kommer visa på informanternas tendens att göra fysiska såväl som mentala 

gränsdragningar till personer och platser inom stadsdelen.  
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Gränsdragningar 

Idlinge skriver om bilden av Araby som ett problemområde. Han menar att invånare i en stadsdel 

med ett negativt rykte tenderar att gå i försvarsställning för stadsdelen i syfte att inte sänka sig 

själva. Därför menar han att det kan finnas en skillnad mellan vad informanter upplever och vad de 

beskriver. Arabys rykte får invånarna att tvingas göra gränsdragningar om platser, personer och 

händelser inom stadsdelen för att inte själva identifiera sig som en del av ett problemområde. 

Gränsdragningar inom stadsdelen gör att invånarna står ut med det mediala ryktet och Araby har 

blivit ett slags ”enklav” för invånare i andra stadsdelar att förhålla sig till (Idlinge, 1997:33, 64).  

Även Ristilammi skriver att mentala åtskillnader till personer och platser i en stadsdel gör att 

individen kan avgränsa sig från den problematiska bild som finns. I sin kvalitativa intervjustudie 

med invånare i stadsdelen Rosengård finner han att informanterna tenderar att dels neutralisera 

bilden av stadsdelen och därmed även bilden av sig själva, dels göra en slags avgränsning för att 

visa att en inte är någon ”typisk rosengårdsbo” (Ristilammi, 1994:132-133).   

 

Boverket menar att varje plats har sin egen karaktär som är beroende av vad som finns i 

omgivningen. Kontakten mellan det som uppfattas som ”innanför” byggnadernas gränser och det 

som uppfattar som ”utanför” kan vara mer eller mindre kontrollerad. Kontrollen handlar främst om 

vilka människor som rör sig på platsen. Vi tenderar att uppfatta de människor vi känner igen som 

”vanligt folk”. Eftersom individer utanför de fysiska gränserna i högre grad är främmande för oss, 

är det lättare att tillskriva dem negativa egenskaper än individer innanför gränserna. Vi tenderar att 

vara rädda för främlingar eftersom vi inte vet vilka de är, därför bottnar ofta rädsla i okunskap 

(Boverket, 1998:27,76). Eftersom Ulriksbergspromenaden utgör en fysisk gräns i Araby tycks 

vägen påverka hur informanterna beskriver individer som uppfattas som innanför och individer som 

uppfattas som utanför gränserna. Vidare skriver Boverket att tryggheten påverkas av media och att 

det kan räcka med att någon berättar något hotfullt för att det ska uppfattas som farligt. Ju fler 

berättelse av samma typ individen får höra, desto större blir påverkan (Boverket, 1998:27).  Den 

mediala bilden av Araby som ett problemområde gör att invånarna är vana vid negativa historier 

och rapporteringar om stadsdelen. Liksom det finns fysiska distinktioner, tvingas invånarna göra 

mentala sådana för att ta avstånd från ryktet om Araby. 
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Kollektiv styrka och social kontroll 

Individen lever under samhällets kontroll som tvingar denne att rätta sig efter de lagar och 

bestämmelser som finns. Ett samhälle eller en grupp som inte är tillräckligt fast integrerad kan inte 

utöva kontroll över dess medlemmar (Durkheim, 1983:206,298). Den sociala kontrollen hänger 

således ihop med graden av social integration. Graden av integration i en social grupp visar den 

interaktion som finns inom gruppen. Ju mer interaktion och ju fler kontakter som finns mellan 

gruppmedlemmarna, desto starkare integrerad blir gruppen och desto starkare blir den sociala 

kontrollen (Durkheim, 1983:155). Om den sociala kontrollen upplevs som svag, är bandet mellan 

individerna inte tillräckligt starkt för att inge en känsla av tillit och solidaritet. 

 

Kollektiv styrka kan beskrivas som en förmåga hos de boende att upprätthålla gemensamma normer 

och arbeta mot gemensamma mål. I områden där invånarna har en ömsesidig tillit och solidaritet 

gentemot varandra finns en kollektiv styrka. Ett grannskaps sociala sammanhållning ökar även den 

informella sociala kontrollen som ökar kapasiteten att arbeta för att upprätthålla ordning i 

närområdet (Sampson, 1997:918-919). Bostadsområden med en hög kollektiv styrka kännetecknas 

av ett förtroende mellan invånare, där det finns förväntningar att de som bor omkring ingriper om 

det skulle behövas. Tilliten till att någon ingriper om något oförutsett händer ökar sannolikt 

tryggheten i bostadsområdet. Faktorer som den kollektiva styrkan och den sociala kontrollen blir 

användbara för att förstå en hög grad av trygghet i en generellt sett otrygg stadsdel.   

Ordningsproblem 

Broken windows teorin syftar till att områden med ordningsproblem såsom nedskräpning, störande 

trafik, klotter eller ungdomsgäng, signalerar en låg grad av kontroll. Individer som bor i områden 

där närvaron av ordningsstörningar är hög tenderar att i högre grad uppleva otrygghet. Eftersom 

ordningsproblem signalerar att kontrollen är låg i området, kan även en rädsla för andra typer av 

brott öka, vilket leder till att individer drar sig tillbaka och lämnar en arena för fler brott att äga rum 

(Kelling & Coles, 1997:16-27). Att bo i ett område där ordningsstörningar är ett välkänt problem 

kan medföra att invånarna slutar reagera på vad som händer eftersom problemen inte är något nytt 

för dem. Resultat från observation och från intervjuer visar att ordningsproblem i Araby tycks 

påverka tryggheten negativt vilket diskuteras vidare i analysen.  
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Hinder för trygghet  

I observation av den fysiska miljön i Araby jämförs västra sidan av Ulriksbergspromenaden 

(husområdet) med östra sidan av vägen (hyreshusområdet). Syftet med observationen är att 

undersöka om det finns fysiska hinder för trygghet i stadsdelen. Med en överblick av den fysiska 

miljön underlättas förståelsen för informanternas berättelser om stadsdelen. Boverket (1998) skriver 

om sociala-, symboliska- och fysiska hinder för brott. Vid analys av observationens resultat 

tillämpas Boverkets begrepp men omformuleras till ”hinder för trygghet” i syfte att diskutera vilka 

faktorer i den fysiska miljön som kan påverka graden av trygghet.  

  

Araby växte fram under miljonprogrammen vilka områden kännetecknas av bostäder som liknar 

varandra. Känslan av tillhörighet till en bostad försvåras när bebyggelsen saknar identitet. Områden 

som växte fram vid denna tid präglas även av en storskalighet som försvårar den informella sociala 

kontrollen (Boverket, 1998:16). Boverket skriver att bebyggelseinriktade åtgärder kan verka 

brottsförebyggande genom att ta hänsyn till hinder som kan skapa otrygghet i ett bostadsområde. De 

skiljer mellan sociala hinder, symboliska hinder och fysiska hinder. Sociala hinder mot brott är att 

undvika att styra sammansättningen av de boende och placera de som i statistiken kan betraktas som 

”riskgrupper” och koncentrera dessa till samma område. Symboliska hinder mot brott kan vara att 

vårda omgivningen så att bostäderna signalerar att ägaren är på plats. Det är viktigt att det framgår 

vad som är privat och vad som är offentligt i området för att markera var utomstående har och inte 

har tillträde till. Exempel på fysiska hinder mot brott är t.ex. att förbättra belysningen vid 

cykelvägar och mer omfattande förändringar som att fördela in parkeringsplatser i mindre enheter i 

ett hyreshusområde (Boverket, 1998:11).  

Eftersom det inte finns någon mall eller standardlösning för att minska brottsligheten eller oron för 

brott, krävs en platsanalys som tar hänsyn till hinder för trygghet (Boverket, 1998:10). Varje plats 

behöver en analys för att klargöra de hinder som finns för trygghet. Observationen i Araby 

underlättar inte bara min förståelse för informanternas berättelser om stadsdelen, utan ger en bild av 

hur någon som kommer utifrån kan uppfatta stadsdelens fysiska miljö.  

 

.  
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Metod 

I avsnittet beskrivs den kvalitativa studiens genomförande, de metodval som gjorts och en 

diskussion kring dessa. Observation och intervjuer som genomförts beskrivs från hur idén till 

studien uppkom till hur resultatet analyserades med hjälp av tidigare teorier. Nedan följer även en 

metodologisk reflektion och de etiska överväganden som gjorts i samband med studien.   

Urval 

Den lokala trygghetsmätningen gav inspiration till att göra en ny trygghetsundersökning med fokus 

på invånare boende i småhus inom Araby. I Polismyndighetens trygghetsmätning var antalet 

respondenter få i boendeformen med 8-14 respondenter från år 2008 till år 2014. Vid kontakt med 

planeringskontoret på Växjö kommun gavs tillgång till statistik över antal äganderätter i Araby. 

Antal småhus inom Araby uppges i dokumentet vara 218st vilket gav mig en relativt stor arena att 

söka efter informanter på. 

Tillträde till fältet 

För att få tillträde till fältet användes ett strategiskt urval eftersom invånare i småhus var den 

kategori som var intressant givet studiens syfte. Även snöbollsmetoden tillämpades, som syftar till 

att etablerade kontakter förser en med möjliga informanter (Bryman, 2011:196). En bekant försåg 

mig med kontaktuppgifter till en person boendes i området. Tillträde till övriga informanter gavs 

genom att dela ut lappar i brevlådor tillhörande småhusen i Araby. Invånare i området som var 

intresserade av att ställa upp på en intervju hörde av sig, vilket möjliggjorde denna studie. Tiden 

informanterna bott i sin bostad varierar från 3-30 år. Deras ålder varierar likaså då informanternas 

födelseår utgör ett spann från 1930-1990-talet. Tiden på intervjuerna sträckte sig från 17 min till och 

med en timme och tio minuter.  Studien består av nio intervjuer där åtta genomfördes hemma hos 

informanten och en intervju genomfördes via telefon. 

Tillvägagångssätt 

Metoden i en uppsats bör värderas utifrån vilken förmåga tillvägagångssättet har att nå fram till ett 

svar på problemformuleringens fråga (Rienecker & Jørgensen, 2002:166). För att nå ett svar på 

studiens frågeställning ”Hur kan individer i ett otryggt område uttrycka en hög grad av trygghet?” 

tillämpades en kvalitativ metod som är att föredra när en förståelse om ett fenomen ska skapas. 

Medan en kvantitativ studie om trygghet kan mäta frekvenser kan en kvalitativ studie försöka se 

tryggheten utifrån informantens perspektiv och bidra till en förståelse om hur tryggheten ter sig 

utifrån individen.  
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Bryman menar att intervjuer och observationer har olika fördelar vilket gör att forskaren ofta 

tillämpar båda tillvägagångssätten (Bryman, 2011:439-445). Syftet med att genomföra en 

observation i Araby har varit att skapa förståelse för hur den fysiska miljön ser ut. Observationen 

hjälpte mig att tolka informanternas berättelser om stadsdelen och hur tryggheten i Araby beskrivs. 

Observationens genomförande 

Observationen genomfördes under en timmes tid vid promenad i stadsdelen Araby. Under 

observationen fördes anteckningar av den fysiska miljön som kom att användas för att beskriva 

fysiska hinder för trygghet i stadsdelen. I samband med intervjuerna fick jag ytterligare kontakt med 

närområdet vilket utvecklade bilden av den fysiska miljön i Araby.   

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna som genomfördes på plats spelades in via telefon. Vid telefonintervjun hjälpte 

informanten till att spela in intervjun och skickade denna via mail. Den intervjuteknik som 

tillämpades kallas för semistrukturella intervjuer där informanterna ges möjlighet att, inom ramen 

för ämnet, prata öppet (Bryman, 2011:206, 340-341).  Intervjuguiden innehöll flera öppna frågor 

som syftade till att låta informanterna berätta mer fritt om hur de upplevde tryggheten i Araby. 

Intervjuguiden användes som mall för intervjuerna i syfte att alla informanter skulle få samma 

frågor.  

Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades med hjälp av tidigare teorier. För att 

operationalisera trygghet d.v.s. göra trygghet mätbart, tillämpades en kvalitativ innehållsanalys som 

syftar till ett sökande efter bakomliggande teman i resultatet (Bryman, 2011:505-506). Studien har 

en induktiv ansats dels eftersom individen själv fick definiera vad denne anser att trygghet är, dels 

för att teman formulerades vid analys av intervjuer. Syftet med en induktiv ansats är att låta fallet 

definiera vilka teorier som är användbara vid tolkning av informantens svar (Becker, 2008:135). 

Teman som kom att användas har ursprung i tidigare nämnda sociologiska- och kriminologiska 

teorier och i tidigare forskning om bilden av Araby, dessa är: Kollektiv styrka och social kontroll, 

Ordningsproblem, Distinktion och Ryktet om Araby.  
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Metodologisk reflektion 

Tidigare forskning visar att det finns metodologiska problem kopplat till undersökningar om 

trygghet. Trygghet är en subjektiv upplevelse och betydelsen av begreppet trygghet varierar 

sannolikt mellan individer. I engelsk forskning används begreppet ”fear of crime” där forskare 

tenderar att slå samman en kognitiv process av den upplevda risken samt en emotionell process som 

behandlar den upplevda rädslan att utsättas för brott (Torstensson Levander, 2007:10, Ferrano & 

LaGrange, 1987:76-79). När att forskaren är medveten om hur individer i en undersökning 

definierar begrepp som studien syftar till att undersöka, ökar sannolikheten för att vi mäter det vi 

avser mäta (validitet) vilket ökar studiens tillförlitlighet (reliabilitet). Informanterna i 

undersökningen fick beskriva hur de ser på begreppet trygghet innan intervjun behandlade frågor 

om trygghet. I resultatet förtydligas därför informanternas definition av begreppet i syfte att 

möjliggöra en tolkning av informanternas berättelser. 

 

Idlinge menar att invånare i en stadsdel med ett negativt rykte tenderar att gå in i försvarsställning 

för att inte sänka sig själva. Med hänsyn till tendensen att försköna sin stadsdel, har studiens fokus 

inte bara varit på vad som sägs, utan även på hur det sägs (Idlinge, 1997:33).  

Etiska överväganden  

Vetenskaplig forskning kräver att forskaren håller sig till fyra etiska principer (Vetenskapsrådet, 

u.å.). Den första principen, informationskravet innebär att informanten i intervjun informeras om 

undersökningens syfte och får veta hur informationen från intervjusituationen kommer att användas. 

Informanterna informerades före och i intervjusituationen om undersökningens syfte och att 

informationen skulle användas till kommande c-uppsats.  Den andra principen är samtyckeskravet 

där deltagaren i undersökningen får bestämma över villkoren för sin medverkan. Informanterna har 

möjlighet att under intervjutillfället avbryta eller ta tillbaka information som sagts. Informanterna 

fick själva bestämma över sin medverkan, hade någon informant valt att avbryta intervjun eller ta 

tillbaka information som sagts hade detta respekterats. Konfidentialitetskravet är den tredje 

principen och innebär att informanten ska ges möjlighet till total anonymitet och att känslig 

information ska behandlas med varsamhet och respekt. I sammanställning av intervjuer är det 

möjligt att viss information får utelämnas om informantens identitet riskerar att avslöjas. 

Informanterna blev alla informerade om rätten till anonymitet. Den fjärde principen är 

nyttjandekravet som syftar till att insamlad data endast får användas i det tänkta syftet. 

Informanterna fick information om att det insamlade materialet endast kommer att diskuteras i 

denna uppsats.   
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Resultat 

Tidigare forskning om Araby visar hur bilden av ett problemområde har växt fram. Nedan beskrivs 

även observationen som genomförts samt resultatet från intervjuer med invånare i småhus inom 

Araby. 

Bilden av ett problemområde 
Att folk som aldrig har satt sin fot på Araby ändå har negativa uppfattningar om bostadsbeståndet tyder på 

att den generella negativa diskursen sitter djupt (Idlinge, 1997: 64). 

Redan i slutet av 1960-talet började rykten spridas om Araby som ett speciellt område. Araby 

började vid denna tid bli en stadsdel för de som var på väg någonstans. Sedan dess har många 

satsningar genomförts i syfte att höja stadsdelens status. (Idlinge, 1997:12-15). Idlinge har 

konstruerat fem bilder som främst härstammar från problem som olika aktörer uppfattar finns i 

Araby. 1. Bilder av kriminalitet och oordning 2. Bilder av sociala problem (exempelvis att Araby 

består av ”resurssvaga människor”). 3. Bilder av ungdomar (som uppträder i gäng). 4. Bilder av 

passivitet (låg delaktighet i politik och föreningsliv). 5. Bilder av estetik (uppfattningen att fysiska 

åtgärder i Araby bör göra området mer attraktivt) (Idlinge, 1997: 35).  

I intervjuerna diskuteras ryktet om stadsdelen Araby. Hur informanten förhåller sig till denna bild 

tycks påverka hur denne beskriver tryggheten i stadsdelen. I analysen förtydligas vidare hur ryktet 

om Araby kan vara en del av förklaringen till att invånarna beskriver en hög grad av trygghet. För 

att få en inblick i Arabys fysiska miljö följer en beskrivning av observationen i stadsdelen. 

Observation i Araby 

Araby omsluts av Mörners väg, Arabygatan, Liedbergsgatan och Nydalavägen.  Mörners väg, 

Liedbergsgatan och Arabygatan är relativt stora vägar med gatubelysning på båda sidorna. Cykel- 

och gångsväg finns separat längs vägen. Nydalavägen i norr är en tydlig avgränsning med ett litet 

skogsparti och en landsväg beläget på andra sidan vägen. I syfte att jämföra ena sidan av 

Ulriksbergspromenaden mot den andra i fråga om sociala-, fysiska- och symboliska hinder för 

trygghet kategoriseras sidorna som östra och västra sidan.  

Ulriksbergspromenaden går genom stadsdelen Araby och omsluts av Nydalavägen i norr. Vägen har 

gatubelysning på ena sidan och trottoar på båda sidorna. Det finns ingen cykel-eller gångväg separat 

längs vägen. Ulriksbergspromenaden är väl trafikerad och busstrafiken kör längs gatan på väg mot 

Nydalavägen.  
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Sociala hinder 

Östra sidan av Ulriksbergspromenaden består av hyreslägenheter och flerbostadshus. Bebyggelsen 

präglas av en hög grad av storskalighet, vilket är karaktäristiskt för de stadsdelar som växte fram 

under miljonprogrammen. Boverket menar att storskaliga områden skapar en anonymitet som 

försvårar kontakt med grannar och därmed försvårar möjligheten att upprätta en social kontroll och 

ett gemensamt ansvar (Boverket 1998:110). Västra sidan består mestadels av småhus vilket bidrar 

till en ökad småskalighet. Småskaligheten förbättrar chanserna att grannarna gemensamt kan 

reagera på problem och upprätthålla en social kontroll. 

Symboliska hinder 

Lägenheterna på östra sidan är på flera platser belägna ”som i park” och som besökare är det på 

vissa platser oklart vilka grönytor som hör till vilka lägenheter. Ett stort antal fönster i 

hyreslägenheterna har vid observationen nerdragna persienner vilket signalerar att ingen är på plats. 

Västra sidan signalerar i högre grad att någon är på plats vilket främst beror på att dessa innehar 

egna tomter med någon typ av avgränsning mot grannar (främst staket och buskar). Byggnaderna på 

västra sidan är belägna tätt intill varandra medan distansen mellan bostäderna på östra sidan 

försvårar uppsynen gentemot grannar. Att etablera tydliga gränser mellan privat och offentligt 

förbättrar uppsynen av eventuella intrång och har en avskräckande effekt mot brott (Boverket, 

1998:55). Att bostäderna signalerar att någon är på plats ökar gränsen mellan det privata och det 

offentliga. På västra sidan av vägen går det köra bil och passera majoriteten av bostäderna, de 

boende har därför en god uppsyn över bilar och förbipasserande. På östra sidan försvåras uppsynen 

över passerande eftersom vägarna främst består av mindre cykel – och gångvägar som löper genom 

området.  

Fysiska hinder 

På östra sidan är det tydligt att vissa upprustningar ägt rum, främst vid Tallgården.  Skillnaden i 

standard på vissa bostäder upplevs som stor jämfört med hyreshusen som annars är nästintill 

identiska på flera platser. Att bostädernas fysiska utformning är nästan identiska är ett fysiskt hinder 

för trygghet eftersom det försvårar individens upplevelse av tillhörighet till en specifik bostad 

(Boverket, 1998:16). Belysningen och skötseln på mötesplatser på östra sidan upplevdes under 

observationen som god dock uppfattades vissa platser som ”skräpiga” gentemot västra sidan. 

Boverket menar att områden där skadegörelse inte åtgärdas omedelbart tenderar att leda till ökad 

skadegörelse. Eftersom skadegörelse signalerar en låg grad av social kontroll upplevs normbrotten 

inte lika avvikande i området som i ett annat område där det inte finns någon skadegörelse sedan 

tidigare som signalerat problem (Boverket, 1998:56). Vi tenderar att skräpa ner i högre grad om vi 

sedan tidigare upplevt området som skräpigt.   
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Analys av observation 

Vid observation i Araby genomfördes jämförelser mellan östra och västra sidan av 

Ulriksbergspromenaden. Det konstaterades att den fysiska miljön skiljer sig åt från ena sidan av 

vägen till den andra. Den största skillnaden mellan östra och västra sidan av vägen som upptäcktes 

under observationen var hur området signalerar att någon är på plats, där östra sidan känns mer 

obevakad än västra sidan. Som besökare vid hyreshusområdet är det på flera platser oklart vilka 

grönytor som hör till vilka lägenheter och ett stort antal nerdragna persienner under observationen 

gav intrycket att ingen är på plats. Bebyggelsen på västra sidan av vägen som främst består av 

småhus, förenklar möjligheten att signalera att en ägare är på plats genom tydliga tomtgränser 

medan bebyggelsen på östra sidan som till en stor del består av lägenheter som liknar varandra gör 

det svårare för de boende att skapa en tillhörighet till bostaden. Hinder för trygghet som nämnts 

ovan är inte ovanliga för områden som växte fram under miljonprogrammen (Se Boverket, 1998).  

Under observationen uppfattades östra sidan som mer skräpig än västra sidan. Att ett område 

uppfattas som skräpigt påverkar tryggheten eftersom skadegörelsen i sig signalerar att normbrott 

inte är lika avvikande i stadsdelen jämfört med i andra stadsdelar. Eftersom ett område som upplevs 

skräpigt ökar risken att fler individer skräpar ner (Boverket, 1998). Nedskärning signalerar att ingen 

är på plats vilket kan bidra till grövre brottslighet i området (Kelling & Coles, 1997).  

Observationen i Araby har visat att det finns hinder i den fysiska miljön som tycks påverka 

tryggheten. Genom att jämföra östra- och västra sidan har observationen visat att fler hinder för 

trygghet upplevs finnas i hyreshusområdet. De främsta hindren för trygghet som uppfattades på 

denna sida av vägen var:  

 Att nästintill identiska byggnader försvårar en känsla av tillhörighet till bostaden. 

 Nedskräpning och en avsaknad av tydliga gränser signalerar att ingen är på plats och tar ansvar 

för området. 

Med en inblick i den fysiska miljön i Araby förenklas en tolkning av informanters beskrivningar av 

stadsdelen. 
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Intervjuer  

Vad är trygghet? 

Informanterna beskriver begreppet trygghet på olika sätt. Majoriteten framhåller att trygghet är att 

en ska kunna lämna bostaden utan att någon obehörig stjäl eller gör intrång. Att en ska slippa oroa 

sig och vara rädd beskrivs av flera informanter liksom att ha det bra i sina relationer, ha ett jobb och 

en ekonomi. Alla informanter beskriver att de har en god kontakt med grannar och majoriteten av 

informanter berättar att de är trygga i stadsdelen Araby.  

Kollektiv styrka och social kontroll 

Den sociala kontrollen visar samband med graden av trygghet, där de informanter som berättar att 

de är trygga i stadsdelen också tror att någon skulle ingripa om det var bråk på gatan utanför. De 

informanter som inte tror att någon skulle ingripa vid bråk är samma informanter som beskriver en 

otrygghet i stadsdelen. Att ha någon som kollar till huset när en är iväg beskrivs skapa en trygghet.  

Man dricker kaffe åtminstone, inte umgås kanske jättemycket men att man vet att man finns. /IP3 

Bjuder man in eller så, så kommer ju folk. /IP9 

Ordningsproblem 

Majoriteten av informanter berättar att ”gäng” som driver omkring i Araby skapar en otrygghet.  

/.../det här med att folk gärna hänger många /.../det kan hänga påtända människor mitt framför alla, mitt 

på ljusa dagen. Det skulle ju aldrig hända nere i centrum. /IP9 

Flera informanter beskriver att de tror tryggheten skulle öka om polis och kommun arbetade mer 

med gängen och såg till att de har någonstans att vara på.  

Och den här ungdomsgruppen som finns. Jag tänker att det vore jättebra om de skulle kunna vara ute och 

möta ungdomar på ett ganska odramatiskt sätt så./IP6 

/.../klockan halv tio, det var massa folk ute och både Araby park arena och fritidsgården var stängd och 

nersläckt en fredagskväll, det borde ju varit öppet där för dem då. Det kan reta ihjäl mig, att man inte har 

det så mycket som man snackar./IP3 
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Nedskräpning i Araby beskrivs av flera informanter som ett stort problem.  Det område som 

beskrivs som ”skräpigt” och ”eftersatt” är östra sidan av Ulriksbergspromenaden, dvs. 

”hyreshusområdet”.  

/.../det är så fruktansvärt skräpigt inne på hyreshusområdet, på något sätt. Det tycker jag är det sämsta. 

/IP3 

Området är ganska eftersatt, asså, det är ganska slitet och så. /IP8 

De platser som informanterna framhåller som mest otrygga är Dalbocentrum och Arabyparken vilka 

båda är belägna på andra sidan/östra sidan om Ulriksbergspromenaden.  

De menar på att ’gå ut, man ska inte vara rädd’, ja, det kan de stå och säga de som är poliser och politiker. 

Jag tror inte politikerna går hit heller. /IP2 

  /.../man upplevde att det alltid hände någonting där omkring, gängbildningar och så./IP8 

Majoriteten av informanter berättar att de önskar en ökad närvaro av polis i stadsdelen. Flera 

informanter menar att de aldrig ser polisen på plats och tror att en ökad närvaro skulle öka 

tryggheten i Araby. 

Jag tror aldrig jag har sett en polis i tjänst. /IP8 

/.../jag har aldrig någonsin sett en polis på Araby.  /IP9 

Distinktion 

Resultatet från intervjuer visar distinktioner mellan ”vi och dem”. Sättet att beskriva ”de andra” 

varierar men visar på generaliseringar om ”svenskar” och ”invandrare”.  

Men vi svenskar vi är lite.. Vi är ju inte den typen av människor som går ut på kvällen va. Vi är ju två 

olika. Det är ju deras sätt att umgås och gå och träffas liksom./IP7 

 /.../det är inte svenskarna som slänger skräp. Några gör det, för dem tycker att där är ändå så skräpigt./IP1 

Här är för mycket olika, ja, vad säger man, för mycket olika länder som träffas, jag menar det är inte alltid 

de är kompisar heller alla gånger. Det tror jag är det som ger bråk, att dom har olika åsikter och dom kan 

ju varandras kultur mycket bättre än vad jag kan den./IP2 
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En annan distinktion resultatet visar är gentemot andra sidan av Ulriksbergspromenaden. Graden av 

trygghet uppges variera beroende på var i stadsdelen informanterna vistas.  Vägen beskrivs som en 

skiljelinje för hur tryggheten i stadsdelen upplevs. Majoriteten av informanter uttrycker att de 

upplever en högre grad av trygghet på sin sida av vägen än på andra sidan.  

 /.../det är verkligen helt annorlunda /.../när man korsar Ulriksbergspromenaden så händer det någonting. 

/IP9 

Tyvärr har det ju en lite dålig stämpel, så är det ju.. Araby. Så säger man Araby, ah bor du på Araby, aja, 

fast vi bor på den sidan och vi har aldrig upplevt några problem. /IP5 

Men det är ju ingen äldre i området som skulle våga gå ut och gå igenom Arabyparken till exempel. /IP7 

Majoriteten beskriver att gäng skapar otrygghet i stadsdelen. En informant berättar att denne inte 

känner igen ungdomarna men tror att de bor på andra sidan vägen.  

Och jag vet ju inte vilka de barnen är som är där, det är ju inga som är härifrån, de bor förmodligen andra 

sidan Ulriksbergspromenaden i hyreshusen./IP2 

De informanter som berättar att de är otrygga i Araby beskriver att brottsligheten i samhället ökar 

och skiljer mellan hur det var tidigare och hur det är idag.  

Men då var det snälla brottslingar om vi säger så, alltså de var ju rätt oskyldiga mot vad de är idag. De 

sköt inte med pistol, de hade inga pistoler./IP1 

I dagens läge kommer de ju in även när folk ligger och sover, så man är ju inte trygg någon gång på 

dygnet./IP2 

Samma informanter uttrycker även någon typ av rädsla eller missnöje för mångkulturen i 

stadsdelen.   

Här är för mycket olika, ja, vad säger man, för många olika länder som träffas, jag menar det är inte alltid 

de är kompisar heller alla gånger. Det tror jag är det som ger bråk, att dom har olika åsikter och dom kan 

ju varandras kultur mycket bättre än vad jag kan den. /IP2      

 /.../detta område är ett bra villaområde, det har det ju varit.. Att det numera inträffar incidenter, det har 

faktiskt med befolkningen att göra, med att det har kommit in för mycket utav människor som helt enkelt 

är här för att utnyttja oss /…/jag tror inte att någon skulle göra mig någonting personligen, inte av de 

gamla arabyborna men det innefattar inte de människor som har flyttat hit de senaste 5 åren./ IP1 
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Majoriteten beskriver dock mångkulturen i stadsdelen som positiv och flera informanter menar att 

mångkulturen är en av Arabys främsta fördelar.  

Jag tror att det är blandningen med folket faktiskt, för det är faktiskt såhär det ser ut i Sverige i stort./IP5 

/.../våra närmsta grannar lite här och där som kommer från andra länder, det blir ju väldigt bra, för att vi 

lever ju sida vid sida, det är så man önskade att det skulle vara./IP6 

Åsikterna om invandringen till Araby går isär men flera informanter som beskriver mångkulturen 

som positiv framhåller att stadsdelen är ”segregerad” och önskar att uppdelningen mellan 

svenskfödda och utrikesfödda inte var så stor. 

Ryktet om Araby 

Majoriteten uppger att de känner sig trygga i Araby. Dessa informanter beskriver att stämpeln av 

Araby som ett problemområde inte ger stadsdelen en rättvis bild och menar att det är ”en liten 

klick” som ställer till problem.  

Vi har ju aldrig råkat ut för någonting, för folk tror ju, jag vet inte vad folk tror att man blir överfallen här 

eller vad de tror. /IP3 

/.../det är ju alltid en liten klick, det är ju dom man ser. /IP4 

Informanter som uppger en otrygghet berättar att otryggheten bottnar i det de ser och hör om Araby.  

Ja, både det man ser och hör. /IP1 

Här, de slår väl ihjäl varandra gång på gång höll jag på att säga /…/ man hör och läser ständigt om 

knivhot och sådana saker. /IP2 

När informanterna förklarar hur de ser på sitt bostadsområde tycks de ta ställning till en bild av 

Araby som ett problemområde.  

När jag presenterar mig och vi pratar om det så säger jag att jag bor på Araby där alla de andra i gettot 

bor./IP2 

Jag tycker nog att jag bor på Araby, det är nog alla andra som tycker att jag inte gör det./IP9 

Västra mark är för mig allt som är väster om Ulriksbergspromenaden, så är det Västra mark och inte 

Araby. /IP1 
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Informanternas berättelser visar på en tendens att försköna stadsdelen då flera informanter 

poängterar att problem i Araby inte med nödvändighet är kopplade till stadsdelen. 

/.../men det är nog inte så mycket för Araby utan det är nog mer att man bor i stan./IP9 

Om jag kommer och cyklar och det är mörkt och jag möter sju tonårskillar som ser lite halvskumma ut, så 

brukar jag säga hej eller något sådant lite käckt istället för att hålla hårt i väskan /…/ men dem kan jag 

lika väl möta var som helst i stan det är inget specifikt för Araby./IP6 

Men å andra sidan hör man aldrig att det händer någonting i Araby, aldrig någonsin när det är liksom, ja, 

rån kan det ju vara någon gång men det kan det vara på storgatan eller på Teleborg också. /IP6 

Resultatet från intervjuerna visar att tryggheten varierar inom stadsdelen Araby. Den sociala 

kontrollen visar samband med graden av trygghet, där informanter som tror att någon skulle ingripa 

vid bråk beskriver en högre grad av trygghet än informanter som inte tror att någon skulle ingripa. 

Majoriteten av informanter beskriver att gäng skapar en otrygghet i stadsdelen och beskriver 

nedskräpningen på andra sidan av Ulriksbergspromenaden som ett problem. Resultatet visar 

distinktioner mellan ”svenskar” och ”invandrare” samt distinktioner mellan de båda sidorna av 

Ulriksbergspromenaden. Majoriteten uttrycker att stadsdelens rykte inte ger en rättvis bild av Araby 

samtidigt som några informanter beskriver en otrygghet utifrån det de ser och hör om stadsdelen. 

Hur informanterna ser på sitt bostadsområde och på Araby varierar. Alla informanter är medvetna 

om bilden av Araby som ett problemområde och flera informanter visar på en tendens att vilja 

försköna sin stadsdel.  
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Analys av intervjuer 

Att mäta trygghet 

Trygghet är problematiskt att mäta eftersom deltagare i en undersökning tenderar att tolka begreppet 

trygghet på olika sätt. Resultatet visar att vad trygghet är, varierar mellan individerna. På frågan vad 

informanten anser att trygghet är varierade svaren från att slippa vara rädd till att ha det bra i sina 

relationer, ha en ekonomi och ha ett jobb. En informant menar att trygghet är svårt att mäta och 

syftar till att individer som är ”otrygga i sin livssituation” kan ge sken av att det är stadsdelen i sig 

som skapar otrygghet vilket visar på ytterligare en problematik. 

Vad påverkar tryggheten? 

Studiens resultat visar att tryggheten påverkas av en rad faktorer. För att nå ett svar på 

frågeställningen ”Hur individer i en otrygg stadsdel kan uttrycka en hög grad av trygghet?” följer en 

diskussion om faktorer som tycks påverka tryggheten.  Durkheim och Sampson (1983, 1997) menar 

att en kollektiv styrka kännetecknas av en ömsesidig tillit och solidaritet mellan invånarna. 

Grannskapets sociala sammanhållning ökar även den informella sociala kontrollen som ökar 

chanserna att upprätthålla ordning i närområdet. Samtliga informanter beskriver relationen till 

grannar som god. Majoriteten uppger att någon skulle ingripa om det var bråk på gatan. De 

informanterna som inte trodde att någon skulle ingripa, är samma informanter som uppger att de är 

otrygga i stadsdelen. Den sociala kontrollen och tilliten till att någon kollar till huset när en är 

bortrest och tilliten till att någon ingriper vid bråk tycks påverka tryggheten positivt.  

 

De informanter som uppger att de är trygga i Araby framhåller på något sätt att det är ”en liten 

klick” som ställer till problem i stadsdelen.  De informanter som uppger en otrygghet skiljer sig från 

det generella mönstret och menar att deras otrygghet beror på det de ser i stadsdelen och det de hör, 

från andra och i medier. Tidigare forskning har visat att individer som upplever att brottsligheten i 

samhället ökar tenderar att uppleva en högre grad av otrygghet än individer som upplever att 

brottsligheten har minskat eller är oförändrad (Färdeman, 2014). Resultatet från intervjuerna visar 

på en liknande tendens där uppfattningen om brottsligheten i Araby visar samband med hur 

tryggheten beskrivs.  Uppfattningen om hur ofta brott förekommer i stadsdelen varierar mellan 

informanterna, från att brott nästan aldrig förekommer till att det inträffar ”gång på gång”.  Faktorer 

som en social kontroll och uppfattningar i samhället tycks påverka graden av trygghet men dessa är 

inte specifika för det område undersökningen fokuserat på. För att förstå hur tryggheten kan vara 

hög i det specifika området behövs fokus riktas mot vad som skiljer Araby från övriga stadsdelar i 

kommunen.  
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Vad utmärker området? 

Arabys befolkningssammansättning skiljer sig från övriga stadsdelar. Stadsdelens invånare tillhör 

en arbetarklass i högre utsträckning än i kommunen som helhet (Idlinge, 1997). Stadsdelens 

invånare består även av 68 procent utrikesfödda, jämfört med 18,5 procent i hela Växjö kommun 

(Bunar, 2011a). Resultatet från intervjuerna visar att åsikterna om stadsdelens 

befolkningssammansättning varierar. Mångkulturen beskrivs av majoriteten av informanter som 

positiv. Flera informanter menar att det är positivt att svenskfödda och utrikesfödda lever sida vid 

sida och framhåller att det är så Sverige ser ut i stort. Informanter som uppger en otrygghet i Araby 

uttrycker mer eller mindre en rädsla eller ett missnöje för att olika kulturer lever i samma stadsdel. 

Att Arabys befolkningssammansättning skiljer sig från övriga stadsdelar tycks skapa åsikter men 

befolkningen i sig kan inte förklara en hög grad av trygghet i stadsdelen och svarar därför inte på 

studiens frågeställning.  

Den fysiska miljön skiljer Araby från andra stadsdelar eftersom stadsdelen växte fram under 

miljonprogrammen. Boverket (1998) menar att den storskalighet som kännetecknar 

miljonprogramsområden tenderar att uppfattas som hinder för trygghet. Fysiska hinder som 

beskrivits under observationen är främst hinder för trygghet i hyreshusområdet. Även om 

informanter främst framhåller ”andra sidan vägen” som mer otrygg tycks ordningsproblem som 

eftersatta byggnader, nedskräpning och gäng som driver omkring, påverka deras bild av hela Araby. 

Kelling & Coles (1997) förklarar att ordningsproblemen signalerar en låg grad av social kontroll 

vilket gör att invånare tenderar att dra sig tillbaka. Oavsett om ordningsproblemen uppfattas på 

informanternas sida av vägen eller på andra sidan, verkar informanternas trygghetsupplevelse 

påverkas negativt av dessa ordningsproblem. Flera informanter beskriver att kommun och polis bör 

upprätthålla kontakt med gäng i stadsdelen och majoriteten önskar en ökad närvaro av polis i Araby. 

Ordningsproblemen i Araby tycks alltså inte heller kunna förklara en hög grad av trygghet i 

stadsdelen. 

Hittills har studien visat hur Arabys befolkningssammansättning och den fysiska miljön skiljer sig 

från övriga stadsdelar i kommunen. Vad som också skiljer invånare i Araby gentemot invånare i 

andra stadsdelar är att de tillhör en stadsdel med rykte om sig som ett problemområde. Analysen 

som följer visar hur informanterna upprättar en distinktion för att ta avstånd från en bild av Araby 

som problemområde. Ett upprättande av distinktioner, till personer och platser inom Araby tycks 

kunna förklara hur individer i en otrygg stadsdel kan beskriva en hög grad av trygghet i stadsdelen. 

 

 



 

25 

 

Ryktet om Araby 

Något som skiljer invånarna i Araby från invånare i övriga stadsdelar i kommunen är att de tillhör 

en stadsdel med ett rykte om sig att vara ett problemområde. För att stå ut med stadsdelens negativa 

rykte menar Idlinge (1997) att invånarna tvingas göra gränsdragningar om platser, personer och 

händelser inom området. En informant beskriver att gängen, som majoriteten av informanter 

beskriver som ett ordningsproblem, förmodligen bor på ”andra sidan Ulriksbergspromenaden” 

vilket visar på en distinktion till ”dem” och till ”andra sidan”. Under intervjuerna framkom även 

generaliseringar där en distinktion till ”invandrare” görs genom ett tillskrivande av egenskaper som 

inte motsvarar ”svenskarnas”.  Bourdieu (2010) menar att individer genom att ta avstånd från vissa 

egenskaper, visar vilka de inte anser sig vara. Vid kännedom om vilka de inte anser sig vara, vet vi 

också vilka egenskaper de tillskriver sig själva. I påståenden som ”det är inte svenskarna som 

slänger skräp” finns en outtalad tanke att det är någon annan som slänger skräpet. Eftersom 

”svenskar” i detta fall ställs mot ”invandrare”, är en rimlig tolkning att meningen syftar till att det är 

invandrare som slänger skräp i stadsdelen.  När ”de andra” i stadsdelen tillskrivs egenskaper görs en 

distinktion som sätter ”oss” i relation till ”dem.” Vilka vi är, skapas på så vis genom en tolkning av 

vilka vi inte är.  

 

Var bostadsområdets gränser går råder delade meningar om. En informant framhåller att denne inte 

ser småhusen som en del av Araby.  Informanterna tycks dock vara överens om att 

Ulriksbergspromenaden utgör en skiljelinje för hur tryggheten upplevs.  Vägen är en fysisk gräns 

som skiljer husområdet från hyreshusområdet och tycks medföra en möjlighet till distansering där 

informanterna beskriver andra sidan av vägen som mer otrygg. Flera informanter beskriver på olika 

sätt hur trygg de upplever att deras sida av vägen är, gentemot andra sidan där främst Arabyparken 

och Dalbocentrum beskrivs som otrygga platser att vistas på.  

 

Som tidigare nämnt tenderar invånare som bor i en stadsdel med ett negativt rykte att gå in i 

försvarsställning för stadsdelen för att inte sänka sig själva (Idlinge 1997). Därför kan det vara 

skillnad på vad informanten upplever och vad denne berättar. Resultatet från intervjuerna visar på 

en tendens att ”försköna bilden” där informanter vill framhålla att problem inte är förknippat med 

Araby som stadsdel, utan lika väl kan inträffa i en annan stadsdel. Genom att på något sätt försöka 

neutralisera bilden av Araby påverkas även bilden av dem själva som invånare i stadsdelen. När 

invånare i stadsdelen tar avstånd från faktorer som de anser kännetecknar ett problemområde, kan 

invånaren avgränsa sig gentemot denna bild. Informanterna visar medvetenhet om Arabys rykte 

som problemområde vilket i likhet med tidigare studier tycks tvinga individen till gränsdragningar 

om platser och personer inom stadsdelen (Jfr med Idlinge, 1997 & Ristilammi, 1994). 
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 Hur kan individer i en otrygg stadsdel uttrycka en hög grad av trygghet?  

Studiens syfte var att skapa förståelse för hur invånare i en generellt sett otrygg stadsdel kan 

beskriva en hög grad av trygghet.  Resultatet från den kvalitativa undersökningen visar att 

majoriteten av informanter uppger att de är trygga i stadsdelen Araby. Liksom tidigare forskning 

har visat, tycks faktorer som en social kontroll, ordningsproblem i stadsdelen och individers 

uppfattningar och åsikter påverka tryggheten. För att skapa förståelse för en trygghet i det specifika 

området fördes en diskussion om vad som utmärker området. Vad som utmärker området är ryktet 

om Araby vilket tycks bidra till ett upprättande av distinktioner till platser och personer inom 

stadsdelen. Vad tryggheten relateras tycks ha betydelse för hur tryggheten beskrivs. Mitt antagande 

som formulerades i inledningen syftade till att distinktioner, mentala som fysiska, till personer och 

platser bör kunna användas för att förstå hur informanter kan uttrycka en hög grad av trygghet i 

Araby. Studien visar att individer upprättar distinktioner till platser eller personer inom stadsdelen 

för att beskriva sin trygghet i Araby. Studiens slutsats är att ett upprättande av distinktioner till 

platser och personer kan användas för att förstå hur individer i en otrygg stadsdel kan uttrycka en 

hög grad av trygghet. 
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Slutsatser 

I följande avsnitt sammanfattas studiens viktigaste resultat och en problematik med att 

mäta trygghet diskuteras.  

Flera faktorer påverkar graden av trygghet. Resultatet från min kvalitativa undersökning visar 

främst på en tendens hos informanterna att upprätta en distinktion gentemot platser och personer 

inom Araby. Tidigare forskning har visat att en mental åtskillnad till personer eller platser i 

närområdet ger individen möjlighet att ta avstånd från en problembild av området. Denna studie har 

visat hur en tendens att upprätta en distinktion även kan förklara hur individer i en otrygg stadsdel 

kan uttrycka en hög grad av trygghet. Om distinktionerna som beskrivs upplevs som distinktioner 

för invånarna själva, kan studien inte svara på. Däremot visar studien att tendensen att upprätta 

distinktioner tycks påverka hur tryggheten i stadsdelen beskrivs.  

Studiens resultat visar att Ulriksbergspromenaden blir en skiljelinje dels fysiskt där husområdet 

särskiljs från hyreshusområdet, dels mentalt där graden av trygghet beskrivs variera beroende på 

vilken sida av vägen informanten vistas. Vid en avgränsning till andra sidan vägen visar 

informanterna en tendens att relatera även tryggheten till andra sidan för att förklara sin trygghet i 

Araby. Resultatet visar en distinktion mellan ”svenskar” och ”invandrare” där generaliseringar 

används för att förklara den gruppen informanten inte tillhör. En distinktion görs även till ”gäng” 

som beskrivs skapa otrygghet i stadsdelen. Genom att ta avstånd från vissa egenskaper eller ta 

avstånd från en sida av vägen som uppges vara mer otrygg, skapas en förståelse för hur 

informanterna beskriver sig själva i relation till andra.  Mentala och fysiska distinktioner tycks 

påverka tryggheten genom ett markerande av vilka informanterna inte är och vilken sida de inte bor 

på. Tryggheten sätts i relation till något som informanterna beskriver som mer otryggt.  

Om tryggheten beskrivs utifrån vad tryggheten relateras till blir trygghet än mer problematisk att 

mäta än de facto att det är en subjektiv upplevelse som undersöks (Jfr med Torstensson Levander, 

2007). Invånare i Araby är väl medvetna om den mediala bilden av stadsdelen som otrygg och 

tvingas förhålla sig till denna bild. När de förhåller sig till den otrygga bild som finns av stadsdelen 

kan individerna känna sig trygga i jämförelse med den mediala bilden av Araby. Liksom individer i 

andra stadsdelar i Växjö kommun kan förhålla sin trygghet till stadsdelen Araby (Se Idlinge, 1997), 

kan individer inom stadsdelen förhålla sin trygghet till platser i Araby som uppfattas som mer 

otrygga och mer problematiska.  
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Diskussion 

I diskussionen följer reflektioner om den kvalitativa studien som genomförts i Araby samt 

förslag till kommande forskning i ämnet.  

Metodreflektion 

Polisens lokala trygghetsmätningar visade att Araby är den stadsdel i Växjö kommun där invånarna 

uttrycker högst grad av otrygghet. Tryggheten tycktes dock variera beroende på var och hur 

invånarna i stadsdelen bor, där invånare i småhus visade en hög grad av trygghet.  Med inspiration 

från trygghetsmätningarna genomfördes denna kvalitativa studie med observation och intervjuer 

med invånare boende i småhus inom Araby.  Majoriteten av informanter fick jag tillgång till genom 

att dela ut lappar i brevlådor tillhörande småhus inom Araby. De som hörde av sig uppgav att de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju om trygghet. Att de som var intresserade själva fick höra 

av sig kan möjligen ha påverkat studiens resultat då de sannolikt har åsikter om tryggheten, vare sig 

de uttrycker en trygghet eller en otrygghet i stadsdelen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med studien har varit att göra en trygghetsundersökning och skapa förståelse för vad som 

påverkar en hög grad av trygghet i en otrygg stadsdel. Vid analys av resultatet fann jag en tydlig 

distinktion mellan ”vi och dem” som påverkar hur tryggheten i Araby beskrivs.  Studiens resultat 

visar att majoriteten av informanter uppger en hög grad av trygghet i stadsdelen Araby och att en 

avgränsning gentemot platser och personer i stadsdelen tycks påverka graden av trygghet. Idlinge 

(1997) menade att individer i andra stadsdelar i Växjö kommun kan använda Araby som en 

”enklav” att förhålla sig till och jämföra sin stadsdel med. För att ta reda på om andra stadsdelar 

förhåller sig till Araby med fokus på trygghet, behövs intervjuer med invånare i andra stadsdelar i 

kommunen. Att undersöka vilka andra typer av gränsdragningar som visar sig i en annan stadsdel 

skulle vara intressant. Jämförande intervjuer i andra stadsdelar i kommunen skulle kunna visa hur 

individer förhåller sig till stadsdelen Araby och visa hur andra gränsdragningar kan påverka graden 

av trygghet. 
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Slutdiskussion 

Under intervjuerna kom samtalen stundtals in på personliga åsikter om andra kulturer i Araby vars 

berättelser har upplevs som jobbiga att lyssna på eftersom de visar generaliseringar om ”svenskar” 

och ”invandrare”. Berättelserna visar på en problematik i integrationen mellan invånarna i Araby.  

Integration mellan individer med olika bakgrund bör påverka hur individen upplever stadsdelen och 

därmed påverka hur tryggheten upplevs. Stadsdelen är uppdelad och en ökad kännedom och kontakt 

med andra kulturer bör påverka inställningen till den mångkulturella stadsdelen positivt. Som 

tidigare forskning nämnt, tenderar vi att vara rädda för det vi inte vet något om och genom att 

individer med olika bakgrund samverkar med varandra bör generaliseringar om ”de andra” att 

minska (Se Boverket, 1998).  

 

Studien har visat att flera faktorer påverkar graden av trygghet i en stadsdel. En upplevelse av 

trygghet kan bero på en rad bakgrundsfaktorer som en undersökning i trygghet inte tar hänsyn till. 

En kvalitativ studie om trygghet kan med hjälp av informanters berättelser ge indikationer på hur 

tryggheten kan förstås. Hur invånarna sen upplever tryggheten kan ingen studie undersöka, det vet 

bara de själva.   
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Bilaga 1: Polisens lokala trygghetsmätning, Araby/Dalbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittvärde= Total problembild från 2008+2010+2010+2014/4 

Genomsnittsvärderna är för respondenter i samtliga boenden 

I Araby: 2,59 I Teleborg: 1,43 

I Hovshaga/Danneborg: 1,27 I Övrig landsbygd: 1,35 

I Högstorp/Öster/Norr: 1,14 I Övrig stad: 1,36 

I Braås: 1,54 
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Bilaga 2: Polisens lokala trygghetsmätning, Araby/Dalbo boendes i 
villa/radhus/gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittvärde= Total problembild från 2008+2010+2012+2014 / 4  

Genomsnittvärderna är för respondenter boende i villa/radhus/gård 

I Araby: 1,32 I Braås: 1,63 

I Hovshaga/Danneborg: 1,29 I Högstorp/Öster/Norr: 1,19 

I Teleborg: 1,18 I Övrig landsbygd: 1,35 

I Övrig stad: 1,39 
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Bilaga 3: Antal småhus 

  

Upplåtelseform småhus   

 

Upplåtelseform flerbostadshus 

 

Upplåtelseform totalt   

Kommun NYKO 6 Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 

0780 

Växjö 112950 1 0 0 1 

 

613 613 0 0 

 

614 613 0 1 

0780 

Växjö 112952 0 0 0 0 

 

891 891 0 0 

 

891 891 0 0 

0780 

Växjö 112953 0 0 0 0 

 

632 632 0 0 

 

632 632 0 0 

0780 

Växjö 112958 0 0 0 0 

 

357 357 0 0 

 

357 357 0 0 

                0780 

Växjö 112851 218 1 0 217 

 

87 87 0 0 

 

305 88 0 217 

                
                
                
                (Statistik från 2011, Planeringskontoret, Växjö kommun) 
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Bilaga 4: Karta över Araby 
 

 

 

 

 

(http://kartor.eniro.se/) 
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Bilaga 5: Brev till boende i småhus inom Araby 
 

 

 

Hej, 

Mitt namn är Emelie Jonsson, jag studerar sociologi på universitetet här i Växjö. Just nu håller 

jag på med mitt examensarbete och ska göra en trygghetsundersökning i ert bostadsområde.  

Jag skriver till er eftersom jag söker personer som kan tänka sig ställa upp på en kortare  

intervju om trygghet. Alla som deltar i intervjun har rätt till anonymitet.  

Kommande två veckor kommer jag röra mig en del i ert område för att hitta intervjupersoner. 

Om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju, via telefon eller  på plats hör då gärna av er till 

mig så bokar vi in en tid som passar. Ni kan skicka ett sms, maila eller ringa.  

Tacksam för all hjälp jag kan få.  

 

Ha en bra dag, 

Med vänliga hälsningar Telefon: X 

Emelie Jonsson  Email: X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ej22it@student.lnu.se


 

IX 

 

Bilaga 6: Intervjuguide 
o Kvinna, man? När är du född?  

o Hur länge har du bott här? Hur trivs du i ditt bostadsområde?  

o Jobbar, studerar eller håller du på med någon annan sysselsättning i Araby?  

o Om du ska handla, vart åker du då?  

o Om du tar en promenad, vilket område brukar du gå i?  

o Känner du folk i närområdet? Vart bor dem? Hur upplever du relationen till grannar? 

o Om det var bråk utanför, tror du folk skulle ingripa/ringa polis? Om koloniparken 

vandaliserades, skulle folk ingripa?  

o Skulle du ingripa/göra någonting? 

o Om jag säger området, tänker du på Araby som helhet eller främst husområdet?  

o När jag pratade med några: inte medvetna om att husen ingick i Araby:  

Hur tänker du om det? Vad är positivt i ditt bostadsområde? I hela Araby? Vilka brister ser 

du i bostadsområdet? I hela Araby? 

o Om jag säger trygghet, vad tänker du på då? Känner du dig trygg i Araby? Varför? Varför 

inte?  

o Var i Araby upplever du mest trygghet? Varför upplever du trygghet där?  

o Har du känt dig otrygg i Araby någon gång? Var någonstans har du känt dig otrygg? Varför 

kände du dig otrygg där? 

o Hur skulle tryggheten i Araby kunna öka? 

o Har du oroat dig för inbrott i bostaden någon gång? Varför, Varför inte? Har du oroat dig för 

att utsättas för andra brott i bostadsområdet? I Araby? Vad beror det på? 

o  I jämförelse med alla i Araby, hur troligt tror du att det är att du skulle utsättas för någon 

brottslig handling? 

o I trygghetsmätningarna (med inte så många deltagare härifrån), tycks den totala 

problembilden vara lägre än i flera andra stadsdelar. Tror du att tryggheten är hög generellt 

sett i bostadsområdet? Vad beror det på? 

o Upplever du att kommun och polis gjort satsningar för att påverka tryggheten i Araby? 

Något som blivit bättre av deras arbete?  

Något annat du vill ta upp? 

 


