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Förord

Denna rapport utgör det avslutande momentet i mina studier 
på programmet Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Utbildningen omfattar 180 p och leder till en 
Teknologie Magister i Fysisk Planering. Arbetet påbörjades 
i september 2007 och avslutades i februari 2008.

Huvudhandledare från Blekinge Tekniska Högskola har varit 
Anette Andersson. Anders Törnqvist har varit biträdande 
handledare. Tack för synpunkter och vägledning under 
arbetets gång!

Tack också till Emelie Johansson för kloka synpunkter och 
råd i rollen som opponent.

Jag vill även tacka representanter från Växjö Kommun som 
bidragit med underlagsmaterial och kartor. Ett särskilt tack 
till Stadsbyggnadskontoret som låtit mig nyttja ett av sina 
kontor under mitt examensarbete. Detta har gjort min tid som 
examensarbetare roligare och underlättat arbetet på många 
sätt. Ett speciellt tack också till Plangruppen som tagit hand 
om mig på bästa sätt och tagit sig tid för mig när jag behövt 
hjälp med allt från skrivarinställningar och datorstrul till 
synpunkter och respons på mitt examensarbete.

Tack!

Markus Hulenvik
Växjö, februari 2008
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Med hjälp av analys av områdets offentliga 
miljöer samt teorier kring brottsprevention 
genom den byggda miljön föreslås en 
rad åtgärder för att uppnå en säker och 
tilltalande utemiljö i Araby/Dalbo. Bl.a. 
föreslås åtgärder i utformningen av gårdar, 
fasader, stråk och grönstruktur samt nya 
bostäder och målpunkter i området.

Att genomföra de föreslagna åtgärderna 
är relativt enkelt. Men det räcker inte 
med enbart fysiska åtgärder i den 
offentliga miljön för att lyfta Araby/Dalbo. 
Stadsdelen har idag sociala problem i form 
av hög arbetslöshet, segregation och höga 
ohälsotal. Insatserna för Araby/Dalbos 
utveckling bör därför ske på bred front med 
ett helhetsgrepp på området innefattande 
både fysiska och sociala åtgärder. De 
första stegen i detta arbete har tagits i och 
med Växjö kommuns tecknande av s.k. 
lokalt utvecklingsavtal med staten för att 
stärka samordningen av sociala insatser 
för att minska segregationen. Därför 
krävs nu också en plan för hur den fysiska 
utformningen i området bör se ut och 
utvecklas.

Detta arbete kan förhoppningsvis bli start- 
skottet på ett långsiktigt förändringsarbete 
och ligga till grund för Araby/Dalbos fort-
satta utveckling mot att bli en omtyckt och 
attraktiv stadsdel i Växjö.

Sammanfattning

Endast en kilometer från Växjö Centrum 
ligger ett bostadsområde, Araby/Dalbo, 
tillkommet under 1960- och 70-talets 
s.k. Miljonprogram. Miljonprogrammet 
var ett politiskt försök till att bygga bort 
bostadsbristen, men ledde till många av 
de bostadsområden som idag kritiseras för 
att vara segregerade med monotona och 
otrivsamma miljöer. Innemiljöerna var 
vanligtvis välplanerade och funktionella 
lägenheter med anpassning till solljus och 
luftighet, men utemiljön blev ofta eftersatt 
pga. rationella byggmetoder. Även Araby/
Dalbos miljöer har fått utstå kritik och 
tilldelats ett rykte som oattraktivt och 
otryggt att vistas i.

Merparten av de boende i området trivs 
dock, men det fi nns relativt stora sociala 
problem i området. Samtidigt är områdets 
skamfi lade rykte samt dess isolerande ut-
formning ett problem som gör att få folk 
från övriga Växjö besöker Araby/Dalbo. 
Att skapa ett attraktivt och tryggt område 
för att i sin tur ändra Araby/Dalbos rykte 
hos allmänheten har därmed varit en primär 
uppgift i detta arbete.
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Miljonprogramsområde p.g.a. sina stora 
grönområden och sitt centrala läge i 
staden.
Området är en mångkulturell färgklick 
med ett rikt föreningsliv och strategiskt 
läge nära både centrum och landsbygd 
samtidigt som det har ett något skamfi lat 
rykte med sociala problem och relativt hög 
utsatthet för brott.

Problemformulering

Utformningen av Araby/Dalbos fysiska 
miljö har idag fl era brister, mycket 
av den kritik som framförts mot 
Miljonprogrammets utemiljöer kan även 
användas mot Araby/Dalbo. Men samtidigt 
fi nns goda förutsättningar för området 
att utvecklas till en attraktiv stadsdel att 
besöka eller bosätta sig i.

Samtidigt som fl ertalet invånare i området 
uppger att de trivs i området har Araby/
Dalbo ett dåligt rykte hos allmänheten i 
Växjö. Statistik visar på sociala problem 
och att utsattheten för brott är relativt hög. 
Många känner sig otrygga när de rör sig 
ensamma i området.
Den fysiska miljön bidrar till en känsla av 
otrygghet i och med vissa områdens ut-
formning med vildvuxen och ovårdad veg-
etation samt avsaknad av social kontroll. 
Vidare är bebyggelsen planerad utan varia-
tion vad gäller bostadstyp, ägandeform 
och byggnadsutformning vilket gör miljön 
svårorienterbar och monoton.

Inledning

Bakgrund

Mellan åren 1965-74 genomfördes i 
Sverige det bostadsbyggnadsprojekt som 
i efterhand kallats Miljonprogrammet. 
Miljonprogrammet resulterade i att mer 
än 1 miljon nya bostäder byggdes under 
10 år och innefattade en rad olika typer av 
bostadsområden. Men den övervägande 
delen av bostäderna som uppfördes var 
fl erbostadshus (Vidén 1999, s 34).

Bakgrunden till Miljonprogrammet var att 
det rådde stor bostadsbrist i landet. Miljon-
programmet byggde bort bostadsbristen, 
men de höghusområden som skapats har 
fått utstå skarp kritik för sin torftiga miljö 
mellan husen (Lago 2004, s 22). Många av 
Miljonprogramsområdena är därför idag 
förknippade med sociala problem samt 
monoton och anonym miljö.

Bostadsområdet Araby/Dalbo är beläget i 
stadsdelen Araby norr om Växjö centrum. 
Stadsdelen tillkom under 1960-talets 
miljonprogram och har därför många 
av de karaktärsdrag som man generellt 
tillskriver bostadsområden från denna tid. 
Men området är samtidigt ett annorlunda 
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Stadsdelens struktur med trafi kseparering 
och omgivande barriärer i form av vägar 
gör att Araby/Dalbo och dess invånare är 
ganska isolerade och området kantas av 
stora asfalterade parkeringsytor. Relativt 
få människor utifrån besöker området 
samtidigt som boendesegregationen är 
förhållandevis hög i Araby/Dalbo jämfört 
med övriga staden.

De två kommunala bostadsbolagen i 
Araby/Dalbo har genomfört en rad 
åtgärder för att förbättra den fysiska 
miljön i området i form av upprustning av 
lägenheter etc. Men bostadsbolagen har 
begränsade möjligheter att påverka den 
offentliga miljön i stadsdelen. Det behövs 
ett helhetsgrepp på området där alltifrån 
fasader och entréer till grönstruktur, vägar 
och mötesplatser behandlas.

Frågeställningar

I arbetet kommer åtgärder för att lösa de 
problem som uppmärksammas i problem-
formuleringen att presenteras. Viktiga 
frågeställningar i arbetet blir därför:

Hur kan man genom åtgärder i den fysiska 
miljön skapa förutsättningar för en ökad 
känsla av trygghet?

Hur kan man locka folk utifrån till Araby/
Dalbo? Många invånare i Växjö har aldrig 
varit i stadsdelen, men har ändå en negativ 
uppfattning om området.

Hur kan man genom åtgärder i den fysiska 
miljön skapa förutsättningar för att förbät-
tra Araby/Dalbos invånares sociala status?

Jag vill skapa förutsättningar för en tryggare 
och attraktivare miljö genom förslag på ny 
utformning av den offentliga fysiska miljön 
i form av åtgärder som skapar sociala och 
symboliska hinder mot brott.

Syfte

Syftet med arbetet är att genom analys 
av Araby/Dalbos fysiska miljö belysa 
dess värden och brister. Samt att visa på 
hur man genom gestaltningsprogram och 
planförslag på ny fysisk utformning kan 
skapa förutsättningar för en tryggare och 
attraktivare utemiljö.

Arbetet ska utmynna i ett planförslag 
för stadsdelen Araby/Dalbo samt ett 
gestaltningsprogram för Smalspårets 
sträckning i staden. Både övergripande 
gestaltningsprogram för Araby/Dalbo och 

mer detaljerade punktinsatser i området 
kommer att presenteras.
Tanken med gestaltningsprogrammet är 
att visa på generella utformningsåtgärder 
i huvudstrukturen som tillämpas på hela 
området respektive hela Smalspårets 
sträckning.

Arbetet är tänkt att kunna fungera som 
ett underlagsmaterial för Växjö kommuns 
framtida utvecklingsarbete av stadsdelen 
Araby/Dalbo.

Metod

Arbetets första del är en teoretisk del med 
en inledande beskrivning av områdets 
förutsättningar och bakgrund till områdets 
uppkomst samt en genomgång av teorier 
om trygghetsskapande effekter i den 
offentliga miljön. Denna del kommer att 
bygga på studier av litteratur, rapporter, 
statistik och seminarier.

Den andra delen av arbetet innefattar 
analys av området och förslag på åtgärder. 
Dessa avsnitt kommer att grunda sig på 
litteraturstudier, inventeringar i området 
samt skisser.
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Åtgärder i andra områden med likartade 
karaktärer kommer att studeras som 
inspirationskällor, men eftersom arbetet 
är tänkt att utgå från Araby/Dalbos unika 
egenskaper som bostadsområde kommer 
ingen djupare jämförelse mellan dessa att 
presenteras i arbetet.

Avgränsning

Mitt fokus i detta arbete är inte på själva 
Miljonprogrammet och dess områden. 
Jag fokuserar istället på hur man utifrån 
ett bostadsområdes (Araby/Dalbo) unika 
egenskaper och förutsättningar kan 
skapa ökad trygghet och attraktion i dess 
offentliga miljö.

I arbetet har jag valt att lägga fokus på 
gestaltning och utformning av den fysiska 
miljön för att uppnå en trygg och attraktiv 
boende- och vistelsemiljö. Studier ur ett 
socialt perspektiv är naturligtvis också 
viktiga i ett större sammanhang. Men för 
att avgränsa mitt arbete i tid samt eftersom 
jag i min framtida roll som fysisk planerare 
kommer att fokusera på planering av 
den fysiska miljön har jag valt denna 
precisering.

Planområdet avgränsas med vägarna Lied-
bergsgatan, Mörners väg, Ulriksbergs-
promenaden och Nydalavägen. Jag ute-
sluter villaområdet i västra delen av Araby 
i mitt arbete eftersom detta område enbart 
består av villor och därmed har mycket be-
gränsade möjligheter att genomgå någon 
större omvandling.
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Araby/Dalbo idag

Dagens förutsättningar

Araby är en stadsdel belägen ca 1 km norr 
om Växjö centrum. Området angränsar till 
stadsdelarna Västra Mark, Hov och Väster. 
Stadsdelen Araby består av ett område med 
fl erbostadshus och ett område (i väster) 
med villor. Majoriteten av bostäderna i 
stadsdelen är från 1960- och 1970-talets 
bostadssatsning Miljonprogrammet. Det 
område som min studie avser behandla 
är området bestående av fl erbostadshus. 
Detta område innefattar stadsdelsområdena 
Araby, Dalbo och Nydala. Planområdet 
kommer härefter att benämnas Araby/
Dalbo.

Totalt bor 5 183 invånare i planområdet, 
som domineras av fl erbostadshus med 
hyresrätter (totalt 2 400 lägenheter). Detta 
innebär, med Växjös mått mätt, ett stort 
antal invånare på en relativt liten yta. De 
fl esta byggnaderna är 3-4 våningar in-
rymmandes både stora (5 r.o.k.) och små 
(1 r.o.k.) lägenheter. Flerbostadshusen ägs 
uteslutande av kommunens två fastighets-
bolag Växjöhem respektive Hyresbostäder 
i Växjö AB.

I området fi nns mycket grönska. Stadsdel-
sparken Arabyparken ligger centralt och 
öster om denna fi nns skogsdungar med 
lövskog. Även norr om området ligger en 
skog som skärmar av området mot motor-
trafi kleden Norrleden. Arabyparken och 
dess angränsande skogsdungar delar upp 
stadsdelen i dess områden: Araby i väster, 
Dalbo i öster samt Nydala i norr.
Planområdet omges av fyra bilvägar: 
Ulriksbergspromenaden, Mörners väg, 
Liedbergsgatan och Nydalavägen. Araby/
Dalbo har en funktionsseparerad trafi k-
struktur enligt miljonprogrammets modell, 
vilket innebär att områdets centrala delar 
är bilfria, istället ligger stora parkerings-
ytor i områdets utkanter. Inom Araby/Dal-
bo fi nns fl era gång- och cykelvägar, bl.a. 
det nedlagda Smalspåret som gjorts om till 
cykelled och förbinder Växjö centrum med 
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fritidsområdena norr om tätorten. 
Fyra busslinjer trafi kerar områdets om-
givande gator med avgång två gånger/
timme från centralstationen.

I stadsdelen ligger en högstadieskola 
(Arabyskolan) med ca 400 elever och en 
F-6 skola (Bokelundskolan) med ca 250 
elever. Båda skolorna har en inriktning på 
hälsa och rörelse. Inom området fi nns även 
två fullstora fotbollsplaner (1 grus och 
1 gräs), två tennisbanor och ett par små 
asfalterade planer för diverse bollsporter.

I planområdet fi nns idag tre mötesplatser 
som inte är föreningsbundna; Tallgården, 
Panncentralen och Arabygården. På Tall-
gården och Panncentralen samlas både 
gamla och unga medan Arabygården är en 
fritidsgård för ungdomar. Både Tallgården 
och Panncentralen arrangerar kurser och 
studiecirklar m.m. Men dit kan man även gå 
för att bara mötas och umgås. Arabygården 
är en fritidsgård i anslutning till Araby-
skolan. Hit kan man gå för att umgås, men 
med jämna mellanrum arrangeras även 
olika turneringar och musikuppträdanden 
för att aktivera ungdomarna.

Det fi nns ett stadsdelscentrum, Dalbo 
Centrum, i områdets sydöstra hörn. Här fi nns 
livsmedelsbutiker, frisörer, vårdcentral, 
bensinstation m.m. Dessutom är det endast 
ca 1 km till handeln i Växjö centrum 
och ca 2 km till stormarknadsområdet 
Samarkand.
Inom stadsdelen fi nns följande service:
• 3 livsmedelsbutiker
• frukt- och grönsaksaffär
• bank
• kemtvätt
• blomsterhandel
• frisörer
• restaurang
• vårdcentral
• apotek
• folktandvård
• närpolis
• servicelägenheter
• dagcentral
• bensinstation
• cykel-, textil- och möbelverkstad
• skolor och daghem

Arabyparken ArabyvallenDalbo Centrum Tallgården ArabyskolanPanncentralen
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Sociala situationen

Som i många andra miljonprograms-
områden är andelen personer med utländsk 
bakgrund högre i Araby/Dalbo än det 
kommunala genomsnittet. Fler än hälften 
av invånarna i området är födda i utlandet 
eller är födda i Sverige med utländska 
föräldrar. Många nyanlända fl yktingar 
bosätter sig i området nära släkt och vänner 
som redan bor här. Samtidigt som den höga 
andelen invandrare i området bidrar till en 
ökad segregation ger den Araby/Dalbo en 
kulturell mångfald. Studier har visat att som 
nyanländ fl ykting känner man trygghet i 
att bo nära vänner och landsmän samtidigt 
som en ökad koncentration av invandrare 
i ett område innebär ökade svårigheter att 
integreras i samhället (Öresjö 1996, s 36). 
Detta är ett svårt dilemma att ta ställning 
till. Men boendesegregationen i Araby/
Dalbo är inte bara etnisk, utan även social 
och ekonomisk.
Åldersstrukturen hos befolkningen visar 
att störst andel av Araby/Dalbos invånare 
är mellan 20 – 35 år. Statistiken visar också 
på en relativt stor andel barn under 5 år i 
området.

Sysselsättningsgraden i Araby/Dalbo är 
relativt låg. Andelen förvärvsarbetande 
20-64 åringar i Araby/Dalbo är ca 15 % 
mindre än kommunens medeltal.
Även medelinkomsten/år (150 162 kr/
år) ligger under kommunens genomsnitt 
(209 396 kr/år). Många av de arbetande 
hyresgästerna som har invandrarbakgrund 
arbetar dessutom med annat än vad de är 
utbildade till. De vanligaste yrkena är inom 
service och industri (Widing-Jaramillo 
2003, s 16).
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Ohälsotalet i stadsdelen är högt jämfört 
med övriga stadsdelar i Växjö. Andelen 
familjer med försörjningsstöd är dessutom 
betydligt högre än kommunens genom-
snitt, 24 % av familjerna i Araby/Dalbo er-
håller försörjningsstöd jämfört med 5 % av 
familjerna i hela kommunen.
Vårdcentralen Dalbo har ca 20 000 
besökare/år, varav ca 10 000 är läkarbesök. 
Det som skiljer Vårdcentralen Dalbo från 
andra vårdcentraler i kommunen är att 
andelen besökare med psykiska besvär är 
högre (SCB).

Av Araby/Dalbos befolkning har en rela-
tivt stor andel grundskoleutbildning. Men 
andelen som väljer att vidareutbilda sig 
efter gymnasiet är endast drygt hälften av 
kommunens genomsnitt.

Utbildningsnivån i Araby/Dalbo (20-64 år) 
jämfört med Växjö kommun som helhet 
inom parentes:
• Förgymnasial 24 % (13 %)
• Gymnasial 50 % (46 %)
• Eftergymnasial 23 % (40 %)
• Ingen uppgift 3 % (1 %)

Föreningslivet i Araby/Dalbo är rikt och i 
området fi nns fl era engagerade eldsjälar. I 
stadsdelen fi nns idag ca 30 föreningar inom 
idrott och kultur samt invandrarföreningar. 
Dessutom är de båda kommunala bostads-
bolagen Växjöhem och Hyresbostäder, 
som förvaltar i princip alla lägenheter i om-
rådet, aktiva i sitt arbete med att utveckla 
stadsdelen.

De boendes åsikter

De två bostadsbolagen har genomfört 
intervjustudier för att bl.a. få fram de 
boendes åsikter om stadsdelen. Det är 
naturligtvis svårt att få fram en gemensam 
bild av invånarnas åsikter om Araby/
Dalbo. Alla har ju mer eller mindre olika 
uppfattning av området, men vissa vanligt 
förekommande synpunkter går att utläsa. 
Undersökningarna visar att en hög andel 
(84 % resp. 83 %) av de boende trivs i 
området. Båda studierna visar också på att 
många i Araby/Dalbo upplever att området 
har ett oförtjänt dåligt rykte hos Växjös 
övriga befolkning och att man därför bör 
jobba med att ändra på detta rykte (Widing-
Jaramillo 2004, s 32).
Samtidigt som man tyckte att det fi nns 
en styrka i den mångfald som fi nns i om-
rådet så framkommer också röster om att 
avsaknaden av ”svenskar” är negativt för 
stadsdelen. Rapporten från Hyresbostäder 
framhåller att denna åsikt kommer främst 
från människor som själva har utländsk 
bakgrund (Widing-Jaramillo 2003, s 13).
Bland de klagomål som framförts är 
störningar från grannar och otrygghet i 
området vanligast. Men trots att många 
klagar på störningar från grannar etc. anser 
fl est hyresgäster att det är utemiljön som 
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man måste satsa på att åtgärda (Widing-
Jaramillo 2003, s 25). Samtidigt befarar ett 
fl ertal personer att upprustningsåtgärder 
kommer att förstöras och vandaliseras. 
Detta kan visa på att det inte bara är 
människor utanför Araby/Dalbo som har 
en fördomsfull uppfattning av området. Ett 
annat vanligt förekommande klagomål är 
att mopedtrafi ken i området är ett problem 
med höga hastigheter och på ytor som ej är 
avsedda för mopedtrafi k.
Rapporterna visar även att fl era invånare 
är oroliga och upprörda över alla inbrott 
i källarförråd och bilar som gjorts i 
området.

Växjöhem följde upp sin intervjustudie 
med ett förslag till visionsprogram, 
”Vision Araby – ge drömmarna en chans”, 
där 25 olika förslag på åtgärder i området 
presenterades. Programmet ställdes ut under 
2005 och hyresgästerna uppmanades delge 
sina åsikter om programmet. Beroende på 
vilken ålderskategori man tillhörde skiljde 
sig önskemålen om vad man ville ha i sitt 
bostadsområde. Men de fyra mest populära 
förslagen var: idrottshall, allaktivitetshus, 
bibliotek samt nattvandringar i området 
(Widing-Jaramillo 2005, s 9).

2006 genomfördes Rikspolisstyrelsens 
Trygghetsundersökning i Kronobergs län. 
I undersökningen ingick Araby/Dalbo 
som ett av delområdena i Växjö kommun. 
Trygghetsundersökningen gick ut på att 
tillfråga 300 medborgare i varje delområde 
hur de uppfattar ordningsstörningar, om 
de har blivit utsatta för brott eller oroat sig 
för att utsättas för brott, hur de upplever 
tryggheten, om otryggheten har lett till 
att de avstått från någon aktivitet och om 
de tycker polisen bryr sig om problem 
som fi nns där de bor (Rikspolisstyrelsen 
2006, s 3). Frågeställningarna utgår ifrån 
de svarandes eget närområde. I Araby/
Dalbo redovisas att det fi nns en större 
problembild än genomsnittet i kommunen, 
både vad gäller den fysiska och den 
sociala miljön (Rikspolisstyrelsen 2006, 
s 16). Rapporten framhåller också att det 
fi nns trafi kproblem med ”buskörning” 
av mopeder och motorcyklar i området. 
Utsattheten för brott ligger enligt rapporten 
på en mycket högre nivå i Araby/Dalbo 
än genomsnittet i undersökningen. Över 
tid har dock utsattheten för brott minskat 
avsevärt. Att antalet bilinbrott, klotter 
och annan skadegörelse har minskat de 
senaste två åren bekräftas även av Fredrik 
Hagblom som är områdesansvarig för 
Hyresbostäder1. Snarare är det främst 

själva oron för att utsättas för brott som är 
problemet. Oron för att utsättas för stöld, 
skadegörelse, överfall eller misshandel 
är högre i Araby/Dalbo än genomsnittet i 
Växjö.

1 Intervju 071024 med Fredrik Hagblom,
områdesansvarig Hyresbostäder AB
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Otrygga platser dagtid resp. kvällstid (%)
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Undersökningsmaterialet visar att 14 % av 
de tillfrågade i Araby/Dalbo har avstått från 
aktiviteter p.g.a. rädsla för brott. Rapporten 
redovisar också att 48 % av de tillfrågade i 
Araby/Dalbo känner sig otrygga när de är 
ute ensamma en sen kväll, vilket är mer än 
dubbelt så hög andel som genomsnittet i 
Växjö (19 %).

Växjös invånare har även fått besvara 
frågor om hur de uppfattar otrygga plat-
ser i centrala Växjö. Här visar det sig att 
Arabyparken uppfattas som den mest 
otrygga platsen i hela Växjö, både dagtid 
och kvällstid.

Otrygg ute ensam sen kväll (%)
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Med ovannämnda studier till grund kan 
man konstatera att fl ertalet boende i Araby/
Dalbo tycker sig trivas, men oron för att 
utsättas för brott är trots det relativt hög. 
Samtidigt tror jag att man i de fl esta områden 
känner mer eller mindre otrygghet när man 
rör sig ensam efter mörkrets inbrott. Att 
åtgärda den fysiska miljön för att skapa 
ökad känsla av trygghet är alltså inget 
specifi kt behov för enbart Araby/Dalbo. 
Jag anser att man skulle kunna ha samma 
fokus på trygghetsskapande åtgärder i 
fl ertalet stadsdelsområden i Växjö.

Tidigare insatser i området

Många insatser för att utveckla Araby/
Dalbo har genomförts med varierande 
resultat. Många tjänstemän är eniga om 
att det i tidigare projekt har saknats en 
helhetssyn och långsiktighet i arbetet.

Ett planprogram för stadsdelen upprättades 
av kommunen i början av 2000-talet, men 
programmet antogs aldrig.

Bostadsbolagen arbetar, som sagt, aktivt 
med området. Hyresbostäder har bl.a. byggt 
nya tvättstugor på gården från att tidigare 
ha legat i källaren. Entréerna är numera 
låsta och har porttelefon. Trapphusen har 
också gjorts om genom en sektorisering 
så att man endast når den egna entréns 
uppgång, tidigare kunde man röra sig fritt 
i hela huset. På detta sätt har man fått ökad 
kontroll över vilka som rör sig i husen. 
Med jämna mellanrum genomförs även 
s.k. trygghetsvandringar där de boende i 
området framför synpunkter på vad som 
behöver åtgärdas i den fysiska miljön 2.
Växjöhem har bl.a. gjort om ett helt kvarter, 
”Täljstenen”, med upprustning av fasader 
och dess närmsta utemiljö.

2 Intervju 071024 med Fredrik Hagblom,
områdesansvarig Hyresbostäder AB
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2007 tecknade Växjö kommun ett lokalt 
utvecklingsavtal med staten avseende 
stadsdelen Araby/Dalbo. Detta är en del i 
riksdagens s.k. ”Storstadssatsningen”, vars 
mål är att minska segregationen. Lokala 
utvecklingsavtalet är till för att stärka sam-
ordningen av det statliga, kommunala och 
andra aktörers insatser för arbetet med att 
minska antalet utanförskapsområden, samt 
bryta utanförskapet i stadsdelar som om-
fattas av avtalen. Utvecklingsavtalen är till 
för att utveckla en mer strategisk samver-
kan, än den tidigare mer vanliga projekt-
baserade samverkan. Fokusområden för att 
bryta utanförskapet är arbete, utbildning 
och trygghet.

Det fi nns insatser som redan idag är 
planerade att ske i området inom en snar 
framtid. Bl.a. har man planlagt för en 
moské i Araby/Dalbos östra kant, där det 
idag ligger en parkeringsyta. Kommunen 
har även påbörjat detaljplanearbetet 
för anläggandet av en allaktivitetshall i 
Arabyparkens södra del.

Miljonprogrammet

Araby/Dalbo byggdes under det s.k. 
Miljonprogrammet. Områdets miljöer 
präglas således av denna tids ideal i 
byggande och planering. Därför kommer 
detta avsnitt att behandla denna epok i 
Sveriges stadsbyggnadshistoria för att ge 
en ökad förståelse för varför Araby/Dalbo 
ser ut som det gör idag.

Historik

Mellan åren 1965 och 1974 byggdes mer 
än 1 miljon bostäder i Sverige. Denna 
byggnadssatsning fi ck så småningom 
benämningen Miljonprogrammet. Genom 
åren har dock Miljonprogrammet fått 
utstå kritik från fl era håll. Så här beskriver 
Thomas Hall denna byggnadsepok:

Efter andra världskrigets slut gick Sverige 
mot allt större välstånd med stark ekonomisk 
högkonjunktur (Berg 1999, s 24). Landets 
industri växte vilket ledde till att många 
fl yttade från landet till städerna. Denna 
starka urbanisering och folkomfl yttning 
inom landet koncentrerade befolkningen 
till de större städerna. 1955 bodde ca 2,5 
miljoner människor på landsbygden. Tjugo 
år senare fanns endast en miljon kvar 
(Ramberg, s 131).
Förutom urbaniseringen inom Sverige 
rekryterades ny arbetskraft från utlandet, 
främst från Italien, Finland och Jugoslavien. 
Utöver dessa folkomfl yttningar kom 
efter andra världskriget en oväntat stor 
ungdomskull. Dessa faktorer ledde till-
sammans till att det rådde brist på bostäder 
i landet (Berg 1999, s 24).
Samtidigt som det rådde bostadsbrist 
och låg standard på bostäderna upplevde 
Sverige ett ekonomiskt uppsving vilket 
ökade den enskilde medborgarens 
köpkraft. Önskemålen om bättre standard 
och större lägenheter blev därmed allt mer 
uttalad (Bäck & Palmblad 2004, s 32). 
Allt fl er började ställa krav på politikerna 
att genomföra åtgärder för att förändra 
situationen.

”Miljonprogrammet är som samman-
hållet projekt betraktat, förmodligen 
Nordens och kanske Europas största 
byggsatsning. Men det är inget som 
allmänt framkallar stolthet och beun-
dran, utan snarare kritik och beklagan-
den”
(Hall 1999, s 7).
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Under hela efterkrigstiden genomfördes 
olika statliga utredningar kring bostads-frå-
gan. Grunden för Miljonprogrammet lades 
redan 1945 och 1947 då den Bostadssoci-
ala utredningen kom ut med sina två slut-
betänkanden. Där angav man målsättning 
och ideologisk inriktning för att råda bot 
på de stora bostadsförsörjningsproblemen 
i landet. Utredningen prognostiserade ett 
bostadsbyggnadsbehov på runt 45 000 lä-
genheter/år, vilket ledde till att man mellan 
1946 och 1960 byggde ca 800 000 lägen-
heter. Men trots det var bostadssituationen 
inte löst för alla, 1960 bodde fortfarande 
nästan halva Sveriges befolkning i trånga 
och omoderna lägenheter. 1959 hade det 
tillsatts en utredning som kom med ett ön-
skemål på 80 000 lägenheter/år. Bostad-
sproduktionen ökade därmed ytterligare 
under början av 1960-talet. ”Det var alltså 
inget stort steg att gå från produktionsniv-
ån 1964 till den som utlovades i miljonpro-
grammet” (Berg 1999, s 25).

Redan i mitten av 1940-talet fattades 
beslut som var grundläggande för att 
Miljonprogrammet senare skulle kunna 
genomföras. Bl.a. lades ansvaret för 
bostadsförsörjningen på kommunerna och 
de allmännyttiga bostadsbolagen började 
startas. Genom att nya regler för lån till 

bostadsbyggande infördes fi nansierades 
mer än 90 % av husbyggandet av staten, 
dessutom gynnades storskaligt byggande. 
Genom lånen kunde staten ställa krav 
på utformningen så som rumsstorlek, 
bebyggelsetäthet och kommunikationer 
(Lago 2004, s 20).

Trots det ökande byggandet var bostads-
situationen fortfarande inte tillfreds-
ställande. Kritiken mot den långa 
bostadskön blev en tung belastning för 
den socialdemokratiska regeringen (Hall 
1999, s 7). För att ta ett rejält krafttag om 
situationen och lösa problemet en gång för 
alla antog så riksdagen 1965 målet att bygga 
en miljon nya lägenheter fram till 1974, 
vilket innebar 100 000 nya lägenheter/år.

Det var egentligen inte produktionsnivån 
som var annorlunda utan långsiktigheten. 
Dittills hade bostadsproduktionen följt 
konjunkturens svängningar och det fanns en 
oro att tidigare års höga bostadsproduktion 
skulle äventyra landets ekonomi. Priserna 
sköt i höjden, infl ationen ökade och 
tillgången på arbetskraft minskade. För att 
klara den höga produktionsnivån samtidigt 
som industrins behov av arbetskraft 
tillgodosågs krävdes en ökad rationalisering 
av byggandet (Berg 1999, s 25).

Under denna tid fanns en stor tilltro 
till att moderna metoder och stordrift 
skulle lösa bostadsfrågan (Ramberg 
2000, s 131). Industrialisering och större 
produktionsserier skulle tillämpas. En 
annan viktig del var att kommunen 
skulle ha en aktivare roll i planeringen. 
Kommunerna hade redan under 1950-talet 
blivit större genom sammanslagningar och 
de kommunala markförvärven allt mer 
omfattande.
De allmännyttiga bostadsbolagen blev stat-
ens och kommunernas verktyg för att klara 
bostadsfrågan under rekordårens struktur-
rationalisering (Ramberg 2000, s 133).
Ett annat viktigt inslag var en tydligare 
normering för att kunna trygga de 
samhälleliga insatserna och underlätta 
byggprocessens gång från förslag till 
byggande (Berg 1999, s 26).
För att förhindra att markbrist stoppade 
bostadsbyggandet fi ck kommunerna 
statliga lån för markköp. Ytterligare 
åtgärder för att hålla bostadsproduktionen 
uppe var att kommunala bostadsföretag 
fi ck lov att bygga i andra kommuner än den 
egna (Ramberg 2000, s 142).

Bostadsutredningar fortsatte att genomföras 
även efter miljonprogrammets start. Bl.a. 
kom man relativt snabbt fram till att 
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miljonprogrammets byggnadsmål inte 
skulle kunna tillfredställa det beräknade 
behovet av lägenheter. Det konstaterades 
också att den beräknade efterfrågan inte 
realistiskt skulle kunna uppnås. Därför 
ansåg man att bostadsproduktionen borde 
lokaliseras till tätorterna, framförallt 
storstadsregionerna där bristen var som 
störst (Berg 1999, s 27).
1967, två år efter programstarten, kom 
regeringen med ett förslag på handlings-
program för det framtida byggandet. Detta 
presenterades i propositionen 1967:100, 
Angående riktlinjer för bostadspolitiken, 
m.m. Här sammanfattades de tidigare 
utredningarnas resultat och målen för 
Miljonprogrammet formulerades enligt 
följande:
”... hela befolkningen skall beredas sunda, 
rymliga, välplanerade och ändamålsenligt 
utrustade bostäder av god kvalitet till skä-
liga kostnader”.

I början av 1970-talet stramades 
ekonomin åt, nu började utvecklingen 
vända. Ungdomspuckeln var förbi och 
arbetsinvandringen vändes till utvandring. 
Allt fl er började fl ytta ut från storstäderna 
vilket ledde till att lägenheter stod tomma. 
Folk efterfrågade enfamiljshus vilket ledde 
till att Miljonprogrammets slut präglades 

av småhusbyggande (Berg 1999, s 28).
Sverige hade därmed på några år gått 
från god ekonomi med bostadsunderskott 
till åtstramad ekonomi och bostadsöver-
skott. Bostadsbristen var borta men de nya 
bostadsområdena fi ck utstå kritik.

Utformning

Bostäderna uppförda under miljonpro-
grammet förknippas ofta med monotona, 
storskaliga områden med betonghöghus. 
Men det är inte hela sanningen. T.ex. var en 
tredjedel av bostadsproduktionen småhus 
och det dominerande fasadmaterialet var 
tegel (Vidén 1999, s 41).
Jag ska kort gå igenom miljonprograms-
områdenas utformning både vad gäller 
själva bostaden och den yttre miljön.

Den yttre miljön

Utemiljön från miljonprogrammets 
områden karaktäriseras framförallt av 
en strikt funktionsuppdelning. Den 
ursprungliga terrängen lämnades sällan 
orörd. Istället planades många gånger 
marken ut helt. De avgränsningar som 
skapades var ofta i betong eller taggiga 
buskar (Vidén 1999, s 155).
Bilismens kraftiga tillväxt efter kriget ledde 

till att man utarbetade riktlinjer för trafi k 
och planering. På uppdrag av Planverket 
och Vägverket utvecklade Chalmers på 
1960-talet ”Riktlinjer för trafi kplanering 
med hänsyn till trafi ksäkerhet”, det så 
kallade SCAFT -Stadsbyggnad, Chalmers, 
Arbetsgruppen för Trafi ksäkerhet. 
SCAFT blev starkt styrande för den 
yttre miljön. Utmärkande för SCAFT 
var dess separering av trafi kslag för 
att öka trafi ksäkerheten. I praktiken 
innebar riktlinjerna en utformning med 
en ringväg runt bostadsområdet varifrån 
s.k. matargator gick in till områdets 
parkeringsplatser. Skola och annan service 
placerades centralt så att gående inte skulle 
behöva korsa bilvägen på väg till och från 
bostaden. För att ta sig förbi bilvägarna 
anlades gångtunnlar under ringvägen. 
I övrigt utformades vägarna ofta breda 
och raka enligt principen överskådlighet, 
enkelhet och enhetlighet (Wikipedia).
Denna trafi kseparering har stor del i 
miljonprogramsområdenas rykte som 
hårda och avvisande miljöer. Sonja Vidén 
skriver: ”På många håll blev en mängd av 
asfalterade vägar och gångytor, sparsamt 
belysta gångtunnlar och avskiljande, föga 
användbara och åtminstone i början dåligt 
skötta gräs- eller buskytor en iögonfallande 
del av närmiljön” (Vidén 1999, s 50).
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Från centralt håll ställdes även krav på 
bilplatser (Vidén 1999, s 34). Parkerings-
normen för fl erbostadshus var 13 till 17 
bilplatser per 1000 kvadratmeter (Vidén 
1999, s 50).
När husen inte längre byggdes längs med 
gatan blev det svårare att orientera sig och 
därför sattes stora orienteringsskyltar upp 
för att kunna vägleda besökare i området. 
Gårdarna utformades ofta enkelt och 
likadana oavsett förutsättningar. Vanliga 
inslag på gården var en lekyta, sandlåda 
och några gungor samt tåliga buskar i en 
rad längs husfasaderna (Vidén 1999, s 50).
Vegetationen kom i sista hand i de ny-
byggda områdena. Växter som var tåliga 
premierades och planterades utan variation 
i området. ”De fl esta träd som planterades 
var få och hade inte sällan svårt att klara 
sig och växa i det blåsiga och torra klimatet 
på gårdarna och med barnens lek som 
ytterligare riskmoment” (Vidén 1999, s 
52).

Orienteringstavlor
sattes upp för att 
vägleda besökare i 
de svårorienterade 
områdena.

Bilden visar strukturen med trafi kseparering och stora 
parkeringsytor i områdets kantzoner.

Miljonprogrammets 
gårdsmiljöer utformades 
enkla med sandlåda, 
gungor och tåliga buskar 
längs fasaden.

Illustration på vägnätsstruktur enligt SCAFT- 
principen.
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Bostadshusen

Ca 70 % av småhusen som byggdes under 
Miljonprogrammet var villor och 28 % var 
radhus. Vanligast var att småhusen byggdes 
av privata byggherrar (Vidén 1999, s 52).
Men eftersom fl erbostadshus var den 
dominerande byggnadstypen och det är 
just dessa områden som i senare tid blivit 
mest ifrågasatta kommer jag här att lägga 
fokus på dessa.

2/3 av bostadsproduktionen under mil-
jonprogrammet var fl erbostadshus. En 
stor andel av fl erbostadshusen byggdes 
av Allmännyttan. Vanligast var hus i 1-4 
våningar, men framförallt i storstäderna 
förekom även högre hus. Den absolut van-
ligaste byggnadstypen från miljonprogram-
met är lamellhuset (Vidén 1999, s 43). Men 
även punkthuset byggdes intensivt under 
ett par år. Från statligt håll uppmuntrades 
byggande i stor skala genom att man kunde 
få förhandsbesked om lov om man byggde 
fl er än 1 000 lägenheter med likartade hus 
(Vidén 1999, s 36).
Som tidigare nämnts rationaliserades bygg-
andet kraftigt under Miljonprogrammet. 
Stor andel prefabricerade byggelement 
användes och sattes på plats med hjälp av 
rälsgående byggkranar. Detta påverkade 

byggnadernas placering som anpassades 
efter kranarnas räckvidd och marken 
planades ut för att byggkranarna skulle 
kunna ta sig fram i området (Vidén 1999, 
s 38).
Vad gäller byggnadsmaterial varierade 
detta i olika områden. Betong var det 
vanligaste stommaterialet medan rött och 
gult tegel var det vanligaste fasadmaterialet 
(Vidén 1999, s 41). Mer än en tredjedel av 
fl erbostadshusens långfasader kläddes med 
detta material. Men puts och betong blev 
under tiden allt vanligare fasadmaterial. I 
övrigt förekom även trä, kalksandsten, plåt 
och eternit i fasaderna. Det var vanligt att 
man använde materialens naturliga färger.
I och med Miljonprogrammet skedde 
en förändring i takutformning av fl er-
bostadshusen. Man började använda papp 
i stor utsträckning och taken gjordes plana 
eller med svag lutning. Taksprången togs 
bort helt eller utformades diskreta (Vidén 
1999, s 43).
Något som fi ck stort genomslag under 
Miljonprogrammet var de rumsbreda 
balkongerna, som ofta gjordes indragna i 
fasaden (Vidén 1999, s 47).
Det var även vanligt att arbetslokaler plane-
rades in i fl erbostadshusens markplan och 
att förrådsutrymmen förlades till källaren 
(Vidén 1999, s 48).

Punkthus

Lamellhus

Exempel på fasad med indragen balkong och 
naturfärgad betong samt avsaknad av halvprivat 
yta framför byggnaden.
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Kritik mot miljonprogrammet

Miljonprogrammet löste problemen 
med bostadsbrist och trångboddhet. Nya 
bostäder med rymliga lägenheter tillkom 
och trafi ksäkra områden med grönytor 
mellan husen skapades.
Men redan innan Miljonprogrammet satte 
igång började kritiska röster höjas mot 
den storskaliga bebyggelsen som dittills 
tillkommit.
Men trots kritiken fortsatte byggandet av 
höghus. Man genomförde utredningar 
om människors inställning till höga hus. 
Utredningssvaret visade på att folk inte 
lägger så stor vikt vid husens höjd och att 
det därför kunde byggas höghus i valfri 
höjd. Kritiker till denna utredning menar 
dock att utredningen inte genomfördes 
objektivt då samma personer som gjorde 
utredningen jobbade med underlaget för 
miljonprogrammet (Lago 2004, s 22).
Relativt tidigt visade det sig att folk inte 
ville ha lägenheter i stadens ytterområden. 
Man menade att stadsmiljöerna som 
skapades underlättade kriminalitet 
och dylikt. Allt fl er ville istället ha ett 
småskaligt boende utanför staden. Kritiken 
mot förortsmiljöerna började alltså innan 
miljonprogrammet var helt klart (Lago 
2004, s 22).

Kritiska röster hävdar att miljon-
programsområdena tappar det som benämns 
halvprivat i både trapphus och husens 
närytor. Allt utanför lägenhetsdörren blir 
offentligt eftersom inga avgränsningar i 
yttermiljön kopplas till huset. I och med 
detta fi ck man bostadsområden som de 
boende inte hade kontroll eller kände ansvar 
över, vilket lätt leder till att utemiljön inte 
tas omhand och kriminalitet får lättare att 
slå rot i området (Olsson et al 1997, s 86).

I senare tid har många tekniska brister upp-
täckts i miljonprogrammets byggnader. 
Detta kan bero på att nya oprövade material 
som inte höll måttet användes samt att 
den höga produktionstakten lätt kunde 
resultera i slarv i byggandet. Balkonger, 
fasader, fönster och dörrar har ofta fått 
åtgärdas efter kortare tid än hus byggda 
från andra tidsepoker. Nya krav så som 
hissar och bättre värmeisolering har lett till 
förändringar av byggnaderna på senare tid 
(Vidén 1999, s 140).

På mitten av 1970-talet infördes det s.k. 
miljöförbättringsbidraget för att förbättra 
miljonprogrammets områden i form av 
planteringar, lekplatser, gemensamhets-
lokaler m.m. Miljöförbättringsbidraget 
avlöstes 1986 av det s.k. förnyelsebidraget. 

Det s.k. ROT-programmet startades 
också upp genom vilket man kunde få 
statliga ombyggnadslån för att restaurera 
och bygga till bebyggelse. Dessa 
ombyggnadsprojekt under 1980-talet för 
att åtgärda miljonprogrammets miljöer 
brukar allmänt benämnas ”turn-around-
ombyggnader” (Öresjö 1996, s 35). I 
vissa fall var dessa ombyggnadsprojekt 
så omfattande att hela områden 
omgestaltades helt. Det genomfördes 
även fl era barn- och ungdomsprojekt 
i miljonprogramsområdena vid denna 
tidpunkt (Öresjö 1996, s 14).

Idag är den vanligaste invändningen om 
miljonprogrammets fl erbostadsområden 
fortfarande att de är trista, monotona och 
storskaliga. På många håll i landet har 
ytterligare försök att ändra på detta mönster 
genomförts, allt ifrån rent underhåll till 
rivning av hela kvarter (Vidén 1999, s 
155).

Miljonprogramsområdet Araby

Även Växjö berördes, som nämnts, av 
Miljonprogrammets byggnadshysteri. Bl.a. 
byggdes stadsdelarna Teleborg och Araby 
under denna period.
I Araby byggdes det under denna period ca 
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”Tomteboområdet avgränsas i söder 
av Mörners väg och i väster av Ulriks-
bergspromenaden. Det skall utgöra en 
del av en stor bebyggelsegrupp som 
i öster avgränsas av Liedbergsgatan 
och som omsluter en stor park. Till-
farterna är utformade som säckgator 
och i anslutning till dessa anläggas 
stora parkeringsplatser som till en del 
skall kunna bebyggas med skärmtak, 
garage eller dylikt. För gångtrafi ken 
mot centrum anlägges en gång och 
cykelväg som passerar skolan i kv. Nöt-
väckan och en framtida butiksgrupp 
vid Mörners väg öster om järnvägen. 

Med den föreslagna planen erhålles 
en så kallad barnvänlig stadsdel med 
differentierat trafi ksystem. Biltrafi ken 
matas in utifrån och gångtrafi ken till 
skolor, butiker och lekfält ledes fram 
på bilfria parkvägar. Planen rymmer 
500 á 520 lägenheter i trevånings 
lamellhus, som givits en sluten grup-
pering i kvarteren längs Ulriksbergs-
promenaden och en öppen grupper-
ing i kvarteren mot parken.
Bostadshusens gruppering skall i 
huvudsak följa illustrationsplanen, 
som är upprättad enligt ett planförslag 
av arkitektfi rman Arton i Hälsingborg. 
Bebyggelsen samlas i en följd av 
mindre och intima gårdsbildningar. 
Inom bostadsområdet är all 
motortrafi k förbjuden med undantag 
av utryckningsfordon och fl yttbilar. 
Systemet erfordrar att även 
sopbilar stannar utanför och att 
sopor framforslas till särskilda 
uppsamlingsställen.”
(Idlinge 1997, s11)

2 400 nya lägenheter på det som tidigare var 
åkermark. Målet med Araby var att skapa 
ett mönsterområde med stora grönytor och 
närhet till skola, service mm. Byggandet 
startade 1964 söderifrån vid Mörners väg, 
sedan byggde man kvarter efter kvarter 
norrut. I enlighet med Miljonprogrammets 
mål gick byggnationen snabbt. Med hjälp 
av färdiga ritningar och prefabricerade 
byggelement byggdes i snitt ett hus per 
månad med hjälp av byggkranar (Idlinge 
1997, s 11).
Ambitionen med Araby hos planerarna 
i Växjö under 1960-talet kan utläsas i 
följande citat från Björn Idlinges rapport 
”Bilder av Araby”:

Araby/Dalbo med tydliga gårdsbildningar och säck-
gator.

Man eftersträvade alltså en trafi ksäker 
stadsdel med hjälp av trafi kseparering enligt 
SCAFT-modellen. Vidare kan konstateras 
att målet var att skapa intima gårdar intill 
bostadshusen.

Exempel på gårds-
bildning i området.
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Vid byggandets start låg Araby vid rand-
zonen mellan stad och land. Åkermarken 
ägdes av kommunen sedan ett förvärv av 
gården Araby. De nyinfl yttade kände sig 
som pionjärer i detta nya område nära både 
stad och land (Idlinge 1997, s 12). Men 
redan i slutet av 1960-talet började Araby 
utsättas för kritik. Araby upplevdes bara 
som en delstation på vägen till egen villa 
vilket gjorde att många lägenheter snart 
stod tomma.

Under 1970-talets andra del skedde en 
förslumning av området beroende på 
besparingar. Ett stort problem under denna 
tid var en relativt stor andel missbrukare 
i stadsdelen. Fr.o.m. slutet av 70-talet har 
fl era kommunala satsningar genomförts 
bl.a. anställning av socialarbetare som drog 
igång ett grannskapsarbete för att skapa 
gemenskap. Olika verksamheter startade 
vid denna tid så som fritidsgård, kvartersbio, 
idrottsförening, konstutställningar och 
kurser. Det s.k. Vita huset i östra delen av 
området blev en egen förening och startade 
bl.a. upp en tidning, Arabybladet. 1980 
anställdes den första kvarterspolisen i 
Araby (Idlinge 1997, s15, 16).

I början av 1990-talet var Arabys 
befolkningssammansättning förändrad. 
Många fl yktingar och invandrare hade 
bosatt sig i området. Samtidigt gick Sverige 
in i en ekonomisk kris och arbetslösheten 
steg (Idlinge 1997, s 22). Besparingar 
följde vilket för Arabys del bl.a. innebar att 
fritidsgården och biblioteket lades ned.
1993 och 1994 började kommunen åter 
diskutera Araby vilket resulterade i att 
man startade det s.k. Arabyprojektet som 
var ett lokalt utvecklingsarbete för Araby. 
Kommunstyrelsen beslutade att prioritera 
insatser i Araby med målsättningen att:
”Konkreta åtgärder som leder till minskad 
segregation, bättre möjligheter till arbete, 
bättre socialt innehåll och en utveckling i 
positiv anda vidtas” (Ketola 1998, s 5).
Under 1990-talet växte bilden av 
Araby som ett problemområde med 
brottslighet, missbrukare, bostadslösa och 
fl yktingar. Planeringschef Anders Franzén 
formulerade, i kallelsen till ett möte med 
den s.k. Arabygruppen, problemsituationen 
på följande sätt:

”Arabyprojektet har visat att 
området innehåller många positiva 
förutsättningar med engagerade 
människor, goda lokaliteter och 
en stark vilja hos förvaltare och 
organisationer att göra något särskilt 

Under resten av 1990-talet följde 
ett antal åtgärder och insatser för att 
förbättra den sociala situationen i Araby. 
Kvarterspolistjänsten från 1980 utökades 
till att en hel polisstation upprättades i 
området (Idlinge 1997, s 27).
1996 byggdes en ny fotbollsplan i om-
rådet och mötesplatsen Tallgården öppnade 
samma år (Ketola 1998, s 9).
Fram till idag har insatserna och 
diskussionerna kring Araby/Dalbo avlöst 
varandra. Bl.a. har bostadsbolagen 
genomfört upprustningar och renoveringar 
av lägenheter i området. Men det har 
saknats en helhetssyn på området så att 
man kan ta ett samlat grepp med insatser 
för både den sociala och fysiska miljön i 
Araby/Dalbo.

av området. Bilden störs dock av ett 
fåtal personer, ’busar’, som skapar 
många problem. ’Busarna’ är vanligen 
drogmissbrukare, kriminellt belastade 
personer som inte vill någonting...”
(Idlinge 1997, s 25)
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Segregation

Statistiken på hur Araby/Dalbo ser ut 
idag visar på att det fi nns både social, 
ekonomisk och etnisk boendesegregation i 
området. Det bör nämnas att defi nitionen av 
begreppet segregation skiftar mellan olika 
forskare, men att man är tämligen överens 
om innebörden. Kortfattat kan man säga 
att segregation helt enkelt innebär att vissa 
grupper är avskilda från samhället beroende 
på utbildningsnivå, yrke eller etnicitet 
(Tema: Förort 2007). Svenska akademiens 
ordlista defi nierar verbet ”segregera” som 
att avskilja eller särhålla raser/folkgrupper. 
I Boverkets rapport ”Integration och 
segregation i boendet” citeras professor 
Charles Westin som ger en mer nyanserad 
förklaring med följande beskrivning: 
”segregation betyder att olika befolknings-
grupper är systematiskt fördelade i rummet 
vad gäller bostäder (bostadssegregation 
eller boendesegregation), arbetsplatser, 
skolor med mera, efter gruppskiljande 
egenskaper som till exempel ålder, 
hushållstyp, samhällsklass eller etnisk 
tillhörighet” (Boverket 2004, s11). Med 
detta menar man att segregation alltså kan 
förekomma inom en mängd olika områden. 
Men den vanligast använda kopplingen vad 
gäller segregation är till boendet.

Man brukar tala om att segregation kan 
vara demografi sk, socioekonomisk eller 
etnisk (eller fl era av dessa samtidigt):
• Demografi sk segregation innebär en 
rumslig åtskillnad av individer med olika 
kön och ålder, även hushållstyp brukar 
räknas in i denna kategori. T.ex. att barn-
familjer, studenter och äldre koncentreras 
till olika områden.
• Socioekonomisk segregation betyder 
att det sker en rumslig åtskillnad mellan 
personer som tillhör olika social-, inkomst-
, eller yrkesgrupp.
• Etnisk segregation innebär en rumslig 
åtskillnad mellan individer som tillhör olika 
kulturer, folkgrupper, raser och religioner.
(Boverket 2004, s11)

Bostadssegregation innebär alltså då att 
”vissa grupper, kategoriserade till exempel 
efter inkomst eller etnicitet, inte har 
samma tillgång till bostadsmarknaden som 
andra, vilket resulterar i att befolkningen 
blir ojämnt fördelad mellan stadens 
bostadsområden” (Urban 2005, s 17).

Integration beskrivs i sin tur ofta som 
motsatsen till segregation, genom 
integration kan man få bort segregationen. 
Men integration är ett komplext begrepp 
som kan tolkas på olika sätt. Svenska 

akademiens ordlista defi nierar ”integrera” 
som att förena eller sammanföra till en 
enhet. Jag avser använda ordet integration 
med betydelsen att inkluderas i och ta del av 
samhället, att alla har samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter var man än bor 
och vem man än är.

Politiska åtgärder mot segregation 
– historisk tillbakablick

Åtgärder för att skapa ökad integration är 
idag en relativt stor fråga inom politiken. 
Men det har inte alltid varit lika självklart 
att aktivt arbeta för att integrera alla grupper 
i samhället. Jag ska nedan gå igenom hur 
inställningen och åtgärderna gentemot 
boendesegregationen i Sverige historiskt 
har förändrats från mitten av 1900-talet 
fram till idag.

1940- och 1950-talet
Efter andra världskrigets slut togs 
fl yktingar som inte kunde återvända till 
sina hemländer emot av Sverige där de 
vanligtvis fi ck arbete på industrierna 
(Urban 2005, s 51). Det var arbetsgivarna 
som hade ansvar för att deras anställda 
hade bostad, staten tog inget ansvar för 
fl yktingarnas boende (Urban 2005, s 52). 
Företagarna ansvarade också för utbildning 
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i svenska, vilket man fi ck statligt stöd för. 
På mitten av 1940-talet inleddes även ett 
samarbete mellan de nordiska länderna 
om en gemensam arbetsmarknad som 
ledde till ökad arbetskraftsinvandring. 
När nu andelen invandrare hade blivit 
större uppmärksammades också 
boendesegregationen. Men diskussionerna 
handlade främst om socioekonomisk 
och demografi sk segregation, inte om 
etnisk segregation. Statens inställning till 
invandrarnas boendesituation var att det 
var deras individuella bekymmer, inte 
statens (Urban 2005, s 52).

1960-talet
På 1960-talet hade arbetskraftinvandringen 
ersatts av fl yktinginvandring och 
media började alltmer diskutera 
invandrarnas situation. Nu hade etnisk 
boendesegregation och andra ojämlikheter 
blivit uppmärksammade. Invandrarnas 
situation sågs som ett samhällsproblem 
som staten skulle åtgärda. 1965 blev 
svenskundervisningen statligt fi nansierad 
(Urban 2005, s 53).
1969 inrättades invandrarverket som skulle 
ha ansvar för frågor rörande invandrare och 
invandring (Urban 2005, s 54).

1970-talet
Under 1970-talet diskuterades den 
etniska boendesegregationen allt livligare 
och etnisk boendesegregation började 
formuleras som ett problem i olika statliga 
utredningar (Urban 2005, s 76). 1975 
fastslog riksdagen nya invandrarpolitiska 
mål om jämlikhet, valfrihet och samverkan. 
Man framförde här i vilken grad anpassning 
skulle ske och att man skulle ha en valfrihet 
att välja kultur (Urban 2005, s 55).

1980-talet
Men under 1980-talet kom regeringen med 
en proposition om att det inte längre var 
valbart att lära sig svenska, alla skulle kunna 
språket (Urban 2005, s 59). Kommunen 
fi ck nu ansvar för fl yktingmottagandet och 
undervisningen i svenska i form av ”sfi
- svenska för invandrare”. Den ensidigt 
negativa synen på segregation började nu 
också ifrågasättas (Urban 2005, s 57). Enligt 
propositionen som lades fram 1985 var det 
inte koncentrationen av invandrare som 
var problemet utan antalet språkgrupper 
inom t.ex. skola och barnomsorg (Urban 
2005, s 59). Det framfördes en oro för 
att det svenska språket riskerade att bli 
ett minoritetsspråk i vissa områden. Man 
började därför försöka styra invandrares 
bostadsval och sprida ut fl yktingar över 

hela landet med konkreta åtgärder från bl.a. 
bostadsförmedling och bostadsföretag. 
Men denna strategi ifrågasattes, man 
menade att man borde få bosätta sig var man 
ville. Istället upprättades så småningom 
en handlingsplan som innebar stöd till de 
utsatta bostadsområdena och dess invånare 
i form av exempelvis utbildning och fysiska 
förbättringar (Urban 2005, s 76).

1990-talet
Under 1990-talet belystes språkproblemet 
allt mer (Urban 2005, s 66). Det segregerade 
boendet ansågs leda till för lite kontakt 
med svenskar. Utbildning, sysselsättning, 
gemenskap och engagemang skulle skapa 
integration, tillväxt och demokrati (Urban 
2005, s 77). Grannskapet sågs som lösningen 
på invandrares integrationsproblem (Urban 
2005, s 76).

2000-talet
Under 2000-talet ändrades inställningen 
till de etniskt segregerade områdena. 
Invandrartäta områden skulle nu inte längre 
förknippas med problem och alla skulle 
integreras på sina egna villkor (Urban 
2005, s 69).
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Susanne Urban sammanfattar utvecklingen 
på följande sätt:

”Det som kallats ’problemområden’ 
på 1970-talet och ’utsatta områden’ på 
1980- och 1990-talen blev på 2000-talet 
’utvecklingsområden’. Men gemensamt 
för beskrivningen av dessa områden 
i de kommunala planerna och i de 
statliga utredningarna är fortfarande 
’andelen invandrare’, vilket på senare 
tid oftast kommer först i beskrivningen 
av bostadsområdena”
(Urban 2005, s 69).

Negativ och positiv boendesegregation

Segregation används i den politiska 
debatten främst i negativa ordalag och 
förknippas med ojämlikhet, utanförskap 
och orättvisa. Detta är naturligtvis inte 
eftersträvansvärt, men en del forskare 
menar att det även fi nns fördelar med 
segregation, en slags positiv segregation. 
Detta borde innebära att man skulle kunna 
bo segregerat men ändå i ett integrerat 
samhälle dvs. bo uppdelat men ändå delta 
i samhället och träffa folk med olika etnisk 
och socioekonomisk bakgrund.
Framhållandet av positiva effekter av 
etniskt segregerade områden har varit 

störst i Kanada och USA. I Sverige är 
boendesegregation fortfarande övervägande 
negativt associerad, men det har även här 
förts fram argument om fördelarna med att 
invandrare från samma land koncentreras i 
samma område istället för att blandas med 
en rad andra nationaliteter (Urban 2005, s 
99).

Bland planerare har det länge förts en debatt 
om segregationens för- respektive nack-
delar. Vissa menar att boendesegregation i 
viss mån är bra eftersom ”social integration 
lättast uppnås där den sociala distansen 
mellan de boende är liten” (Boverket 2004, 
s 18).
Flera studier har också visat att det fi nns 
en trygghet i att bo nära landsmän. Det 
underlättar känslan av etnisk identitet och 
samhörighet. Det kan vara ett stöd och hjälp 
ut i ett nytt samhälle, där bostadsområdet 
då fungerar som en territoriell bas varifrån 
olika former av integrering i ”storsamhället” 
kan äga rum. Om detta fungerar har man 
uppnått en slags positiv segregation. Men 
samma territoriella bas kan även, om den 
övriga integrationen inte fungerar, förstärka 
utanförskapet (Öresjö 1996, s 36).
Susanne Urban menar att det kan vara 
positivt med etniskt homogena grannskap 
om de är resultatet av individernas fria val 

och därmed också ger fördelar i form av 
socialt kapital. Det fi nns alltså fördelar 
med ett etniskt och språkligt homogent 
grannskap, men inte om likheten består i 
att invånarna har sociala problem (Urban 
2005, s 95). Urban belyser också att bara 
för att man bor nära likasinnade behöver 
det inte betyda att man avstår från kontakt 
med människor som har annorlunda etnisk 
och socioekonomisk bakgrund – det ena 
utesluter inte det andra (Urban 2005, s 95). 
Homogent sammansatta områden är alltså 
inget problem så länge det inte innebär ute-
slutning av kontakt med andra människor.

Susanne Urban sammanfattar i sin bok ”Att 
ordna staden” de fördelar som framförts i 
Sverige angående homogena grannskap. 
Hon menar att internt socialt stöd under-
lättar integrationen, lokala problem pga. att 
kulturkrockar kan undvikas, invandrares 
önskemål om att bo nära landsmän tillgodo-
ses, man känner sig inte avvikande och 
det skapas skydd mot vardaglig rasism. 
Dessutom skapas en plattform för politisk 
makt (Urban 2005, s 100). 

Men Urban ifrågasätter också den vanliga 
föreställningen om att alla utlandsfödda 
vill bo i närheten av varandra (Urban 2005, 
s 100). Överlag generaliseras det mycket 
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angående invandrare och deras önskemål. 
Det fi nns idag en tendens att behandla alla 
invandrare som en enda grupp med särskilda 
behov, oavsett ursprung eller anledning till 
invandring. Det fi nns därmed en risk att 
folk tillskrivs problem och egenskaper de 
inte besitter (Boverket 2004, s 13).

Efter denna diskussion kan konstateras 
att det fi nns en slags positiv boende-
segregation, förutsatt att segregationen har 
skett av egen vilja och att den inte beror på 
sociala problem. Men det ställer då höga 
krav på att man integreras i samhället på 
annat sätt än genom boendet, t.ex. via arbete 
och fritidsaktiviteter. Men en segregation 
som beror på tvingande faktorer och där 
man inte lyckas införlivas i samhället 
måste däremot åtgärdas.

Tillgång till arbetsmarknaden är nyckeln 
till boendeintegration. Grupper som miss-
gynnas på arbetsmarknaden tenderar också 
att koncentrera sig till vissa bostadsområden 
(Öresjö 1996, s 38). En grundförutsättning 
för att komma in på arbetsmarknaden 
är språket, men även kontakter (sociala 
integreringen). Språket och arbete är alltså 
de främsta medlen att komma in i samhället 
som invandrare (Hedi Bel Habib genom 
Öresjö 1995, s 40).

Förutom arbete och kunna språket brukar 
också demokratisk delaktighet nämnas som 
grundläggande för att öka integrationen 
(Urban 2005, s 184).

Segregerade bostadsområden med sociala 
problem får ofta stå som exempel på de 
negativa konsekvenserna med segregation. 
Dessa områden (ofta miljonprograms-
områden) tillskrivs många gånger karaktär-
istiska drag så som att en stor andel av 
befolkningen lever på bidrag, arbetslösheten 
är hög, andelen unga utan utbildning och 
arbete är stor och koncentrationen av etniska 
minoriteter är hög. Det som är intressant 
med denna vanliga beskrivning är att 
etniska minoriteter nämns tillsammans med 
en rad negativa förhållanden. Det som gör 
området till ett problem bör ju främst vara 
att det har sociala problem, sedan kan det 
ha samband med att invandrare har svårare 
att integreras i samhället pga. svårigheter 
med språket, svårt att få arbete osv. Men 
det är ju inte deras etniska tillhörighet i sig 
som är problemet.
Etnisk och socioekonomisk bostads-
segregation har ett nära samband, därför kan 
det vara svårt att avgöra vad som är effekter 
av vad (Urban 2005, s 107). Om en viss 
grupp individer är koncentrerade i fattiga 
områden drabbas de också av fattigdomens 

effekter. Det fi nns studier som visar på 
just hur den enskilde individen påverkas 
av sin omgivning s.k. grannskapseffekter. 
T.ex. har man kommit fram till att det är 
svårare för en arbetslös att komma tillbaka 
i sysselsättning om många i grannskapet är 
arbetslösa (Andersson 2007, s 5).
Roger Andersson, professor i kulturgeografi
vid Uppsala universitet, presenterar tre 
olika typer av grannskapseffekter som 
brukar diskuteras:
Endogena grannskapseffekter uppstår när 
en grannes beteende och attityd påverkar 
en annan granne i bostadsområdet.
Exogena effekter handlar om egenskaper 
hos grannarna som inte är direkt påverk-
bara, t.ex. hudfärg eller kulturmönster. 
Effekten blir då inte att man blir likadan, 
utan snarare att man anpassar sitt beteende 
genom fl ykt eller undvikande. T.ex. att man 
känner sig mer eller mindre trygg om man 
bor eller inte bor bland likasinnade.
Den tredje grannskapseffekten som man 
talar om är korrelerade effekter, vilka inte har 
direkt med befolkningssammansättningen 
att göra. Dessa effekter beror istället på 
omständigheter i området som gynnar 
eller missgynnar alla i området på likartat 
sätt. Faktorer kan vara tillgänglighet till 
arbetstillfällen eller besvärliga geografi ska 
förhållanden.
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Man kan konstatera att särskilt de 
endogena effekterna påverkas av planering 
för socialt blandade områden medan de 
korrelerade effekterna har stor betydelse 
för beslut om infrastruktur, planering 
av arbetsplatsområden och fördelning 
av offentliga tjänster mellan stadsdelar 
(Andersson 2007, s 6).

Den enskilde individen kan alltså påverkas 
väsentligt av sin omgivning. Segregerade 
områden med en ensidig befolknings-
sammansättning kan därför lätt drabbas 
av negativa effekter. I Boverkets rapport 
”Integration och segregation i boendet” 
presenteras i fyra steg hur ett område med 
annorlunda kultur kan hamna i en negativ 
spiral som kan leda till att både området 
och dess invånare bryts ned.

• En viss kultur utvecklas som är avvikande 
från den generella normen och beteendet. 
Detta kan leda till begränsade kontakter 
med samhället eller svårigheter att komma 
in på arbetsmarknaden.

• Dessa områden har ofta sämre infrastruk-
tur än andra områden vilket minskar in-
vånarnas tillgänglighet till service, kultur 
eller grönområden.

• Dåligt rykte påverkar både de boende 
(t.ex. dåligt självförtroende) och hur de 
betraktas av utomstående.

• Bristen på personliga kontakter leder till 
att det är svårt för de boende att slå sig in 
på arbets- och bostadsmarknaden.
(Boverket 2004, s 15)

Att skapa förutsättningar för en ökad 
integration

En viss grad av boendesegregation kanske 
måste accepteras eftersom man ju inte 
kan tvångsförfl ytta någon, varken till 
eller ifrån ett visst bostadsområde (Öresjö 
1996, s 39). Etniskt segregerade områden 
behöver istället stöd från samhället för att 
då kunna integreras genom andra vägar än 
boendemiljön t.ex. arbetsmarknad, språk 
och sociala kontakter.

När man talar om integration är det ofta 
fokus på att minoritetsgruppen ska anpassa 
sig till majoriteten. Då blir resultatet inte 
vad man tänkt sig från början eftersom 
man måste överge sitt kulturella ursprung. 
En lösning är att integrationen förväntas 
vara tvåsidig, dvs. anpassning från både 
majoritets- och minoritetssamhällets sida 
(Urban 2005, s 182).

Boverket framhåller att boendet och 
boendemiljön har en central betydelse 
för människans levnadsvillkor och 
deltagande i samhället. Det är bostaden och 
boendemiljön som utgör plattformen som 
vi utgår ifrån när vi tar oss ut i samhället. 
För att klara av andra centrala delar av livet, 
exempelvis utbildning, hälsa och arbete, är 
det av stor vikt att ha tillgång till ett bra 
boende (Boverket 2004, s 23).
Det fi nns en direkt koppling mellan 
segregation och graden av attraktivitet i 
olika boendemiljöer. Skillnader i kvalitet 
och attraktivitet mellan områden förstärker 
åtskillnaden mellan befolkningsgrupper 
och segregationens effekter. Enligt 
Boverket kan man beskriva ett område 
med attraktivitet och goda kvaliteter på 
följande sätt:

”... attraktiva bostadsområden är 
de som tillgodoser fysiska aspekter i 
form av vackra byggnader, balanserad 
exploateringsnivå och andra aspekter 
som vi med ögat kan se och bedöma 
samt andra dolda aspekter som gör 
att människor är trygga, kan få sina 
behov tillfredställda t.ex. genom till-
räcklig service och tillgänglighet. Det 
har även att göra med hur de sociala 
nätverken kan utvecklas i området” 
(Boverket 2004, s 27).
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Därmed kan man säga att för att minska 
boendesegregationen bör man både skapa 
åtgärder som ger en ökad estetisk skön-
het till området och åtgärder som ökar 
trygghetskänslan i området. Samtidigt är 
det viktigt att området fungerar med tanke 
på service och infrastruktur.
Men ytterligare en faktor som har stor 
påverkan på hur ett område utvecklas är 
dess rykte. Även om människorna i om-
rådet trivs, så kan ett dåligt rykte hos 
utomstående leda till att området blir utstött 
(Boverket 2004, s 28). I detta avseende har 
media en stor roll. Om området endast om-
nämns i negativa nyheter förstärks bilden 
av problemområde hos allmänheten.

Det räcker dock inte med att enbart 
göra insatser i den offentliga miljön 
och byggnaderna. Om man samtidigt 
inte lyckas förbättra invånarnas sociala 
villkor förfaller området snabbt igen. 
Men man kan heller inte enbart satsa på 
arbetsmarknadsinsatser och utbildning, 
då fl yttar oftast de som fått det bättre till 
ett mer attraktivt område och ersätts av 
nya hushåll med problem. Därför är det 
viktigt att ta till ett helhetsgrepp inom 
fl era sektorer samtidigt när ett område ska 
förbättras (Öresjö 1996, s 42).

Något som inte hittills har tagits upp är 
bostadsmarknaden, dels vad som byggs 
och dels vad som efterfrågas. Eftersom 
olika upplåtelseformer ställer olika krav 
på de boende, ekonomiskt m.m., sker en 
”bostadsmarknadssegmentation” som 
syftar på olika gruppers koncentration i 
olika upplåtelseform och lägenhetstyp. 
Eftersom det i Sverige ofta byggs områden 
med enhetliga upplåtelseformer sker en 
segregation pga. detta (Boverket 2004, 
s 29). Att göra bostadskarriär inom det 
område man bor i är därför ofta svårt 
även om man vill och har ekonomiska 
möjligheter till det (Boverket 2006, s 
41). I dessa områden, t.ex. Araby/Dalbo, 
fi nns därmed stora möjligheter att åtgärda 
denna segregation genom att skapa andra 
upplåtelseformer.

Navestad, tidigare Ringdansen, är 
en stadsdel i Norrköping som länge 
haft en hög segregation. För att bryta 
segregationen har man, från kommunens 
och bostadsföretagets sida genomfört en 
rad projekt och åtgärdsplaner. Arbetet har 
fokuserat på att ha en helhetssyn för att skapa 
både inre och yttre miljöer som är attraktiva 
och som kan påverkas av de boende själva. 
Att få de boende engagerade anses vara 
av stor vikt. Man har i förändringsarbetet 

försökt uppnå varierade verksamheter i 
området genom att blanda kultur, arbete, 
kommersiell och offentlig service samt 
stärka föreningslivet. Genom att skapa 
förutsättningar för alternativa upplåtelse- 
och boendeformer har de boendes valfrihet 
också ökat. För att de boende ska komma 
in i svenska samhället och få en fot in i 
arbetsmarknaden har vuxenutbildningar 
i bl.a. språk, samhälle och företagande 
arrangerats (Norrköpings kommun et.al., 
1998).
Navestad är ett exempel på hur man kan 
arbeta för att lyfta ett område med befl äckat 
rykte och sociala problem. Arbetet med 
Navestad visar hur viktigt det är att i ett 
områdes utvecklingsarbete satsa på både 
miljön och invånarna.
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Araby/Dalbo –negativ eller positiv seg-
regation?

Antalet invånare med utländsk bakgrund 
ökar i Araby/Dalbo medan andelen 
svenskar minskar (Mattelin 2006, s 
25). Men detta behöver alltså inte i sig 
vara enbart negativt. Det väsentliga är, 
enligt tidigare resonemang, om man bor 
i området av egen vilja eller om man vill 
fl ytta från området. Undersökningar från 
2003 visar att mer än 80 % av invånarna i 
Araby/Dalbo trivs. Men då gäller det alltså 
att man införlivas i samhället på andra sätt 
än genom boendemiljön t.ex. med hjälp 
av arbete, sociala mötesplatser, utbildning 
m.m. och därmed också lär sig svenska 
för att kunna skapa kontakter och ta del av 
information etc.
Precis som tidigare nämnts kan man inte 
tvinga folk att vare sig fl ytta till eller från 
ett område. Istället bör fokus ligga på att 
skapa en så attraktiv stadsdel att folk av 
alla samhällsklasser av egen fri vilja vill 
bo i området. Men det får inte bli en sådan 
omvandling att dagens boende inte kan 
bo kvar pga. höga hyror etc. Då har man 
ju inte löst problemet utan istället skjutit 
över segregationsproblemet till ett annat 
bostadsområde. Valfrihet genom variation 
i upplåtelseformer kan ge förutsättningar 

för en blandad befolkningssamman-
sättning och ökad boendeintegration. 
Många forskare och studier hävdar dock 
att folk vill bo nära likasinnade med 
samma bakgrund och intressen. Då spelar 
det mindre roll vilka upplåtelseformer som 
erbjuds i området.
Vad jag vill skapa i Araby/Dalbo är en så 
attraktiv stadsdel att alla folkgrupper vill 
och kan bo i området, och på så sätt skapa 
förutsättningar för en blandad befolknings-
struktur. Men det är viktigt att det sker 
av egen fri vilja. Det fi nns både för- och 
nackdelar med etnisk boendesegregation. 
Att öka andelen svenskfödda i Araby/
Dalbo är dock inte det primära målet, 
istället bör man först försöka åtgärda 
den socioekonomiska situationen med 
hög arbetslöshet och ohälsa. Genom ett 
helhetsgrepp med insatser på både den 
fysiska och sociala miljön kan en ökad 
integration underlättas.


