
33

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.
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Trygghet i planeringen

Att skapa trygga och säkra bostadsområden 
är naturligtvis något man ska sträva efter i 
planeringen. Men trygghet och säkerhet kan 
lätt hamna i konfl ikt med andra önskemål 
så som trivsamhet. T.ex. kan en väg genom 
skogen vara vacker men otrygg, medan 
samma väg med borttagna träd känns trygg 
men är inte särskilt vacker. Det är därför 
viktigt att man använder en helhetssyn 
i planeringen så att man hittar en balans 
mellan de olika önskemålen för att uppnå 
en god boendemiljö.

Den fysiska utformningen av miljön spelar 
en stor roll för förekomsten av otrygghet. 
Samtidigt spelar den sociala situationen en 
stor roll i två avseenden. Om omgivningen 
är lugn och trygg är det lättare för de 
boende att hantera situationer som påverkar 
otrygghetskänslan. Det andra avseendet 
handlar om det sociala grannskapet dvs. om 
man känner sina grannar, hjälper varandra 
etc. Om man har god kontakt behärskar man 
också tillsammans bostadens närmiljöer 
t.ex. gård, trapphus mm (Olsson et al 1997, 
s 149).
Vidare kan man se att den fysiska miljön 
och den sociala miljön påverkar varandra. 
För att få bra kontakt mellan grannar krävs 

att man möts. Genom att utformningen av 
den fysiska miljön runt huset, t.ex. gården, 
uppmuntrar till användning bidrar den 
också till att folk möts. Därmed främjar 
en god fysisk miljö kontakter (Olsson et al 
1997, s 160).

Arbetet med att skapa ett tryggare och 
säkrare bostadsområde handlar om lång-
siktigt, kontinuerligt och metodiskt arbete 
med återkommande utvärderingar och kart-
läggningar. Grundtanken är att stimulera de 
boende till att ta kontroll över brottsdrabbade 
och otrygga platser t.ex. genom att göra 
området mer trivsamt och lättillgängligt 
för den skötsamma majoriteten av invånare 
och besökare samtidigt som man gör det 
mindre trivsamt, attraktivt och tillgängligt 
för störande och brottsbenägna personer 
(Malm 2000, s 13).

Brottslighet

Otrygghet och brott har ett starkt samband. 
Otrygghet grundar sig i en rädsla för att 
utsättas för brott. Men det är inte självklart 
att rädslan för brott har en logisk koppling 
till risken för att utsättas för brott. Man kan 
t.ex. känna stor otrygghet i ett område där 
det aldrig skett några brott. De som känner 
störst oro för att bli utsatta för brott är   

kvinnor över 75 år. De som känner minst 
oro är män mellan 16 och 24 år. Samtidigt 
har det visat sig att det är de äldre kvinnorna 
som är minst utsatta för våldsbrott, medan 
unga män är den grupp som är mest utsatta  
(Boverket 1998, s 28). Oron behöver alltså 
inte hänga samman med risken för utsatthet 
för våld. Man ska dock komma ihåg att 
i resonemanget ovan fi nns det många 
faktorer som spelar roll för utsattheten för 
våld, t.ex. vilka tider på dygnet man är ute, 
i vilka områden man rör sig, om man är 
alkohol- eller drogpåverkad m.m.

Orsakerna till att det fi nns kriminalitet är 
fl era. Barns och ungdomars uppväxtvillkor 
är en mycket angelägen fråga i detta 
sammanhang. Skola, dagis, fritid, 
boendemiljö, arbetslöshet och etnicitet 
är faktorer som i hög grad påverkar 
uppväxtvillkoren. Enligt ett traditionellt 
nordiskt synsätt är socialisation den mest 
verksamma faktorn för att förebygga brott. 
Det handlar om hur man i familjen, på skola 
och dagis lyckas överföra gemensamma 
normer till barn och ungdomar (Boverket 
1998, s 9). Enligt Boverket är risken för 
att utsättas för våld och kriminalitet högst 
i områden med hög arbetslöshet, stor 
omfl yttning, hög andel invandrare och hög 
andel socialt utslagna personer (Boverket 
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1998, s 111). Men alla håller inte med om 
detta samband. Alice Coleman, professor 
i geografi , menar att arbetslöshet inte alls 
har någon koppling till ökad vandalism 
(Coleman 1990, s 172). Utan att ta någons 
parti i denna fråga för-modar jag att om 
man mår dåligt psykiskt ökar risken för att 
ta till kriminella handlingar. Arbetslöshet 
och invandring kan därmed vara indirekta 
orsaker till hög brottslighet i och med 
att man i denna situation kan må dåligt 
psykiskt p.g.a. utsatt ekonomi, traumatiska 
upplevelser, rastlöshet, vilsenhet m.m. 
Samtidigt måste man komma ihåg att hur 
man reagerar i olika situationer är ytterst 
individuellt. När problemen blir för många 
och stora når man vad som kallas ”the 
tipping point” vilket innebär att då går 
allt utför om inget drastiskt görs direkt 
(Boverket 1998, s 23). Störst risk att råka 
ut för våld löper människor som lever 
bland missbrukare och kriminellt aktiva 
(Boverket 1998, s 26). Undersökningar 
visar att en stor andel av gärningsmännen 
är påverkade vid brottstillfället. 
Det är främst pojkar och män som begår brott, 
men en stor del av brottsligheten begås av 
ett begränsat antal personer. Det är vanligt 
att brottslingar börjar begå brott i tidig 
ålder för att sedan trappa upp brottsligheten 
och fastna i ett levnadsmönster med brott 

som en del av vardagen. Ungdomar begår 
i genomsnitt fl est brott, vanligast är stöld, 
inbrott, skadegörelse, misshandel och rån 
av personer (Boverket 1998, s 27).

Rädsla föder ökad rädsla. Om man är 
rädd blir man uppmärksam och ser hot 
vilket leder till ökad rädsla och att man 
ser fl er hot osv. Ofta handlar rädsla om 
okunskap. Man är t.ex. rädd för främlingar 
eftersom man inte vet vilka de är. Rädsla 
har också att göra med känslan av makt 
och maktlöshet. Man kan säga att rädsla 
smittar eftersom man inte själv behöver 
ha varit med om något otäckt för att känna 
rädsla. Det räcker med att någon berättar 
om något hotfullt. Massmedia spelar i 
detta avseende en stor roll beroende på vad 
de rapporterar om. Rädsla kan leda till att 
man väljer att gå omvägar för att undvika 
vissa platser som uppfattas otrygga. I vissa 
fall kan t.o.m. känslan av rädsla leda till att 
man överhuvudtaget inte lämnar hemmet 
(Boverket 1998, s 29).
Många forskare pekar på urbaniseringen 
som den viktigaste förklaringen till ökad 
brottslighet (Boverket 1998, s 15). Detta 
beror på fl era faktorer. Vid snabba för-
ändringar skapas alltid en viss osäkerhet 
och spänning som kan medverka till 
ökad brottslighet. Dessutom ökar ofta 

anonymiteten mellan människorna i 
städernas storskaliga miljöer jämfört med 
landsbygdens småskaliga bebyggelse med 
goda kontakt-er mellan grannar. Ju större 
folkmängden är, desto fl er blir mötena 
mellan främlingar och desto större del av 
det sociala livet utspelas i det allmänna 
(Malm 2000, s 11). Den stora skalan i 
städerna bidrar till att skapa vilsenhet och 
främlingskap. Eftersom städernas invånare 
kommer från olika bakgrund och sällan 
har någon direkt koppling till platsen kan 
det vara svårt att hitta det som förenar 
människorna. På landsbygden däremot 
fi nns ofta en sekellång gemensam  historia  
som kan  frammana en intressegemenskap 
hos de boende. En annan skillnad mellan 
landsbygd och stad är hur man reagerar på 
förändringar. Medan man på landsbygden 
ställer upp för varandra vid uppkomna 
problem och går ihop i gemensam sak är 
det vanligare att man i stadsmiljöer vid 
samma situation hamnar i en negativ spiral 
då de resursstarka fl yttar och lämnar kvar 
en allt större andel socialt utsatta. Genom 
urbanisering har man lämnat den sociala 
sammanhållning och identitet som ofta 
präglar små samhällen för att ersättas med 
städernas storskaliga bostadsområden som 
ofta leder till social, etnisk och ekonomisk 
splittring (Boverket 1998, s 16).
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Hinder mot brott

Brottsprevention syftar till att reducera 
antalet brottsliga handlingar. Genom att 
angripa nedanstående förutsättningar för 
ett brotts genomförande minskar risken för 
uppkomsten av brottslighet (Malm 2000, s 
15).

För att ett brott ska begås brukar följande 
förutsättningar vara styrande:
- En motiverad gärningsman
- Ett brottsobjekt/offer
- Frånvaro av kapabla väktare
(Malm 2000, s 15)

Brottspreventiva åtgärder kan delas in i 
social och situationell brottsprevention 
(Listerborn 2000a, s 65). Sociala åtgärder
är långsiktiga och syftar till att stärka själv-
kontrollen hos individen och de sociala 
banden till samhället. Det kan vara insatser 
för att skapa goda uppväxtförhållanden, 
minska arbetslösheten och öka 
integrationen. Situationell brottsprevention
riktar däremot främst in sig på att påverka 
de omständigheter i en speciell situation 
som gör att individen begår brott. Denna 
typ av brottsprevention syftar till att minska 
tillfällen till brott genom att öka priset och 
minska vinsten för kriminella handlingar i 

vissa situationer (Listerborn 2000a, s 66).

I Boverkets rapport ”Brott, bebyggelse 
och planering” presenteras tre olika typer 
av situationella hinder mot brott som kan 
åstadkommas genom utformning av den 
fysiska miljön - sociala, symboliska och 
fysiska hinder (Boverket 1998, s 11).
Sociala hinder syftar till att skapa 
förutsättningar för social kontroll över en 
yta, gård eller område. Man brukar skilja 
på informell och formell social kontroll. 
Formell kontroll utövas av personer 
anställda för uppgiften t.ex. vakter och 
polis. Informell kontroll sköts av invånarna 
själva t.ex. de boende i ett grannskap. 
Ibland talas även om halvinformell 
kontroll dvs. kontroll utövad av personer 
som har sitt arbete i aktuellt område men 
som inte har den sociala kontrollen som 
huvuduppgift t.ex. fastighetsskötare och 
handlare (Boverket 1998, s 57).
Symboliska hinder innebär att man med 
hjälp av bebyggelse skapar symboliska 
hinder i den offentliga miljön. För att 
motverka brottshandlingar i ett område 
kan man tydliggöra markens tillhörighet 
och ansvarsförhållanden, detta kallas 
territorialprincipen. Genom att göra en 
uppdelning i mer eller mindre offentliga 
och privata zoner signalerar bebyggelsen 

var olika personer har rätt att uppehålla 
sig. Man brukar tala om fyra territorier: 
offentliga, halvoffentliga, halvprivata och 
privata rummet. Det offentliga rummet 
ägs av det allmänna t.ex. kommunen 
eller bostadsföretaget. Det kan vara torg, 
gator och parker där kontrollen oftast 
är liten och utövas ytterst av polisen. 
Halvoffentliga rummet är ytor och 
utrymmen som kontrolleras av en större 
grupp ägare men som samtidigt är öppna 
för utomstående t.ex. parkeringsplatser och 
gångvägar. Halvprivata utrymmen tillhör 
och kontrolleras av en mindre grupp ägare 
t.ex. ett trapphus eller en förgård. Privata 
rummet tillhör och kontrolleras av ägaren 
t.ex. privat trädgård, lägenhetsförråd eller 
bostad.
Genom att ha tydliga gränser mellan det 
offentliga och det privata blir eventuella 
intrång mer synliga och har därmed en 
avskräckande effekt. Dessutom gör den 
tydliga ansvarsfördelningen ofta att den 
sociala kontrollen i området upprätthålls 
bättre (Boverket 1996, s 55).
Fysiska hinder mot brott är sådana 
bebyggelseinriktade åtgärder som försvårar 
för brottslingen att komma åt brottsobjektet. 
Det kan vara murar, staket, larm eller lås.
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Teorier om brottsförebyggning
genom den byggda miljön

Olika bebyggelseinriktade brottsföre-
byggande teorier har presenterats genom 
åren. Av dessa har journalisten Jane 
Jacobs och arkitekten Oscar Newmans 
teorier fått stor uppmärksamhet inom 
stadsplaneringen. Lite förenklat kan man 
säga att Jacobs och Newman representerar 
de två huvudlinjer som fi nns vad gäller 
bebyggelseinriktad brottsprevention 
(Listerborn 2000a, s 53). Dessa riktlinjer 
uppkom under 1960- respektive 1970-talet. 
Den ena riktningen förespråkar slutenhet 
och företräds av Newman och den andra 
förespråkar öppenhet och företräds av 
Jacobs (Listerborn 2000, s 53). Men 
deras idéer är inte helt oförenliga, båda 
förespråkar vikten av social kontroll, men 
den uppnås på olika sätt enligt de olika 
teorierna.
Jane Jacobs gav ut boken ”Den amerikan-
ska storstadens liv och förfall” i början av 
1960-talet där hon presenterar sin teori om 
social kontroll genom människors rörelse 
och blotta närvaro i det offentliga rummet.
Även Oscar Newman poängterar i sina 
böcker, som nämnts, vikten av social 
kontroll. Men han menar att den uppnås 
genom att man har grannskap där man 

känner varandra och därmed lättare kan 
upptäcka eventuella inkräktare.
Både Jacobs och Newman är från USA 
och har gjort sina studier i amerikanska 
storstäder. Dessa erfarenheter är kanske 
inte direkt applicerbara på små svenska 
stadsdelsområden som Araby/Dalbo, men 
de kan fungera som utgångspunkt i arbetet 
med att skapa social kontroll och trygghet.

Jane Jacobs
Jacobs belyser i sin bok ”Den amerikanska 
storstadens liv och förfall” hur man genom 
att befolka stadens offentliga ytor kan 
skapa en social kontroll som leder till 
ökad trygghet och minskad brottslighet. 
För Jacobs är det speciella med städer 
det offentliga livet som utspelas mellan 
fotgängare i den offentliga miljön. När 
stadslivet fungerar menar hon att det råder 
en balans mellan frihet och social kontroll. 
Ur detta genereras social och kulturell 
mångfald, tilltro till andra och kreativitet.
Jacobs listar 4 villkor för ett dynamiskt 
stadsliv med mångfald:

- Staden ska ha en blandning av funktioner 
(bostäder, arbetsplatser mm)

- Staden ska vara byggd som en kvartersstad 
med korta kvarter vilket maximerar antalet 
korsande rörelser och möten

- Kvarterets fastigheter ska vara av blandad 
ålder för att ha en varierad hyresnivå

- En viss täthet i bebyggelsen krävs för 
att få en tillräcklig mängd människor i 
kvarteren
(Jacobs 2004, s 10)

Jacobs framhäver gatans betydelse för 
att skapa en attraktiv och trygg stad. Om 
stadens gator ser intressanta ut, ser staden 
intressant ut. Om en stads gator dessutom 
är fria från brutalitet och rädsla, är också 
staden ganska fri från brutalitet och rädsla 
(Jacobs 2004, s 51). Denna trygghet skapas 
av att folk dras till gatan och denna närvaro 
av folk blir till en säkerhetsfaktor i sig 
själv.
Men för att detta ska fungera måste gatan 
ha vissa egenskaper:

- Tydliga gränser mellan offentliga rum 
och privata rum.

- Ögon på gatan, dvs. byggnaderna vänder 
sig ut mot gatan så att man kan se vad som 
händer där genom fönster och entréer.
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- Trottoarerna måste användas någorlunda 
kontinuerligt, dels för att det ska bli fl er ögon 
på gatan och dels för att folk i byggnaderna 
ska lockas att titta ut på gatan.
(Jacobs 2004, s 57)

Det handlar alltså om att skapa gator med 
klara och hanterbara gränser samt att denna 
yta har ögon på sig så kontinuerligt som 
möjligt.
Om gatorna inte är trygga är det enligt 
Jacobs meningslöst att skapa trygga gårdar 
och lekplatser mm. Gatorna måste kunna 
hantera främlingar eftersom det är där 
främlingar kommer och går. Man kan inte 
få människor att använda gatan om de inte 
har någon anledning till det och man kan 
inte få människor att bevaka gator de inte 
vill bevaka. För att skapa anledningar till 
att använda gatan och få folk att omedvetet 
bevaka den är grundförutsättningen ett 
omfattande utbud av butiker och andra 
inrättningar för allmänheten längs med 
gatan. Det är särskilt viktigt med sådana 
faciliteter som används på kvällen och 
natten. Barer, butiker och restauranger 
etc. befolkar inte bara gaturummet 
precis på platsen utan även gatorna som 
leder till stället. Dessutom fungerar 
affärsinnehavarna som ett slags väktare av 
gaturummet genom att hålla ordning och 

indirekt bevaka vad som händer utanför 
skyltfönstret. Sist men inte minst lockar 
folk ännu mer folk. Man går hellre på en 
befolkad gata än på en enslig och folktom 
gata (Jacobs 2004, s 59)

Jacobs framhäver vikten av god belysning, 
men om det inte fi nns något folk som kan 
kontrollera och bevaka platsen är den inte 
till någon nytta. Men en bra belysning kan 
bidra till att fl er människor, som inte skulle 
gå ut om gatan ej var upplyst, befolkar 
gaturummet (Jacobs 2004, s 64).

I sin bok återkommer Jacobs hela tiden till 
vikten av att befolka det offentliga rummet 
för att skapa förutsättningar för trygghet 
genom social kontroll. Jacobs kan kritiseras 
för att vara naiv i sin tilltro till att folk 
faktiskt kommer att ingripa vid hotfulla 
incidenter i staden (Listerborn 2000a, s 
57). Men hennes främsta argument är inte 
att människor måste brinna av lust för att 
ingripa, utan att en närvaro av människor i 
sig skapar trygghet och förhindrar att brott 
begås.

Oscar Newman
Oscar Newman har blivit mest uppmärk-
sammad för sina teorier om att 
kriminaliteten är hög i områden där det 
saknas tydliga ansvarsförhållanden. Dessa 
teorier har han applicerat på amerikanska 
bostadsområden med hög brottslighet 
för att öka säkerheten och tryggheten. 
1973 skrev han boken Defensible Space 
där han menar att områdets och husets 
planering påverkar graden av brottslighet 
och känslan av trygghet för de boende. 
Newman har efter detta skrivit fl era böcker 
med samma tema. Med ”defensible Space” 
(ung. försvarbar yta) menade Newman att 
för att skapa trygghet måste byggnader och 
miljöer utformas så att de går att försvara. 
Teorin bygger på att en yta är säkrare när 
folk känner ansvar och ett slags ägandeskap 
för platsen. I sina studier av amerikanska 
bostadsområden under 1960-talet noterade 
Newman att det fanns stora skillnader i 
brottslighet mellan olika områden trots 
att den sociala strukturen var densamma 
(Boverket 1998, s 90). Skillnaderna låg i 
den fysiska miljön, största skillnaderna 
fanns mellan låg- respektive höghus. 
Höghusområden med stora öppna grönytor 
var värst drabbade.
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Newman presenterade tre faktorer som 
bidrog till ökad risk för brottslighet:

- Graden av anonymitet

- Förekomsten av ytor som är svåra att 
övervaka

- Alternativa vägar för brottslingar
(Boverket 1998, s 90)

Anonymiteten var den viktigaste faktorn, 
enligt Newman. Ju större anonymitet ett 
område har desto svagare är kontrollen.

Newman preciserade fyra punkter som 
påverkar graden av anonymitet:

- Den fullständiga storleken på kvarteret 
eller fl erbostadshuset. Om dessa är små är 
antalet grannar hanterligt få och man kan 
bygga upp en bekantskapskrets. Men är 
grannarna för många är det svårt att lära 
känna allihop. Anonymitet har därför starkt 
samband med storleken.

- Antalet människor som använder samma 
ingång i fl erbostadshus. Om det totala 
antalet invånare i en byggand är för stort för 
att lära känna varandra kan man i alla fall 
lära känna grannarna i varje entrésektion.

- Antal våningar i byggnaden. Ju mer 
folk är utspridda på olika våningar, desto 
färre möten uppstår vilket leder till ökad 
anonymitet.

- I vilken utsträckning marken och 
gårdsytan delas och försvaras av olika 
hushåll. Genom att dela in ytorna i privat, 
halvprivat, halvoffentlig och offentlig yta 
preciseras anonymitetsgraden. Det sker en 
ökad anonymitet när antalet ägare ökar. 
På den privata ytan fi nns i princip ingen 
anonymitet, medan man är relativt anonym 
när man rör sig på offentliga platser. Ju 
större och mer anonymt rummet är desto 
mindre försvarbart mot brott blir rummet 
vilket gör att brottslingar uppfattar ytan 
som lättare att begå brott i.
(Coleman 1990, s 14)

Om en inkräktare känner att han/hon blir 
iakttagen blir denne mer osäker på att 
genomföra sitt brott. Det fi nns en stor risk 
att bli upptäckt. För att uppnå en försvarbar 
miljö presenterade Newman följande 
utformningsprinciper:

- Tilldelning till speciella grupper den 
speciella miljö som de bäst kan nyttja och 
kontrollera, beroende på deras ålder, livsstil, 
bakgrund, inkomst och familjestruktur.

- Bostadsområdet ska vara indelat i över-
blickbara zoner inom vilka boende kan 
känna en ägandeattityd. (privat/halvprivat/
halvoffentlig/offentlig)

- Bostadens förhållande med den yttre 
miljön och fönstrens placering bör vara 
sådan att både offentliga och privata ytor 
kan överblickas av de boende.

- Placeringen av byggnader och dess en-
tréer i förhållande till gatan bör vara så att 
gaturummet införlivas i bostädernas infl y-
tandesfär.

- Man bör använda byggnadsformer och 
uttryck som inte kan få andra att uppfatta 
invånarnas sårbarhet och isolering.
(Wikipedia)

För att principen med försvarbara ytor 
ska fungera gäller det att de boende till-
sammans tar ansvar för varandra och sitt 
grannskap.

Newman kommenterade också huruvida 
biltrafi k ska tillåtas eller ej i bostads-
områden. Han menade att man inte 
bör stänga ute bilar eftersom de har en 
kontrollerande funktion. Vidare bör 
gårdsmiljöerna utformas utan gömställen. 



41

Gården ska vara utrustad, välskött och 
trevlig så att den är attraktiv och befolkas 
(Olsson et al 1997, s. 147).

”Defensible space” innebär alltså att man 
genom åtgärder i den fysiska miljön skapar 
förutsättningar för invånarna att kunna 
kontrollera sin närmiljö. Detta innefattar 
både gator och ytor utanför byggnaden och 
entréer och korridorer inuti byggnaden. 
Principen bygger på självhjälp snarare än 
statligt ingripande (Newman 1996, s 9). 
Därför är ett område endast försvarbart om 
de boende själva tar på sig denna roll.
Enligt Oscar Newman kan teorin om 
”defensible space” appliceras på alla 
sorters bostadsområden, från höghus till 
villakvarter.

Men Newman har fått viss kritik för att 
vara alltför inriktad på den fysiska miljöns 
påverkan på brottslighet. Kritiker menar 
att man inte kan bygga bort brottslighet 
och andra sociala problem. Man hävdar 
att kriminalitet i första hand är ett socialt 
fenomen och att de sociala förhållandena 
har underskattats.

Generella brottsförebyggande
åtgärder

Både Jacobs och Newman har haft stor 
betydelse för resonemangen kring synen 
på den offentliga miljön. Det fi nns många 
teorier om hur man ska utforma miljön 
för att uppnå bästa säkerhet och trygghet, 
men det fi nns ingen standardlösning när 
det gäller att minska brottsligheten eller 
rädslan för brott. Varje plats är unik vad 
gäller brottskaraktär, brottslighetens 
omfattning, sociala problem osv. Det krävs 
därför att varje plats analyseras utifrån 
dess specifi ka förhållanden. Men man 
kan fi nna i litteraturen ett antal generella 
utformningsprinciper för att uppnå en så 
trygg miljö som möjligt.
Generellt sett går brottspreventiva åtgärder 
i den fysiska miljön ut på att dels reducera 
motiven till brott, dels försvåra brottens 
utförande (Boverket 1998, s 22).

I Boverkets rapport ”Brott, bebyggelse och 
planering” (1998) presenteras generella 
principer från olika länder för att uppnå en 
trygg miljö:

- Överblickbarhet. Det är viktigt att ha 
siktstråk så att platsen går att överblicka. 
Man bör eftersträva gångvägsystem som 

är tydligt organiserat och överblickbart. 
Möjliga gömställen så som nischer, vrår, 
hörn eller vegetation bör undvikas. Man 
ska kunna se entréer på långt avstånd. En 
jämn och tillräcklig belysning är viktig för 
att kunna se när det är mörkt.

- Synlighet. Man bör eftersträva s.k. 
visuella samband mellan inner- och 
ytterzon med hjälp av exempelvis fönster i 
bottenvåningen. Vid entréer, hissar, trappor, 
passager, hållplatser, parkeringsplatser 
m.m. bör man skapa genomsiktlighet. 
Gångvägar ska vara väl synliga och gärna 
passera förbi platser där aktiviteter pågår. 
Man bör undvika element som gör att man 
inte syns t.ex. indragna dörrar, vinklar och 
vrår. En jämn belysning utan mörka zoner 
är viktig för att synas.

- Orienterbarhet. Gångytor och vägar ska 
vara tydligt organiserade så att det är lätt 
att hitta i området. Man bör försöka skapa 
siktlinjer till landmärken och identifi erbara 
punkter och mål. Entréer ska vara tydligt 
markerade. Oöverskådliga ”fällor” bör 
undvikas t.ex. återvändsgränder, portaler 
och isolerade trappor där det är svårt att 
hitta vägen ut.
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- Tillgänglighet. Entréer, hållplatser m.m. 
ska vara lätta att hitta. Målpunkter ska 
man kunna nå utan att behöva passera 
mörka passager. Det bör inte vara långa 
avstånd mellan bostad och hållplats eller 
parkeringsplats. Man ska ha möjlighet till 
alternativa vägval i vägnätet vid otrygga 
situationer. Man bör undvika att skapa 
tunnlar, gångbroar, trappor och smala 
passager.

- Rumsliga ansvarsförhållanden. Man bör 
eftersträva tydlighet i utformningen som 
visar vilka ytor som är privata, halvprivata, 
halvoffentliga och offentliga. Att tydligt 
markera allmänna och privata platser kan 
bidra till att minska konfl ikter och främja 
ändamålsenligt uppträdande. Grannskapet 
bör vara lagom stort dvs. inte större än att 
man kan identifi era sig med och känna ans-
var för det. På så sätt uppnås s.k. informell 
social kontroll.

- Förvaltning. Om en plats eller objekt är 
välskött och ordnad visar det att någon bryr 
sig om miljön vilket ökar trygghetskänslan. 
Om platsen däremot är skräpig och nedk-
lottrad ger det intryck av att ingen bryr sig 
och ger därmed en känsla av otrygghet.

-Belysning. Som nämnts är belysning viktigt 
både för att kunna se (personlig kontroll) 
och för att bli sedd (social kontroll). Det 
är viktigt att belysningen inte bara belyser 
trafi ken, utan även gående, cyklister m.fl . 
Naturligtvis får inte stora buskage eller 
liknande skymma belysningen. Belysning 
behöver inte vara stark, men den bör vara 
jämn utan mörka zoner och inte blända. 
Man ska kunna känna igen en person på ca 
15 meters avstånd för att belysningen ska 
anses godtagbar.

- Livfulla platser. Mycket människor 
skapar social kontroll vilket leder till 
en tryggare miljö. Därför är det bra att 
blanda olika användningar (skola, handel, 
kafé, bostäder, gångvägar som passerar 
m.m.) för att befolka platsen fl era tider på 
dygnet. Om platsen dessutom är attraktiv 
stannar folk gärna till en stund. Man bör 
eftersträva att skapa visuell kontakt mellan 
olika aktiviteter och händelser. Skalan på 
platsen har också betydelse för platsens 
användning, om man lätt känner igen sig 
på platsen, det är lätt att överblicka platsen, 
lätt att bli sedd osv.

- Tidsanvändningsmönster. För att minska 
brottsligheten kan man försöka skapa en 
så jämn användning av platsen över tiden 
som möjligt. Tiderna en plats används på 
beror på vilken blandning av funktioner 
som fi nns. Barer, sportevenemang, butiker, 
kollektivtrafi kens ankomst och avgång, 
arbetstider, nöjen m.m. styr över hur 
platsen används.
(Boverket 1998, s 88)

Som framgår av ovanstående punkter är det 
viktigt att platsen är befolkad för att skapa 
trygghet i form av social kontroll. Det svåra 
är att få en plats som är folktom och aldrig 
används att utvecklas till en livfull mötes-
plats med mycket folk och aktiviteter. 
Varierade funktioner ger förutsättningar 
för att en plats blir befolkad fl era tider på 
dygnet, men man vet aldrig hur det blir i 
verkligheten.

Jan Gehl, som är arkitekt och professor i 
urban design, har skrivit en bok om just 
hur viktigt det är med liv mellan byggnad-
erna. Precis som Jane Jacobs menar han att 
folk och mänskliga aktiviteter lockar andra 
människor till platsen (Gehl 2001, s 25). 
Om platsen är folktom vill ingen vara där, 
som Gehl skriver: ”Inget händer därför att 
inget händer”. Men om platsen däremot är 
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befolkad lockas ännu fl er dit. Det blir en 
positiv spiral där folk lockar fl er folk vilket 
attraherar ännu fl er folk till platsen o.s.v., 
”något händer därför att något händer där-
för att något händer” (Gehl 2001, s 77).
Att få människor att vilja använda platsen 
blir därmed en primär uppgift i trygghets-
arbetet.

Miljonprogrammet ur
trygghetssynpunkt

Araby/Dalbos miljöer har som tidigare 
konstaterats fl era av Miljonprogrammets 
generella karaktärsdrag. Därför kan fl era 
av de problem med den fysiska miljön 
som tillskrivs miljonprogramsområden 
i allmänhet även appliceras på Araby/
Dalbo. Men jag anser samtidigt att 
Araby/Dalbo är ett unikt område med 
egna förutsättningar. Därför ska man inte 
generalisera och tillskriva Araby/Dalbo alla 
de problem med den fysiska miljön som i 
allmänhet tillskrivs Miljonprogrammets 
bostadsområden. Nedan presenteras hur 
miljonprogramsområden i allmänhet 
bedöms ur trygghetssynpunkt. Jag kommer 
att i Analys-kapitlet specifi kt bedöma 
Araby/Dalbos offentliga miljöer.

Miljonprogrammets bostadsområden 
präglas ofta av storskalig och monoton 
miljö. Bostadshus och närmiljöer som 
är nästintill exakt likadant utformade 
minskar möjligheterna för de boende att 
känna tillhörighet till ett bestämt område. 
Storskaligheten och de otydliga gränserna 
i den offentliga miljön ger få signaler 
till besökare och främlingar om vilka 
ansvarsförhållanden som gäller (Boverket 
1998, s 110). När antalet invånare är stort 
och bebyggelsen saknar identitet blir det 
även svårt att skapa kontakter och sociala 
nätverk där de boende är beredda att ta 
gemensamt ansvar och social kontroll 
(Boverket 1998, s 16). I bostadsområden 
med svag integration och svag social 
kontroll är också ofta utsattheten för 
brott och upplevelsen av otrygghet hög 
(Boverket 1998, s 110).

Det är inte ovanligt att miljonprograms-
områden har en relativt hög omfl yttning 
av invånare, folk fl yttar ut från området för 
att ersättas av nya invånare. En stor om-
fl yttning i området kan leda till att de boende 
får identifi kationssvårigheter och en känsla 
av minskad samhörighet (Boverket 1998, s 
109). Om man känner sig vilsen kan det i 
sin tur leda till ökad brottsbenägenhet.
Höga och stora hus kan medföra att man inte 

vet vilka grannar man har. Tillhörighets-
känslan kan därmed bli svag vilket kan leda 
till känslor av likgiltighet och maktlöshet 
inför bostadsområdet (Boverket 1998, s 
16). Under kvällstid är otryggheten i det 
egna bostadsområdet vanligtvis större hos 
dem som bor i fl erbostadshus än bland dem 
som bor i småhus (Boverket 1998, s 29).
Det är viktigt att skötseln av miljon-
programsområdenas fysiska miljö inte blir 
eftersatt eftersom bristande vård kan leda 
till förfall. Om området ser förfallet ut 
ger det signaler om att det är på nedgång. 
Risken fi nns då att den resursstarka delen 
av befolkningen fl yttar ut, samtidigt som 
området istället attraherar personer från 
samhällets skuggsida (Boverket 1998, s 
110).

Den funktionsuppdelning som efter-
strävades under miljonprogrammets 
byggande har idag ur trygghetssynpunkt 
en hämmande funktion. När de olika 
funktionerna separeras och samlas var för 
sig i olika områden leder det till att olika 
områden töms på folk vid olika tidpunkter 
på dygnet. Folktomma områden leder i sin 
tur till fl er brottstillfällen. 
Miljonprogrammets utformningsideal 
har alltså lett till att förutsättningarna för 
informell social kontroll har försvunnit.
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Platser som ofta känns otrygga

Ibland är det motsägelsefullt vad som utgör 
skrämmande miljöer. Både alltför öppna 
ytor liksom alltför trånga platser kan vara 
skrämmande (Listerborn 2000b, s 43).
Det fi nns vissa platser som ofta uppfattas 
som otrygga av allmänheten (Boverket 
1998, s 79). Utformningen av dessa ytor 
blir lätt ödslig eller skymd för insyn 
och kontroll. De funktioner som fi nns i 
Araby/Dalbo och som därför ges extra 
uppmärksamhet i detta avsnitt är parker, 
gång- och cykelvägar samt hållplatser. Även 
utformningsprinciper för innergården till 
fl erbostadshus kommer här att presenteras.
De generella utformningsprinciper som 
presenterats tidigare i arbetet är applicerbara 
även på dessa miljöer. Men det kan vara 
värt att belysa vad man speciellt bör tänka 
på i skapandet av dessa specifi ka platser. 

Gårdar

Området närmast bostaden, grannskapet, 
har stor inverkan på hur man trivs med sitt 
boende. Om grannskapet fungerar ökar 
tryggheten i miljön kring den egna bostaden. 
Precis som det har talats om tidigare i arbetet 
är det viktigt att man har en fungerande 
social kontroll i området. För att detta ska 

fungera krävs att man känner varandra, 
har ett väl fungerande socialt grannskap. 
För att lära känna varandra krävs att man 
möts. I det avseendet spelar de allmänna 
utrymmena (tvättstuga, trappuppgång, 
källare etc.) samt gården en stor roll. Jag 
lägger här fokus på den offentliga miljön, 
d.v.s. gården. Som nämnts tidigare är det 
viktigt att fönstrens placering i förhållande 
till gården underlättar social kontroll. Den 
fysiska utformningen av själva gården 
ska fylla fl era funktioner. I boken ”Det 
lilla grannskapet” presenteras viktiga 
egenskaper för en väl fungerande gård:

- Gården ska vara tydligt avgränsad och 
skapa rumslighet. Genom att gården ges en 
halvprivat karaktär upplevs den som ”vår 
gård”. Gården blir då en trygg och över-
blickbar miljö som de boende behärskar. 
Hur kraftig avgränsningen av gården be-
höver vara är relaterat till hur hotande eller 
säker omgivningen uppfattas.

- Gården ska vara användbar för alla, både 
unga och gamla. Därför bör gården erbjuda 
både lek och sittplatser, sol och skugga 
osv.

- Det är viktigt att enkelt kunna ta sig 

mellan bostaden och gården. Därför är det 
bra att ha entréerna vända mot gården. Då 
används gården i större utsträckning och 
dess betydelse som social arena stärks.
Jag anser dock att man bör belysa att detta 
är bra för gården, men gatan och den of-
fentliga miljön blir lidande om det inte 
fi nns någon kontakt mot dessa ytor. Därför 
kan man skapa genomgående entréer som 
alltså skapar kontakt både mot gården och 
den offentliga miljön på andra sidan om 
huset.

- Skalan på en gemensam gård kan nå ett 
maximum av vad den tål för att fungera 
bra, men det är svårt att sätta en exakt övre 
gräns. Det som kan vara ett problem är 
att väldigt höga hus gör att folk utomhus 
känner sig iakttagna utan att kunna 
identifi era iakttagaren vilket kan upplevas 
som obehagligt. På mindre gårdar är sällan 
detta något problem eftersom man där kan 
se vem som iakttar.
Personligen anser jag att detta är något 
som följer med den sociala kontrollen. Det 
kan vara jobbigt att känna sig iakttagen. 
Men det medför också en ökad trygghet 
eftersom man vet att ingen då kan utföra 
kriminella handlingar på gården utan att bli 
upptäckt.
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- Att ha en estetiskt tilltalande gård 
med t.ex. grönska, variation och äldre 
byggnader är något som tycks ha stor 
betydelse för de boende. Detta kan stärka 
känslan av identitet och stolthet över den 
egna gården.
(Olsson et al 1997, s 211)

Parker/Grönområden

Parker och grönområden är viktiga inslag 
i våra städer. Många, framförallt stadsbor, 
uppskattar naturinslagen som fi nns i staden. 
Men större grönområden innebär också 
ökad skadegörelse, nedskräpning och 
graffi ti m.m. i området (Coleman 1990, s 
159). Många upplever även en otrygghet 
i parker och grönområden, framförallt på 
kvällen. Man är rädd för att råka ut för 
våldshandlingar och känner sig inte säker 
på att det fi nns folk som kan komma till 
undsättning om något händer (Boverket 
1998, s 84). Ofta är parken glest befolkad, 
många skymmande buskar gör den svår 
att överblicka och belysningen är ofta 
undermålig. Känner man sig otrygg i parken 
så väljer man att ta andra vägar utanför 
parken istället. Det medför att parken blir 
ännu glesare befolkad och känns ännu mer 
otrygg o.s.v. De som använder parken i 
störst utsträckning är ungdomsgäng och 

missbrukare. Dessa vill ha en undanskymd 
plats att hänga på, då passar parken bra 
(Boverket 1998, s 85).
För att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i parkmiljöer bör man 
utforma området så att gångvägar lätt 
kan överblickas. Genom att undvika att 
placera buskage och annat skymmande kan 
den som går på vägen få bättre överblick 
samtidigt som den gående är synlig för 
andra i omgivningen. Området bör också 
erbjuda alternativa vägval så att man kan 
byta väg om man vill undvika ett möte 
med en misstänkt person eller vill gå olika 
vägar på dagen respektive natten (Boverket 
1998, s 85).
Parken måste befolkas annars blir den miss-
lyckad (Jacobs 2004, s 113). För att locka 
folk måste parken omges av variation och 
ligga där det rör sig folk. Jane Jacobs listar 
fyra kännetecken för parker som används 
fl itigt av en bred allmänhet:

- Sinnrikhet dvs. att det fi nns en mångfald 
av orsaker som lockar folk till parken.

- Centrumbildning

- Solen är viktig för parkens användning, 
den fungerar som en del av parkens scen-
bild.

- Inramning är viktigt för att ge området en 
fast form t.ex. byggnader runt parken. 
(Jacobs 2004, s 128)

Det är även viktigt med bra och jämn bely-
sning på gångvägarna och mötesplatser.
För att öka den informella kontrollen i 
området kan man planera in någon form av 
verksamhet, t.ex. en kiosk, som lockar folk 
till platsen.
Detaljer i utformningen av parken kan vara 
viktiga för känslan av trivsel och trygghet. 
Exempelvis bör sittplatser placeras så att 
man har överblick på platsen och så att 
ryggen är skyddad.
Andra faktorer som spelar roll för 
trygghetskänslan och därför bör beaktas är 
grönområdets kontakt med omgivningen 
och hur entrén till parken ser ut (Boverket 
1998, s 85).
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Gång- och cykelvägar

Precis som beskrivs ovan kan en gång- och 
cykelväg genom en park vara naturskön 
och tilltalande på dagen, men kännas 
otrygg och motbjudande på natten. Man 
vill, framförallt på kvällen, kunna välja 
alternativa vägar att ta sig fram på. När det 
är mörkt vill många ta sig fram på stråk 
som är befolkade t.ex. längs med en bilväg 
(Boverket 1998, s 80).
För att skapa ökad trygghetskänsla på 
cykelvägen kan man skapa långa siktlinjer 
och överblickbarhet genom att ta bort 
skymmande träd och buskar där någon 
kan gömma sig. Andra faktorer som går 
att påverka är att belysningen ger en jämn 
ljusspridning och inte bländas.
Eftersom andra människor längs färdvägen 
ger trygghet bör man eftersträva att befolka 
stråket. För att folk ska välja gång- och 
cykelvägen måste den vara gen d.v.s. följa 
den kortaste vägen (Gehl 1990, s 143). 
Genom att t.ex. sätta upp en bänk kan man 
även få folk att stanna till en stund längs 
med gång- och cykelvägen (Boverket 
1998, s 80).
För att en gångväg ska användas måste den 
också vara attraktiv att färdas på. Jan Gehl 
menar att man därför bör undvika långa 
raka gångstråk i öppna landskap. Istället 

ska man eftersträva böjda eller avbrutna 
vägar vilket gör rörelsen längs stråket 
mer intressant (Gehl 1990, s 143). Detta 
visar på problematiken med att både skapa 
trygga vägar, som helst ska vara öppna för 
att man ska se och bli sedd, och samtidigt 
skapa attraktiva vägar, som gärna får vara 
krokiga och skifta mellan öppna och slutna 
rum. Det gäller därför att hitta en balans 
mellan trygghet och attraktivitet.

Busshållplatser

Mycket av brottsligheten i städer sker 
längs kollektivtrafi kstråken (Boverket 
1998, s 79). Placeringen och utformningen 
av busshållplatserna är därför viktig ur 
trygghetssynpunkt. Hållplatser som ligger 
ensligt eller där man måste gå genom ett 
otryggt skogsparti för att komma hem 
framkallar obehag.
Man ska därför eftersträva att placera 
hållplatser så nära målpunkter som möjligt. 
Utformningen av själva hållplatsen bör vara 
sådan att man kan överblicka omgivningen 
när man väntar på bussen samtidigt som 
man kan bli sedd av andra. Därför är det bra 
om buskage och täta plank som skymmer 
sikten undviks på och kring hållplatsen. 
Det är naturligtvis även viktigt med god 
belysning. Man bör tänka på att även 
vägen till och från hållplatsen behöver vara 
upplyst och kännas trygg (Boverket 1998, 
s 80).
Andra faktorer som påverkar tryggheten 
är att man har en turtäthet som ger korta 
väntetider vid hållplatsen. För att skapa 
informell kontroll kan man placera ut 
verksamheter i närheten av platsen t.ex. en 
taxistation (Boverket 1998, s 80).
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Analys av Araby/Dalbos
offentliga miljö

I detta kapitel har områdets offentliga miljö 
analyserats utifrån olika perspektiv, men 
med fokus på trygghet, attraktivitet och 
säkerhet. Analysen bygger på mina egna 
intryck och iakttagelser när jag rört mig 
i området. Dessa kommer sedan att ligga 
till grund för de förslag som presenteras i 
efterkommande kapitel.
Begreppet trygghet defi nierar jag i detta 
sammanhang som hur man upplever miljön, 
d.v.s. om man undviker att ta sig fram på 
en sträcka eller vistas på en plats p.g.a. att 
dess fysiska utformning inte uppfattas som 
säker från överfall, misshandel eller rån. 
Aspekter som spelar roll för upplevelsen av 
trygghet i en miljö är bl.a. orienterbarhet, 
överblickbarhet, grad av anonymitet, antal 
människor i gaturummet och områdets 
attraktivitet.

Stadsdelens läge

Araby/Dalbo har ett mycket strategiskt 
läge med närhet till både landsbygdsmiljö 
och stadskärna. Norrut ligger fritidsområ-
det Evedal vid Helgasjöns sydöstra kant. 
Tar man sig västerut kan man nå både Ara-
by naturreservat, industriområdet Västra 

Mark och olika stormarknader samt idrotts-
området Värendsvallen. Men framförallt är 
det endast två kilometer till Växjös mest 
centrala delar och dess utbud av handel, 
kultur, nöje och arbetsplatser.

Kommunikation och tillgäng-
lighet

Förutsättningarna att ta sig med cykel 
är goda, men kan förbättras. Framförallt 
smalspåret har god potential att kunna ut-
vecklas till ett välanvänt gång- och cykel-
stråk mellan centrala Växjö och områdena 
i norr.
Om man inte kan eller vill cykla är kollektiv-
trafi kförbindelserna goda i Araby/Dalbo. 
Två busslinjer (2 och 6) passerar Araby/
Dalbo med avgång två gånger per timme 
från Centralstationen. Busslinjerna går på 
Nydalavägen och Ulriksbergspromenaden 
åt varsitt håll. Dessutom trafi keras 
Liedbergsgatan av två bussar (1 och 7) 

Befi ntliga 
busslinjer i och 
kring Araby/
Dalbo.
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mellan Hovshaga och Centrum tre gånger 
per timme.
Araby/Dalbo ligger något isolerat intryckt 
mellan fyra bilvägar. Kopplingen till om-
givande områden är därmed svag. Biltrafi k 
och ett brett gaturum bidrar till vägarnas 
barriäreffekter.
Växjö kommun har gjort trafi kmätningar 
på Växjös gator som visar den s.k. 
årsdygnsmedeltrafi ken (ÅDT) vilket är 
genomsnittsvärdet på antalet fordon som 

färdas på vägen per dygn. Mätningarna 
uppvisar att ett par av vägarna som 
ramar in Araby/Dalbo har en relativt tung 
trafi kbelastning. Bidragande orsaker till 
trafi kmängden kan vara att industriområdet 
väster om Araby genererar mycket tung 
trafi k samt att Liedbergsgatan, Mörners 
väg och östra delen av Nydalavägen ingår 
i huvudgatunätet som leder trafi ken mellan 
olika stadsdelar.

Nydalavägen

Trafi kmätningar har visat att större delen 
av Nydalavägen har ÅDT 3 611, vilket inte 
är särskilt högt tal. Men på östra delen av 
vägen är ÅDT 5 043. Detta har troligtvis 
sin förklaring i att här fi nns av- och på-     
farten till Norrleden som knyter ihop riks-
vägarna 23, 25 och 30.
Garagen längs med Nydalavägen är bruna 
med gult tegel, vilket ger ett omodernt ut-
tryck. Men garagens tvärställda placering 
är positiv eftersom det skapar släpp med 
siktlinjer in i området från gatan vilket ger 
variation åt gaturummet.
Nydalavägen utgör inte i sig en särskilt 
stor barriär. Men eftersom området norr 
om vägen består av skogsdungar som utgör 
en skyddszon mot motortrafi kleden blir 
gränsen mot omgivningen tydlig här.

Liedbergsgatan

På Liedbergsgatan har trafi kmängden 
uppmäts till ÅDT 8 013. Denna väg knyter 
ihop Växjös centrala delar med stadsdelen 
Hovshaga som just nu växer kraftigt 
befolkningsmässigt. Liedbergsgatan har 
ett brett gaturum med parallella bilvägar 
där hyreshus och garage står som murar 
med sina långfasader mot gatan. Dessutom 

Garage längs med Nydalavägen.

Liedbergsgatans breda gaturum.
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har Hov, som stadsdelen öster om Araby 
heter, fl era höga plank och buskage ut mot 
Liedbergsgatan. Det breda gaturummet och 
den avvisande utformningen på båda sidor 
om gatan gör att detta blir en barriärzon 
mellan stadsdelarna.

Mörners väg 

Detta är den väg som är hårdast belastad 
av Araby/Dalbos bilvägar. ÅDT på 
Mörners väg är 12 272. Denna siffra kan 
jämföras med de värden som mätts upp 
på ringlederna Norrleden (drygt 15 000 
fordon/dygn) och Söderleden (drygt 9 000 
fordon/dygn). Därav kan konstateras att 
Mörners väg är en viktig transportled för 
många. Vägen går genom hela tätorten i 
öst-västlig riktning och är därför en gen 
och viktig väg i huvudgatunätet.
Mörners väg har ett brett gaturum med 
relativt breda GC-vägar båda sidor om 
bilvägen. Denna utformning kan behövas 
ur säkerhetssynpunkt. Men stadsdelen 
söder om vägen, Väster, har en frånstötande 
gräns mot vägen med plank och höga 
buskar. Detta är naturligtvis för att skapa 
en bullervall mot den trafi kerade vägen. 
Men det försvagar Araby/Dalbos koppling 
till detta område. Dessutom är denna 
utformning hämmande för trygghetskänslan 
och  ur ett estetiskt perspektiv.

Ulriksbergspromenaden

Denna väg har lägst ÅDT (2 718). 
Trolig orsak till detta är att Ulriksbergs-
promenaden fungerar som en lokalgata som 
främst används av boende och besökande i 
stadsdelen Araby.
Ulriksbergspromenaden utgör en tydlig 
gräns mellan villakvarteren i väster och 
fl erbostadshusen i öster. Vissa partier kantas 
av baksidan på de långa garagelängorna, 
vilket ger ett tråkigt intryck. Men de delar 
där husen ligger en bit från gatan ger ett 
luftigare gaturum med en lättsammare 
känsla.

Att kopplingen till omgivande områden 
är svag beror alltså till stor del på de 
omgivande områdenas utformning mot 
Araby/Dalbo.
Dessutom är Smalspårets övergångar över 
Mörners väg och Nydalavägen under-
måliga. Där saknas övergångsmarkering 
och det fi nns höga kanter som gör det svårt 
för rörelsehindrade, cyklister, barnvagnar 
m.fl . att ta sig fram.

Mörners väg har ett brett gaturum.

Ulriksbergspromenaden med villabebyggelse till 
vänster.
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Målpunkter och stråk

Jag har identifi erat vissa målpunkter som 
fi nns i området samt ett antal gång- och 
cykelvägar som är viktiga huvudstråk i 
området. Stora målpunkter idag är Dalbo 
C (1), Vårdcentralen och Apoteket (2), 
Arabyskolan och fritidsgården (3), Shell 
Dalbo (4), Panncentralen (5), Tallgården 
och Nydala torg (6), Nettobutiken (7), 
Arabyvallen (8), Bokelundskolan (9) samt 
”Macken” (10) där man kan handla åter-
vunna och renoverade saker. Jag har även 
uppmärksammat tre större förskolor (mar-
kerade med ”F” på kartan) samt barnavård-
scentralen och barnmorskemottagningen 
(11) norr om Dalbo centrum. Två mål-
punkter som troligtvis kommer att uppstå 
inom snar framtid är moskén och allaktiv-
itetshallen (prickmarkerade på kartan).
Man kan tyda ett par större strategiskt 
placerade gång- och cykelstråk i området. 
I nord-sydlig riktning går Smalspåret 
och cykelvägen väster om Arabyparken 
samt stråket norrut från Dalbo centrum. I 
väst-östlig riktning kan man urskilja två 
välanvända stråk, Hjalmar Petris vägs 
förlängning och cykelvägen norr om 
Arabyskolan.
Inom området fi nns många stora och små 
gång- och cykelvägar. Ett väl utvecklat 

gång- och cykelvägnät är bra, men ur tryg-
ghetssynpunkt gör detta att få vägar blir 
tillräckligt befolkade och därmed är den 
sociala informella kontrollen från gående 
låg på de fl esta vägarna. Dessutom ligger 
många gång- och cykelvägar utan uppsikt 
från omgivningen på skymda eller folk-
tomma platser.
Inventering av fönsterplaceringar visar 
att det fi nns fönster mot fl era stråk och 
gårdar. Därför bör man jobba med att göra 
dessa ytor överskådliga och synliga från 
fönstren.
Utformningen av gång- och cykelvägarna 
i Araby/Dalbo är idag otrygg på många 
sträckor. I områdets grönytor är växtlighet-
en ofta ovårdad vilket skapar korta sik-
tlinjer och svårigheter att överskåda plat-
sen. Dessutom är inte alla stråk upplysta i 
grönområdena, exempelvis Smalspåret. De 
gång- och cykelvägar i Arabyparken som 

Viktiga målpunkter och stråk i området.
Dalbo centrum är en stor målpunkt.
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är upplysta har god belysning på vägban-
an, men det saknas ljus på ytorna vid sidan 
om själva vägen. I stort sett alla gångvägar 
inom bostadsområdena är belysta, men de 
fl esta lampor och belysningsarmaturer som 
används ger dålig ljusspridning. Nydala 
torg, Dalbo Centrum och kvarteret Täljste-
nen har dock god belysning.
Genom att befolka cykelvägarna och min-
ska antalet möjliga gömställen samt skapa 
överblickbarhet, långa siktlinjer och god 
belysning kan gång- och cykelstråken i 
området göras tryggare.

Inventering av fönsgterplacering visar att det fi nns 
fönster mot de fl esta stråk och gårdar inne i kvarteren. 

Inventering av belysningsarmaturen i bostads-
kvarteren.

Inventering av belysningens kvalitet i området.

Vissa stråk har korta siktlinjer och kan kännas 
otrygga kvälls- och nattetid.

Buskar växer okontrollerat och ger ett ovårdat 
intryck samt skapar möjliga gömställen.
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Smalspåret

Genom hela Araby/Dalbo går Smalspåret 
som jag tror kan spela en viktig roll för 
områdets framtida utveckling. Därför 
ägnar jag här extra uppmärksamhet åt 
denna banvall som gjorts om till gång- och 
cykelväg. Många nya bostadsområden har 
och håller på att tillkomma norr om Araby/
Dalbo, Smalspåret skulle kunna utgöra 
en viktig gång- och cykelväg för dess 
invånare. Kan man få folk att börja använda 
Smalspåret ger det positiva effekter på 
Araby/Dalbo i form av ökat liv och rörelser 
samt att folk utifrån ”tvingas” in i området 
och kan upp-täcka området från insidan. 
Eftersom Araby/Dalbo generellt sett har 
ett dåligt rykte bland allmänheten, varav 
många knappt varit i stadsdelen, är det bra 
om man kan locka folk till att uppleva och 
upptäcka att stadsdelen har mycket positivt 
att erbjuda i form av t.ex. grönområden, 
föreningsliv och aktiviteter. Kan man 
upptäcka Araby/Dalbos positiva sidor när 
man färdas genom området till och från 
jobbet varje dag så har ett första litet steg 
mot att höja statusen på stadsdelen tagits.

Mellan Växjö centrum och Evedal är 
Smalspårets sträckning ca 5,5 km lång. 
Stråket har ett väldigt strategiskt läge med 
närhet till fl era målpunkter, både arbete, 
nöjen och rekreation. Men cykelleden 
används inte i den utsträckning man kan 
förvänta sig. Själva spåret är idag borttaget, 
kvar fi nns själva banvallen som preparerats 
med stenmjöl för att man ska kunna cykla 
på den. Stenmjölet gör dock att cykelbanan 
kan bli dammig när det är torrt ute och 
gropig när det har regnat mycket. Men 
stråket är plant utan backar och har därför 
god potential att bli lättframkomligt för 
alla, om markbeläggningen hårdgörs. 
Karaktären på Smalspåret är varierande, 
det blir aldrig långtråkigt att ta sig fram 
längs stråket tack vare att sträckan omges 
av växlande miljöer och delas upp i 
sektioner som bryts av korsande vägar. 

Eftersom Smalspåret har stor inverkan på 
fl era av Växjös norra stadsdelar har jag 
valt att titta på detta stråk i ett lite större 
perspektiv än endast delen som passerar 
Araby/Dalbo. Den sträcka som jag har 
analyserat är sträckan mellan Centrum och 
Evedal.

Smalspårets sträckning i Växjö. Smalspåret är idag belagt med stenmjöl.
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Dock är passagerna över fl era av dessa 
vägar undermåliga.
Växtligheten kring spåret är på många stäl-
len lummig, men ovårdad och risig. Ingen 
del av sträckan underhålles vintertid och 
belysning saknas, varför det vid mörkrets 
inbrott och framförallt vintertid kan vara 
både svårt och otryggt att ta sig fram längs 
leden. Längs med Smalspåret fi nns ett par 
platser där man kan sätta sig ner om man 
vill eller behöver vila. Men det vore bra 
om ytterligare ett antal bänkar placerades 
ut längs med sträckan för att skapa fl er 
viloplatser. 
Man bör utforma Smalspåret så att man både 
ser och syns när man tar sig fram längs med 
stråket. Därför är det viktigt att belysning 
och växtligheten kring Smalspåret gynnar 
en tryggare gång- och cykelled. 

Grönstruktur

Grönska är vackert på dagen, men när 
mörkret kommer förvandlas mysiga grön-
ytor och grönstråk till otrygga och obe-
hagliga platser. I Araby/Dalbo är Araby-
parken och skogsdungarna öster om denna 
de största grönytorna. Båda dessa områden 
kan uppfattas som otrygga, framförallt 
kvällstid. Vissa områden är vackra och 
värda att bevara medan en del partier är 
risiga, mörka och oattraktiva. Det gäller 
därför att skapa förutsättningar för ökad 
trygghetskänsla i dessa områden samtidigt 
som grönskans kvaliteter tas tillvara.

Träd och buskar växer tätt inpå Smalspåret.

Arabyparken

Arabyparken är idag identitetslös, där 
fi nns få aktiviteter, verksamheter eller 
andra målpunkter som lockar folk. 
Bokelundskolan vid parkens norra del 
befolkas på dagen och bidrar då till liv och 
rörelse i denna del, men kvällstid är här 
tomt. På idrottsplatsen i den södra delen 
spelas ibland fotboll på sommarhalvåret, 
men planen är dålig (ofta vattensjuk) 
och ej tillgänglig för alla. Därför är det 
endast aktiviteter på planen när någon 
av fotbollsföreningarna har träning eller 
match. Här fi nns inget tillräckligt som 
attraherar människor till att stanna i 
parken. Den mesta aktiviteten i parken 
utgörs istället av rörelser genom parken, 
parken är helt enkelt inte utformad för att 
vilja vara i. 
Många platser i parken ”svävar ut” och 
saknar riktig avgränsning. Istället uppstår Arabyparken (1), björkdungen (2) och bokskogen (3).

Arabyparken saknar rumslighet och attraktiva 
målpunkter.
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stora odefi nierade ytor som är svåra 
att kontrollera och känna sig bekväm 
i. Arabyparkens rumslighet bör därför 
struktureras upp så att tydligare och 
avgränsade platser i lagom skala skapas. 
De bostäder som fi nns i parkens närhet har 
idag ingen kontroll över parkens rum.

Skogsdungarna

Skogsområdena har vissa partier som är 
vackra, men fl era delar är risiga och inte 
särskilt attraktiva. Precis som nämnts 
tidigare är det viktigt att man har goda 
siktlinjer och överskådlighet så att man 
ser vad som händer omkring sig när man 
tar sig fram i dessa områden. Dessutom är 
det bra om man syns från omgivningen för 
att öka den informella sociala kontrollen i 
området.
Det fi nns två platser i skogsområdet som 
jag anser är särskilt vackra och som därför 
bör bevaras. Den nordöstra delen av skogs-
området består av partier med vacker bok-
skog. Denna plats bör framhävas och göras 
mer lättillgänglig. Längs med Smalspåret 
fi nns en attraktiv björkdunge som ger ett 
vackert ljusinsläpp med behagliga färger, 
detta skogsparti bör hållas intakt.

Arabyvallen i Arabyparkens södra del.

Björkdungen med lagom täthet och vackert ljusin-
släpp.

Bokskogen.

Gårdar och fasader

Gårdar

Araby/Dalbo är ett så stort område att 
fl era olika variationer av gårdar inryms. 
Gårdarnas former skiljer sig något mellan 
de olika stadsdelsområdena Araby, Nydala 
och Dalbo beroende på husens placering.
De gårdar som ramas in av bostäder har en 
något mer privat karaktär än övriga gårdar. 
Även dessa inramade gårdar är dock väldigt 
öppna för allmänheten, men man känner 
ändå att gården tillhör de angränsande 
husen samtidigt som alla fönster mot gården 
gör att man känner en viss informell social 
kontroll. Därför har jag valt att beskriva 
dessa gårdar som halvoffentliga.
De hus som ligger placerade fritt utan in-
ramande effekter saknar riktiga gårdsytor. 
Dessa områden är kvarteret Täljstenen och 
Skiffern i stadsdelens västra del. Många av 
dessa har istället egna privata uteplatser. 
Men övrig mark i kvarteren är offentlig och 
ansvarskänslan för dessa ytor blir därmed 
låg.
Generellt sett har gårdarna, trots olika 
former, samma grundfunktioner och 
överlag liknande styrkor och svagheter. 
Gårdarna känns omoderna och är enkelt 
utformade med en liten lekplats och ett 
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Inventering av känslan av markytors tillhörighet.

Exempel på gårdsmiljö.

par bänkar. Gårdsmiljöerna inom varje 
stadsdelsområde ser i stort sett likadana 
ut, vilket kan minska de boendes känsla 
av tillhörighet till ytan. Eftersom gårdarna 
är så lika varandra gör det även att man 
som ny i området har vissa svårigheter 
att orientera sig. Skalan på gårdarna i 
området är däremot bra. Det är även 
positivt att tvättstugorna är placerade på 
gården istället för i källarutrymmen samt 
att de fl esta bostadskvarteren i området har 
fönster placerade mot gården, vilket skapar 
ökade förutsättningar för informell social 
kontroll på dessa ytor. Men för att man ska 
vilja titta ut på gården från fönstret krävs 
det att något intressant händer där. Idag 
verkar gårdarna inte utnyttjas i särskilt hög 
grad.
Vissa av gårdarna bör ges en tydligare 
avgränsning och befolkas genom att 
göra gården användbar för alla. Man bör 
eftersträva en halvprivat/halvoffentlig 
tillhörighet på gården för att öka 
ansvarstagandet hos de boende och minska 
graden av anonymitet när man rör sig på 
gården. Dessutom bör gårdarna göras lätta 
att kontrollera genom att undvika alltför 
mycket stora buskar och träd som skymmer 
sol och sikt. Överlag behöver gårdsmiljön 
rustas upp för att ge ett vackert och modernt 
uttryck.

Exempel på gårdsmiljö.



58

Fasader

Fasaderna är en del av gårdsmiljön. Om 
fasaderna är tilltalande lyfter det även 
upplevelsen av den närmaste miljöns 
estetiska uttryck. Idag är de fl esta 
fasaderna i Araby/Dalbo av tegel, plåt 
och/eller betong. Hela stadsdelsområden 
har likadana fasader vilket ger ett tråkigt 
intryck och försvårar orienterbarheten 
mellan kvarteren. Generellt för dessa är 
att de är slitna och bör fräschas upp för att 
ge ett mer spännande och modernt uttryck. 
Kvarteret Täljstenen har dock genomgått 
en renovering och har idag putsade fasader. 
Detta är ett gott exempel på hur den yttre 
miljön kan fräschas upp med relativt enkla 
medel.
Framförallt anser jag att entréer, balkonger 
och andra fasaddetaljer, som för det mesta 
består av plåt, bör ges ny utformning och 
annat material. Vissa entréer har givits nya 
dörrar, men utformningen runt entréerna är 
av varierande standard. En del entréer är 
inskjutna vilket skapar mörka hål i fasaden 
där folk kan ”gömma sig”, andra entréer 
saknar en halvprivat yta framför entrén 
som kan fungera som övergång från of-
fentligt till privat.

Kvarteret Täljstenen har givits en ny putsad  fasad, 
men vissa entréer är mörka och balkongerna bör 
ges ett modernare formspråk.

Fasad i tegel med plåtbalkonger som bör 
renoveras/bytas ut.

Hus med framskjuten entré, men som saknar 
förgårdsmark.

Vissa hus har inskjutna entréer som skapar mörka 
hål i fasaden samt saknar en halvprivat förgårds-
mark framför entrén.
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Parkeringar

Eftersom Araby/Dalbo är trafi kseparerat 
fi nns stora parkeringsytor i områdets 
utkanter. Dessa ytor består av stora asfalts-
ytor och garage som ger ett oestetiskt 
uttryck. Parkeringarna är svåra att 
övervaka och ha kontroll på, därför kan 
folk relativt ostört utföra bilinbrott etc. på 
dessa platser.
Parkeringsytorna är det första man möter 
när man kommer till området utifrån. 
Därför bör man skapa vackrare entréer 
in till området än dessa gråa miljöer. För 
att öka säkerheten och tryggheten på 
parkeringsytorna bör dessa göras mer 
överblickbara och öppnas upp för ökad 
insyn samt vara väl upplysta.

Inventeringskarta över befi ntliga parkeringsytor.
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Arabyskolan och Dalbo Centrum

Arabyskolan och Dalbo Centrum är två 
relativt stora målpunkter i Araby/Dalbo. 
Mittemellan dessa går Smalspåret som i 
framtiden kan fungera som ett huvudstråk 
för cyklister, motionärer och gående. Men 
skolan och stadsdelscentrat vänder sig ifrån 
varandra och har därmed sina baksidor mot 
varandra och Smalspåret.
Arabyskolans yta mot smalspåret består 
av en asfalterad väg och parkeringsplatser 
samt ett stängsel längs med Smalspåret 
vilket ger ett frånstötande intryck.
Öster om Smalspåret ligger Höstvägen, 
Dalbo centrums stora parkering och ett 
varuintag. Detta skapar en oattraktiv plats 
i ett läge som passeras av relativt mycket 
folk dagligen.
Genom att öppna upp skolans och Dalbo 
Centrums fasader mot varandra och tyd-
ligare knyta ihop dessa med varandra kan 
man skapa ett mer samlat stadsdelscentra 
med ökad aktivitet och rörelse på och kring 
Smalspåret.

Arabyskolan och Dalbo centrum stöter idag bort varandra.

Arabyskolans fasad mot Smalspåret.

Vy från Smalspåret mot Dalbo centrum och dess 
parkering.
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