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I Araby har projekt för att förnya, utveckla eller förändra förhållanden
i området pågått i olika former sedan 70-talet. Den senaste av
kommunens satsningar för lokal utveckling i Araby påbörjades i juni
1996 efter att beslut fattats om tilldelning av ekonomiska resurser till
projektet. Projektet gick därefter med i Boverkets Sydlänsprojekt.
Denna rapport är en utvärdering av Arabyprojektet enligt
gemensamma riktlinjer för utvärderingarna av projekten i
Sydlänsprojektet och behandlar Arabyprojektet så som det pågått
sedan dess nystart under 1996.

Sydlänsprojektet, med underrubriken Lokalt utvecklingsarbete,
medborgarinflytande och kommunal planering, syftar att öka det
lokala inflytandet med samhällsplaneringen som instrument. De
nyckelord som anges för projektet är samverkan/helhetssyn,
medborgarinflytande och nya former för planering. De sju sydligaste
länen1 inbjöds av Boverket att delta i Sydlänsprojektet med var sitt
projekt. Kronobergs län ansökte om att få delta med två projekt,
Ryssby tätort i Ljungby kommun och bostadsområdet Araby i Växjö
stad. Varje projekt studerades av en lokal utvärderare som
sammanställde en rapport om det studerade projektet före årsskiftet
97/98. Dessutom gjordes en central utvärdering av en grupp2 som mer
övergripande studerade samtliga projekt. Genom de olika projekten
som ingår i Sydlänsprojektet var avsikten att skapa goda
förutsättningar för vardagslivet i de lokala samhällena där projekten
bedrivs.

                                                     
1 Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Malmöhus, Blekinge och Kristianstads län. Sedan
projektets start har Kristianstads och Malmöhus län slagits samman till Skåne län. Hallands län
valde att inte delta i projektet.
2 I gruppen ingår Tommy Birgersson, projektansvarig på Boverket, Eva Öresjö, bitr prof vid
Högskolan i Karlskrona /Ronneby samt Kerstin Gynnerstedt, högskolelektor vid Vårdhögskolan
i Växjö.

Syfte och avgränsning
Syftet med utvärderingen är att beskriva utvecklingen av det lokala
utvecklingsarbetet. Avsikten är att öka förståelsen för det man håller
på med i det lokala utvecklingsarbetet genom att man med en
utomståendes ögon ger reflektioner. Dessutom kan de resultat och
erfarenheter som nås i projektet spridas till andra genom
utvärderingen.

Utvärderingen ska även bilda underlag för den sammanfattande
rapport om Sydlänsprojektet som Boverket svarar för i den centrala
utvärderingen.

Det lokala utvecklingsarbetet i Araby har nyligen påbörjats. Formerna
för arbetet och de projekt som startats håller fortfarande på att ta
form. I denna utvärdering studeras därför projektets utveckling under
dess uppstartsskede, från juni 1996 till december 1997.

Som stöd för utvärderingen ställs följande frågeställningar i enlighet
med riktlinjerna för utvärdering av projekten som ingår i
Sydlänsprojektet3:

• Hur har samspelet mellan lokala och kommunala aktörer sett ut ?
• Hur har lokala initiativ till utveckling fått stöd med kommunal

planering ?
• Hur har medborgarinflytandet kommit till uttryck ?
• Hur har samverkan fungerat dels inom kommunen och dels mellan

kommunen och andra aktörer i projektet ?
• Hur har nya former för planering använts ?

                                                     
3 Se Plan för utvärdering av Sydlänsprojektet, Boverket
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Araby är ett bostadsområde i Växjös västra del, ca 3.3 km nordväst
om järnvägsstationen. Till Arabyområdet räknar kommunen Västra
Araby, Araby, Nydala och Dalbo. Västra Araby består till största
delen av fristående villor och kedje- eller radhus. Araby, Nydala och
Dalbo består däremot uteslutande av flerbostadshus som förvaltas av
två kommunala bostadsbolag, Växjöhem AB och Hyresbostäder i
Växjö AB.

I Araby bor 4969 personer, vilket motsvarar ca 10 % av stadens
befolkning (49 493 inv).4 Inom området finns ett mindre centrum i
den nordvästra delen med bl a livsmedelsbutik, närpolis och
Tallgården; en mötesplats med café, kontor, datasal och
samlingssrum. Ett centrum med bredare serviceutbud finns i den södra
delen, Dalbo centrum, där det finns bl a livsmedelsbutiker, bank, post,
vårdcentral och apotek. I området finns även två skolor.
Bokelundsskolan, en låg- och mellanstadieskola, med 6-års
verksamhet och skolbarnomsorg och Arabyskolan, en högstadieskola
med fritidsgård och bibliotek.

Dessutom finns förskolor och daghem. I Araby finns även rekreations-
och fritidsanläggningar som exempelvis fotbollsplaner, tennisplaner
och ett större parkområde. I Araby är föreningslivet aktivt, bland
annat finns invandrarföreningar, kulturföreningar, politiska
föreningar, hyresgästföreningar, osv.

Av de mötesplatser som finns kan kvartershuset Skatan, Vita Huset
och Tallgården nämnas, men det finns även mindre
gemensamhetslokaler i bostadshusen. En tidning, Händer i Araby, för
boende i Araby, Nydala och Dalbo, utkommer varje månad och delas
ut till boende i Araby och finns även på biblioteket i Växjö.

                                                     
4 Statistik enl SCB 1996, Boendeprofil för områden i Växjö

Tidningen utges av kommunens kultur- och fritidsförvaltning i
samarbete med utges av kommunens kultur- och fritidsförvaltning i
samarbete med lokala föreningar, skol- och barnomsorgen i Araby och
invandrarförvaltningen i kommunen.

  .YDUWHUHW�*UDQLWHQ��)RWR�*XQQDU�/LQGERP��9l[M|KHP�$%

På kartan på nästa sida visas de olika delområdena i Araby och
statistik om dessa. Boende i kvarteret Skatan är yngre, har i större
omfattning utländsk bakgrund och en större andel är arbetslösa än i de
andra delområdena. Även omflyttningen är högre. Omflyttningen är
minst i Västra Araby, där det finns främst småhus, och i Täljstenen m
fl kvarter, där andelen lägenheter med mer än 2 rum och kök är större.
Västra Araby skiljer sig från de övriga delområdena både vad gäller
boendesammansättning och bebyggelsestruktur. De övriga
delområdena har tätare bebyggelse samlad kring Arabyparken, i
mitten av området.

Jämförelsen mellan Araby och Växjö tätort visar att Araby skiljer sig
från staden i övrigt. Boende i Araby har i större utsträckning utländsk
bakgrund och är i genomsnitt yngre. Färre förvärvsarbetar i Araby än i
Växjö i övrigt och omflyttningen är högre.
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Antal lägenheter / antal invånare 720/ 1234
Åldersfördelning
0-24 år
65-   år

41.7%
5.3%

Andel förvärvsarbetande1 47%
Andel utrikes födda 41%
Kvarboende 1993/1994 77%
Lägenhetsfördelning
2 r&k eller mindre
3 r&k / 4 r&k el större

48%
42% /10%
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Antal lägenheter / antal invånare 879/ 1703
Åldersfördelning
0-24
65-

35.7%
8.3%

Andel förvärvsarbetande1 57%
Andel utrikes födda 28%
Kvarboende 1993/1994 83%
Lägenhetsfördelning
2 r&k eller mindre
3 r&k / 4 r&k el större

28%
49% /23%

8�564#�#4#$;
Antal lägenheter / antal invånare  iu/ 614
Åldersfördelning
0-24 år
65-   år

 21.8%
 26.5%

Andel förvärvsarbetande1  74%
Andel utrikes födda  6%
Kvarboende 1993/1994  91%
Lägenhetsfördelning  iu

%+64+0'0
Antal lägenheter / antal invånare  186/ 316
Åldersfördelning
0-24
65-

35.1%
7.6%

Andel förvärvsarbetande1 62%
Andel utrikes födda 21%
Kvarboende 1993/1994 77%
Lägenhetsfördelning
2 r&k eller mindre
3 r&k / 4 r&k el större

55%
33% /12%

5-#6#0
Antal lägenheter / antal invånare 631/ 1102
Åldersfördelning
0-24
65-

44.2%
14.2%

Andel förvärvsarbetande1 34%
Andel utrikes födda 52%
Kvarboende 1993/1994 64%
Lägenhetsfördelning
2 r&k eller mindre
3 r&k / 4 r&k el större

53%
33% /14%

statistik inkl 116 servicelgh för äldre Dalbo centrum

����,�/(¤4'.5'���������������#TCD[����8·ZLÌ
Antal invånare 4969 49 493
Åldersfördelning
0-24
65-

37.4%
11%

33.5%
14.6%

Andel förvärvsarbetande1 52% 71%
Andel utrikes födda 33% 11%
Kvarboende 1993/1994 78 % 90 %

iu, ingen uppgift, till största delen småhus

� ��� ����P

0 100 500 m

1 Sysselsättning 1993 för befolkningen 20-64 år. I övrigt statisk per 94-12-31, SCB 1996. Uppgifter om lägenheter: http://www.vaxjohem.se (970312) samt muntlig källa Hyresbostäder i Växjö AB
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Utbyggnaden av bostadsområdet Araby
Bostadsområdet Araby byggdes under miljonprogramsåren 1965-1974
i stadens utkant på betes- och skogsmark. I den första stadsplanen för
utbyggnaden beskrivs tankarna bakom planen enligt tidens
grannskapsideal med differentierat trafiksystem och stora
grönområden. "…med den föreslagna planen erhålles en så kallad
barnvänlig stadsdel med differentierat trafiksystem. Biltrafiken matas
in utifrån och gångtrafiken till skolor, butiker och lekfält ledes fram
på bilfria parkvägar. Planen rymmer 500 á 520 lägenheter i
trevånings lamellhus, som givits en sluten gruppering i kvarteren
längs Ulriksbergspromenaden och en öppen gruppering i kvarteren
mot parken".5

Området byggdes ut i snabb takt enligt de planer som togs fram. De
planer som gjordes under 60- talet gäller i stor utsträckning än idag.
Ändring av planen för Dalbo centrum är den enda större ändringen
som gjorts. Denna togs fram 1986 för att möjliggöra uppförande av
servicehus, dagcentral , vårdcentral mm intill Dalbo centrum genom
att ändra regleringen av markanvändningen från handel till bostäder
och centrumbebyggelse. De nya byggnadskropparna gavs en
avvikande utformning mot de befintliga bostadshusen och
centrumhusen. Dessa har en maxhöjd på 11.5 eller 7 meter. Planen
möjliggjorde bland annat byggnation av två punkthus i åtta våningar
med en maxhöjd på 25 meter. Dessa skulle bidra till att ge området en
starkare identitet. "Det är viktigt att de nya byggnaderna ges en god
och särpräglad arkitektonisk gestaltning som tillför Dalbo centrum
och Dalboområdet kvalitéer och som ger området en egen unik
identitet"6.

                                                     
5 Se Beskrivning tillhörande Förlag till ändring och utvidgning av stadsplan beträffande
Tomteboområdet i Växjö, 1962.
6 Se Beskrivning tillhörande Förslag till ändring av stadsplanen Kvarteret Skatan mm i Växjö,
1987.

Dessutom ändrades vägsträckningen förbi centrumanläggningen. "För
att höja stadsdelens kvalité och attraktion samt förbättra miljön
föreslås att Höstvägen flyttas utanför parkeringsområdet och den nya
kontorshustomten" (s 3).

I samrådsredogörelsen till stadsplanen framgår att
hyresgästföreningen ansåg att de föreslagna husen inte skulle
överstiga fem våningar. Stadsarkitektkontoret menade dock att husen
väl skulle passa in i området. "Just det här området kan ur
stadsbildssynpunkt mycket väl tåla två åttavånings punkthus. De
föreslagna byggnaderna kan dessutom bidra till att ge Dalbo
Centrum en egen profil och identitet" (s 3).

Hyresgästföreningens skrivelse var den enda som kom in från boende
under samrådet. Den sk nya kontorshustomten bebyggdes aldrig och
vägdragningen är idag en annan än den i planen föreslagna. I övrigt är
planen i stort sett genomförd.

Övergripande planer
Araby ingår i den översiktsplan för Växjö stad som antogs av
kommunfullmäktige i februari 1997. Denna plan ersatte de tidigare
riktlinjer för Växjö stad som formulerades i kommunens
översiktsplan, ÖP 91. Araby behandlas främst vad gäller
rekreationsområden och värdefull natur. Arabyparken och dess
grönstråk i nord-sydlig riktning anges höra till "parker och andra på
översiktlig nivå särskilt viktiga grönområden inom nuvarande
stadsbygd" (s 31).

Översiktsplanen för Växjö stad knyter an till de allmänna och
långsiktiga mål som anges i den kommuntäckande översiktsplanen.
Till dessa mål kopplas fyra ledstjärnor för stadens utveckling i
översiktsplanen för Växjö stad. Se schemat på nästa sida.
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I anknytning till det sistnämnda målet i matrisen, ”En stad för alla”,
poängteras i översiktsplanen vikten av att social hänsyn ges hög
prioritet i samhällsbyggandet. Mångfald och variation i samhället
anges som förutsättningar för att människor skall trivas och leva bra.
"Det krävs att det vardagliga livet kan fungera någorlunda
friktionsfritt och ge möjlighet till avkoppling” (s 6).

Ledstjärnorna bör enligt planen diskuteras och vidareutvecklas så att
de hålls aktuella.
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Redan under 70-talet startade ett projekt som kallades för Araby-
projektet. Tre socialarbetare arbetade i fält i Araby och började ett
grannskapsarbete. Syftet var från början att hjälpa ungdomar med
problem, men projekt startades även för barn och vuxna i området.
Bland annat ordnades gårdsfester och man köpte in gemensamma
leksaker till bostadsgårdarna för att skapa bättre gemenskap på i
Araby. Det första numret av en tidning, Araby-bladet, av och för
boende i Araby, kom ut 1979 som ett resultat av ett samarbete mellan
fältarbetarna och lokalt aktiva i området. Tidningen heter idag Händer
i Araby. Aktiviteterna i projektet minskade sedan under 80-talets mitt
och ebbade långsamt ut.

#TCD[�RTQLGMVGVU�P[UVCTV�WPFGT����VCNGV

Under 1993 och 1994 började Arabyområdet åter att diskuteras i
kommunen. Araby-projektet började få form i ny tappning. Möten
med tjänstemän och politiker i kommunen, representanter från
bostadsföretagen och det lokala föreningslivet hölls. Åtgärdslistor och
målsättningar formulerades, men inga kommunala resurser avsattes
för genomförande av projekt eller åtgärder.

Det första steget för att konkretisera insatser i Araby togs av
kommunstyrelsen i augusti 1995. Under rubriken "Araby - en stadsdel
som behöver utvecklas" behandlades insatser i Araby på
kommunstyrelsens sammanträde.7 Frågan hade rests av sex
socialdemokratiska politiker genom en skrivelse daterat 950212 där
de föreslog att åtgärder skulle vidtas för stadsdelens utveckling mot
bakgrund av den sociala situationen och nedrustningen inom området.

                                                     
7 Se Protokoll från kommunsstyrelsens sammanträde 950817 samt inkomna skrivelser till
kommunsstyrelsen angående insatser i Araby.
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Synpunkter från lokala grupper i Araby hade skickats till
kommunstyrelsen i mars 1995 och förslag från bostadsbolagen samt
kommunala förvaltningar hade inkommit under våren 1995.
Kommunstyrelsen beslöt 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.

 
Kommunstyrelsen beslutade även i en handlingsplan vilka insatser
som skulle prioriteras. Vad gäller formerna för arbetet angavs att ökad
samverkan mellan kommunala förvaltningar och mellan kommunala
aktörer och andra myndigheter skulle skapas och att lokala aktörer
(boende och föreningar) skulle ges bättre möjligheter att medverka i
utvecklingsarbetet. De målgrupper som utpekades särskilt var barn
och ungdomar samt invandrarkvinnor. Behovet av insatser mot
drogmissbruk och kriminalitet, utveckling av träffpunkter för barn och
ungdomar och kulturverksamheter poängterades.

De fysiska åtgärder som skulle prioriteras var en gräsbelagd
fotbollsplan och iordningsställande av Arabyparken. Anläggningarnas
förvaltning skulle även utredas. Chefen för samhällsbyggnadskontoret
gavs uppdraget att utreda hur handlingsplanen skulle genomföras.
Vidare angav kommunstyrelsen att uppdraget skulle utföras i nära
kontakt med föreningar och boende i Araby och berörda nämnder och
myndigheter och redovisas och kostnadsberäknas till
kommunstyrelsen senast den förste oktober 1995.

Kommunstyrelsen förutsatte även att de berörda allmännyttiga
bostadsbolagen aktivt medverkade i arbetet. Utredningen var dock
inte klar till oktober 1995, utan en särskild beredningsgrupp för
Arabyprojektet, Fyrabygruppen, började istället under oktober att
arbeta med utredningen.
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Fyrabygruppen
Representanter för myndigheter och kommunala förvaltningar inbjöds
av kommunstyrelsens ordförande och av enhetschefen till ett möte i
oktober 1995 om gemensamt projekt i Araby-Nydala och Dalbo-
området. Vid detta möte bildas gruppen Fyraby som fick i uppdrag att
arbeta med utredningen enligt kommunstyrelsens beslut.

Gruppen bestod av en representant vardera från fyra myndigheter:
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och
landstinget. Ett sekretariat bestående av planeringsenhetens chef och
invandrarenhetens chef fogades till gruppen. Gruppen skulle
rapportera vid ett möte med myndigheter och kommunala nämnder
den 28 december 1995. Fyrabygruppen hade fem möten och träffade
även det lokala föreningslivet m fl i Araby, bostadsbolagen samt
platscheferna i Araby. Vid mötet den 28 december som öppnades av
kommunstyrelsens ordförande, redovisade Fyrabygruppen sitt arbete.
Gruppen redovisade bland annat en sammanställning av statistik över
området som även jämfördes med motsvarande statistik för tätorten i
övrigt. I Araby var bland annat antalet utrikes födda fler, ohälsotalet
var högre bland de boende, arbetslösheten likaså och omflyttningen
större i vissa delar av Araby, än i tätorten i övrigt. Skillnaderna
föranledde enligt gruppen en kraftig omprioritering av insatser till
Arabys fördel. Dessutom poängterades vikten av fysiska åtgärder för
att synliggöra nysatsningen i Araby. De lokala gruppernas
engagemang i projektet påtalades åter: "Viktigt är att stötta ideella
insatser, ta vara på det enskilda engagemanget, skapa nätverk och nå
ut till människorna t ex genom lokala demokratimöten"8.

Gruppens förslag till inriktning godtogs av mötesdeltagarna och
gruppen fick fortsatt mandat för att arbeta med en konkritisering av

                                                     
8 Se Anteckningar från överläggningar om gemensamt projekt i Araby/Nydala/Dalbo-området
1995-12-28.
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förslagen till insatser och genomförande av dessa. Fyrabygruppen
arbetade vidare under vintern och våren 1996 och lämnade en
slutrapport till kommunstyrelsen i maj 1996. Kommunstyrelsens
arbetsutskott behandlade Fyrabygryppens förslag senare i maj och
föreslog att kommunstyrelsen skulle besluta om åtgärder och
tilldelning av ekonomiska resurser till dessa i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen fattade i juni 1996 beslut enligt arbetsutskottets
förslag. De moderata ledamötena reserverade sig mot beslutet och
lämnade synpunkter på andra åtgärder än de beslutade. Bland annat
förordade de kategoriboende för störande personer och större
satsningar på sociala nätverk, istället för byggande av
administrationslokaler. Beslutet röstades igenom med en röst övervikt
för förslaget.

Kommunens rikt l in jer för Arabyprojektet
Kommunsstyrelsens beslut bildar en ram för Arabyprojektet genom
avsättning av pengar för olika lokala projekt och beslut om vilka
åtgärder som skulle vidtas. Åtgärderna gällde vissa fysiska
förändringar, sociala åtgärder och kulturinsatser.

I beslutet angavs att det grundläggande för insatserna för
Arabyområdet var att de var inriktade på arbetsmarknadspolitik,
socialpolitik och folkhälsoarbete. De åtgärder man beslutade vidta
skulle ge sysselsättning, skapa engagemang, minska ohälsan och öka
förståelsen för områdets karaktär. Dessutom skulle lokala initiativ
som syftar till ökad samhörighet mellan olika folkgrupper prioriteras.

Beslutet omfattade följande åtgärder
• Lokalsamordning mellan olika myndigheter i Dalbo och skapa ett

attraktivt centrum i Dalbo.
• Genomförande av aktivitetscentrum på Tallgården och bildade av

Araby kunskapscentrum.

• Teknisk utbyggnad av testbilds-informationbild på flera språk och
viss programutveckling.

• Utredning om lokalmässiga förutsättningar att starta ett
familjecentrum i Dalbo.

• Slutprojektering av fotbollsplan mm i Arabyparken
• Prövning i detaljplan av frågan om idrottsanläggning i

Arabyparken
• Prövning av frågan om att öppna skolbiblioteket i Arabyskolan.
 
Följande projekt tilldelades ekonomiska resurser under 1996 och 1997
• Bidrag till och stöttning av projektet MultiKulti vid TBV 300 000

kr. (Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB)
• Bidrag till miljöprojektet "Team Araby" 70 000 kr.
• Bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan 30 000 kr
• Bidrag till Araby kulturcentrum 700 000 kr
• Aktivitetscentrum och kunskapscentrum Tallgården 1.2 milj
• Familjecentrum 500 000 kr

Under 1996 och 1997 avsatte kommunstyrelsen 2.5 miljoner till
insatser i Araby. Växjöhem AB anvisades bidra med 1.525 miljoner
och Hyresbostäder i Växjö AB 925 000 kr. Växjö Fastighets AB
hemställdes bidra med 50 000 kr. Totalt uppgår detta till 5 miljoner
kronor. Till denna summa tillkommer tjänstemäns arbetsinsatser och
liknande. Projektet skulle genomföras inom det sedvanliga arbetet vid
de kommunala förvaltningarna.

Kommunstyrelsen beslutade även att Fyrabygruppen skulle ersättas
med en samrådsgrupp. Till denna skulle representanter för de berörda
bostadsbolagen och vissa kommunala förvaltningar utses. Även
representanter för övriga myndigheter och organisationer skulle ingå i
samrådsgruppen. Tanken var att gruppen skulle fungera som en
övergripande områdesgrupp för Araby. Gruppen kallas även för
Araby ledningsgrupp.
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I augusti hölls ett första inledande möte i Araby. Särskilt inbjudna
boende och aktiva i området, ca 10 personer, bjöds in av kommunens
planeringsenhet och invandrarenhetens lokalkontor i Araby till mötet
med rubriken "Vill du vara med och aktivt påverka utvecklingen i
Arabyområdet?". Till detta möte hade en grupp från Sätra i Gävle
inbjudits för att berätta om det lokala utvecklingarbete som har
bedrivits där.

Hyresgästföreningen anordnade därefter ett öppet möte i september
1996 där samtliga politiska partier var representerade. På mötet togs
Arabyområdets utveckling upp. I diskussionerna möttes dock inte
politikerna och de boende i frågan. Meningarna om vilka problemen
var och vilka insatser som krävdes gick isär. Efter mötet beslutade
politikerna att hålla sig i bakgrunden och låta tjänstemän och lokalt
engagerade driva Arabyprojektet framåt.

De fysiska åtgärderna; anläggningen av fotbollsplanen,
iordningsställande av Arabyparken och öppnande av Tallgården, med
café, kontor, lokaler och liknande, vidtogs under hösten 1996.
Tallgården öppnades i november och samma dag hölls det första
allmänna mötet, sk stormöte, i Araby. Till detta möte stod en nybildad
arbetsgrupp, Vårt Araby, för inbjudan. Till Vårt Araby knöts en
miljögrupp och efter årsskiftet 96/97 även en kvinnogrupp.

Mellan december 1996 och årsskiftet 1997/98 samlades även
samrådsgruppen, Araby ledningsgrupp, med tjänstemän från
kommunala förvaltningar, andra myndigheter och bostadsbolagen, vid
tre tillfällen. Dessutom bjöd kommunens planeringsenhet in
projektansvariga, både boende och tjänstemän, eller personer som på 
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annat sätt var aktiva i Araby, till tre möten i anslutning till
samrådsgruppens möten.

Vid mötet i december 1997 med projektansvariga eller på annat sätt
aktiva i området informerade kommunen om att ansökningar om
ekonomiska resurser till verksamheter i Araby skulle skickas in till
planeringsenheten i kommunen inför beslut om fördelningen av
ekonomiska medel under 1998.

Projekt inom Araby-projektet
Parallellt med möten och de åtgärder som vidtagits har de projekt som
kommunstyrelsen anslagit pengar åt pågått.

På Tallgården finns ett aktivitetscentrum, som Tallgårdens
intresseförening driver. De fyra parterna i föreningen är
arbetsmarknadsenheten på kommunen, hyresgästföreningen och de
båda bostadsbolagen, Växjöhem AB samt Hyresbostäder i Växjö AB.
I Tallgården drivs ett café och en bokningscentral för lokalerna i
huset. På Tallgården hålls bland annat kurser, föreläsningar,
gymnastik och olika föreningar har sina möten i huset.

En ekonomisk förening, Araby kunskapscentrum,AKC, ordnar
kurser, bland annat gratis datakurser, som bedrivs på Tallgården.

Kulturprojekt med namnet Kulturskolan drivs inom
skolverksamheten i Araby och TBV driver projektet Multi-Kulti som
är ett kulturprojekt för ungdomar.

Familjecentrum är ett samverkansprojekt som beräknas påbörjas
under 1998 och drivs av socialtjänst, skola- och barnomsorg,
vårdcentral, barnavårdscentral och mödravårdscentralen. Avsikten är
att ge bättre hjälp till barnfamiljer som har särskilt behov av stöd.

Team Araby bestod av boende i Araby som inom ramen för
kommunens Agenda 21 arbete jobbade med ett demokratiprojekt där
de bland annat intervjuade boende i området om deras syn på sitt
bostadsområde9. Denna verksamhet pågick under 1995 och 1996, men
slutade under 1997 då de aktivas engagemang och de ekonomiska
resurserna tog slut.

IT projektet Framtidsstaden
IT projektet är bostadsbolagens största satsning i området. Projektet
heter Araby-Dalbo Framtidsstaden och är en satsning på
datakommunikation.10

Samtliga bostäder kommer att anslutas till internet samt ett intranet
som utformas speciellt för
området. För de boende är det
frivilligt att ansluta sig, medan
nya hyresgäster kommer att
anslutas genom hyres-kontrakten.
Kostnaden är 90 kr per månad
under en treårs-period. I hälften
av lägenheterna ska möjligheten
att ansluta sig till internet finnas
till årsskiftet 97/98. Samtliga
bostäder skall vara klara för
inkoppling till halvårsskiftet
1998. De boende erbjuds även en
egen e-post adress och gratis
datautbildning på Tallgården.

                                                     
9 Se Att prata med Araby -Arabybors egna tankar om Arabys framtid- 1996
10 Se Händer i Araby oktober 1997, Händer i Araby december 1997 samt sidan
http://www.araby-dalbo.com på internet.
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Flera satsningar görs på Araby-Dalbo intranet, bland annat av olika
företag. Elektronisk handel där man med hjälp av datorn kan beställa
varor som sedan levereras till bostaden samt bank via internet är
exempel på försökverksamhet. Dessutom erbjuds boende speciella
datorlån och Kvinnogruppen i Vårt Araby har startat ett projekt för
insamling av begagnade datorer som sedan avses lottas ut för lån
under ett års tid bland intresserade boende.

#MVÌTGT�K�#TCD[�RTQLGMVGV

Tjänstemännen i kommunen, bostadsbolagen och myndigheter är
aktörer i projektet tillsammans med olika lokala grupper och
föreningar. Politikerna har valt att ha en mer tillbakadragen roll och
ingår framförallt genom sina roller som beslutsfattare i kommunen.

6WRUP|WH�Sn�7DOOJnUGHQ�L�QRYHPEHU�����

I kommunen är det planeringsenheten som ansvarar för
samordningen och uppföljningen av projektet. En tjänsteman på
planeringsenheten är kommunens så kallade Arabylots. Hon har
kontakt med lokala grupper och är engagerad i de lokala stormötena.
Dessutom fungerar Arabylotsen som stödperson och bollplank för
lokala intiativ. Chefen för planeringsenheten, som även var
sekreterare i Fyrabygruppen, är sammankallande för samrådsgruppen.
I övrigt drivs Araby-projektet av kommunens förvaltningar inom deras
verksamhetsområden. Som exempel kan nämnas Familjecentrum, där
socialtjänsten och skol- och barnomsorg-
en är engagerade och Tallgården Aktivitetscenter, ett
samarbetsprojekt där arbetsmarknadsenheten är en av fyra parter i
föreningen. Även invandrarenheten har en anställd som arbetar på ett
lokalkontor i den del av Araby som kallas Dalbo.

Bostadsbolagen hemställdes av kommunstyrelsen att bidra
ekonomiskt och förutsattes vara delaktiga i arbetet i övrigt. De båda
bostadsbolagen, Växjöhem AB samt Hyresbostäder i Växjö AB är
kommunala bostadsbolag där samtliga aktier ägs av KFAB, Växjö
kommunfastigheter AB. Bolagen styrs av styrelser bestående av
politiker i kommunen.

Polisen har en närpolisstation vid centrat i den norra delen av området
i Araby. Araby som hör till närpolisområde Araby- Dalbo- Hovshaga
och Sandsbro.

I de olika projekten är även andra myndigheter engagerade.
Landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan deltar i
projekt inom sina respektive verksamhetsområden i Araby.

Olika studieförbund driver även projekt i området och har
studiecirkelverksamhet i området. En del av projekten har fått anslag
från kommunen, exempelvis Multi-Kulti.
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Vårt Araby  var en löst sammansatt informell grupp med aktiva
boende i Araby. Gruppen verkade inledningsvis främst som ett
samlingsbegrepp för olika kontaktpersoner och stod som inbjudande
part tillsammans med kommunens Arabylots till stormöten i Araby.
Antalet mötesdeltagare var ca 40 vid det första stormötet i november
1996. Uppslutningen till mötena har minskat och på stormötet i
november 1997 deltog ca 12 personer.

I samband med ett stormöte på Tallgården bildades en miljögrupp
som knöts till Vårt Araby. Miljögruppens verksamhet kom igång med
en grupp på ca 10 personer och arbetar med att informera boende i
Araby om miljöfrågor, starta miljöprojekt, och liknande. Gruppen har
varit aktiv sedan slutet av 1996. Senare togs även initiativ till att
samla kvinnorna i Araby till egna möten. Kvinnorna hade det första
mötet i mars 97 och ytterligare tre möten under hösten 97. Antalet
mötesdeltagare var till en början ca 20, men hade minskat till 8 till
mötet i november 1997. Gruppen kallas för Kvinnogruppen i Vårt
Araby. Kvinnogruppens verksamhet har bestått av möten med
varierande antal deltagare varav några mer konsekvent deltagit på
mötena. Under mötena formades en idé om ett projekt för att
synliggöra och skapa möjligheter för aktiviteter för kvinnor i Araby.
Projektet kallas för Arabykvinnor-Kan och har en tillfällig hyresfri11

lokal fram till slutet av mars 1998 där hantverk och annat som
kvinnorna gjort kan ställas ut.

Vårt Araby omformades under november 1997 och blev en grupp med
12 boende. Tillsammans skrev de en skrivelse till kommunen om
lokalt styre i Araby. Detta var första tillfället då Vårt Araby agerade
som en självständig grupp gentemot kommunen. Vårt Araby ser som
sin uppgift att samordna och stötta lokalt engagemang i området och
fungera som en samverkansgrupp mellan föreningar och aktiva i
området.

                                                     
11Hyresvärden, Hyresbostäder i Växjö AB, tillhandahåller lokalen gratis.

I en skrivelse till kommunsstyrelsen anger kommunchefen även att
”en av målsättningarna för arbetsgruppen är att på sikt och i lokal
samverkan- och tillsammans med kommunen- ta fram en lokalt
initierad och förankrad områdesplan för hela stadsdelen Araby.”
(s2).12

Samtliga i gruppen Vårt Araby är även aktiva i andra föreningar
och/eller projekt i Araby. Till de mer aktiva föreningarna i Araby hör
hyresgästföreningen. Representanter för den lokala
hyresgästföreningen Araby och den lokala hyresgästföreningen
Skatan ingår i Vårt Araby.

De lokala hyresgästföreningarna har kontinuerligt boendemöten i
sina respektive områden. Fyra gånger per år har de även
samrådsmöten med företrädare för bostadsbolagen.
Hyresgästföreningen driver även ett projekt i Dalbo (kvarteret Skatan)
där en person arbetar ½ tid med ett samverkansprojekt om
boinflytande och boendemiljö i samarbete med organisationer och
föreningar, bostadsbolaget, hyresgästerna och andra som ingår i de
nätverk som finns i området.

Andra föreningar  som är engagerade i Arabyprojektet, bland annat
via gruppen Vårt Araby, är SIMON och Araby IF. SIMON, Sveriges
invandrare mot narkotika arbetar för ett narkotikafritt samhälle och
för bättre relationer mellan svenskar och invandrare. Araby IF,
idrottsföreningen i Araby, har bland annat hjälpt till i arbetet att
anlägga den nya fotbollsplanen.

En sammanslutning, kallat Globala föreningen, av flera olika
föreningar med aktiva i Arabyområdet, men även i andra områden i
Växjö, bildades under 1997. Förslag om bildande av ett råd för de
invandrarföreningar som finns i området kom från invandrarenheten,
men de föreningsaktiva valde istället att bilda en förening för både

                                                     
12 Ur Svar på motion ”lokalt styre i Araby”, 97-11-10
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invandrarföreningar och andra föreningar, en ”global förening”.
Föreningen hade i oktober 197  medlemmar från ca 14 föreningar av
olika slag. Föreningen ordnade bland annat en julmarknad i december
1997 tillsammans med hyresgästföreningen och Tallgården.

(T¹ICP�QO�NQMCNV�UL·NXUV[TG�K�#TCD[

Lokalt självstyre började diskuteras redan 1993 då en motion till
kommunfullmäktige behandlades. Motionen handlade om förstärkt
brukarinflytande. Kommunfullmäktige beslutade att brukarråd
och/eller institutionsråd för exempelvis Araby skulle utredas och
förslag framläggas. Förvaltningschefen gavs uppdraget. Vid
överläggningar om motionen uttalade en av motionärerna att hon var
tveksam till att starta med Araby vid denna tidpunkt. Under- 93 och -
94 utreddes ärendet vidare. En redogörelse om överläggningar och
utredningen lämnades till kommunfullmäktige 1994. 13. I sin
redovisning redogör förvaltningschefen för de villkor som han ansåg
borde uppfyllas om brukarråd och /eller insitutitionsråd inrättades.
Frågan tystnade under en tid men togs åter upp under 1996 genom en
motion från centerpartiet till kommunstyrelsen. Motionen skickades in
i maj 1996. Motionen innehöll ett förslag på lokal styrelse, i motionen
kallad Arabystyrelse, med beslutsbefogenheter i delar av det
kommunala ansvaret. Styrelsen skulle utses genom lokala val i
området och tillträda vid årsskiftet 1996/1997.

I en debattartikel i tidningen "Händer i Araby" i november 1996
skriver motionärerna om bakgrunden till sin motion. De hänvisar
bland annat till det möte som hyresgästföreningen höll i september
1996 och menar att de närvarande ansåg att det var viktigt med
nätverk bland boende i Araby för att förbättra förutsättningarna för
delaktighet i planering och åtgärder i Araby. De skriver i sin artikel att

                                                     
13 Se skrivelser ang Lokalt styre i kommunal verksamhet och  Lokalt styre i Araby

"centerpartiet har lagt en motion som går ut på lokalt självstyre i
området om befolkningen själva vill".

Detta ”om” framgår dock inte i motionen, utan överlåtande av vissa
beslutbefogenheter föreslås genomföras, möjligen som
försöksverksamhet "…anser vi att de engagerade invånarna ska få ta
lokalt beslutsansvar inom ramar, som fullmäktige anvisar. Om någon
har undringar kan försöksverksamhet tillämpas."

Ärendet diskuteras vid ett flera tillfällen under 96/97. Frågan togs
bland annat upp vid ett stormöte i Araby i november 1996 och vann
enligt minnesanteckningarna från mötet inget gehör bland de
närvarande arabyborna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp ärendet i november 1997.
Utskottet ställde sig delvis positiv till förslaget, men ansåg att frågan
borde utredas närmare. De föreslog att förutsättningarna för ett
direktvalt kommundelsråd i Araby med målet att förbereda och
genomföra val till direktvalt komundelsråd i samband med 1998 års
val skulle utredas av kommmunstyrelsen på uppdrag av
kommunfullmäktige före årets slut. I underlaget till förslaget angavs
två skrivelser från kommunförvaltningen. Den ena var undertecknad
av kommunchefen, Marita Svensson. Med motiveringen att
tidpunkten inte är den rätta för införande av lokalt självstyre i Araby
och hänvisning till att pröva självstyre i något annat bostadsområde
istället avstyrker hon motionen. "Motionen har ett lovvärt syfte med
föreslås ända avslås om motionärens inriktning kvarstår att
igångsätta ett lokalt styre inom den närmaste tiden i Arabyområdet".

I den andra skrivelsen redogör chefen för verksamhets-
ledningskontoret för ett antal villkor gällande formerna för
genomförande av lokalt styre mot bakgrund av de utredningar som
gjordes under -93/-94.
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Vid ett stormöte tas frågan återigen upp i Araby i november 1997. De
närvarande beslutar att sammanställa en skrivelse till
kommunstyrelsen . Gruppen Vårt Araby skrev och undertecknade
dokumentet med rubriken Låt processen ha sin gång- vänta med
lokalt styre i Araby. I denna påpekades att arabyborna ännu inte var
redo för lokalt självstyre. "Ett för snabbt införande av lokal styrelse i
Araby är vi rädda kommer att skada mer än det gör nytta. Om vi
medborgare inte är beredda att ta ett större ansvar är risken för
skendemokrati överhängande. Denna risk föreligger i Araby, där det
finns många framstående personligheter, men där vi samtidigt vet att
det är svårt att engagera människor. Vi ställer oss därför frågan
vilken folklig förankring ett lokalt styre idagens (sic) läge egentligen
har."

Motionen behandlades av kommunstyrelsen i december 1997. De
båda yttrandena från tjänstemännen i kommunen och skrivelsen från
gruppen Vårt Araby omnämns som inkomna skrivelser i ärendet.
Kommunstyrelsen gick på arbetsutskottets linje och beslutade i stort
sett enligt deras förslag. Beslutet skiljer sig genom att ordet
kommundelsråd är bytt till stadsdelsråd i målsättningen. Dessutom
beslutades att en utredning av förutsättningarna skulle göras av
kommunchefen på uppdrag av kommunstyrelsen till januari månads
slut 1998, inte av kommunstyrelsen på kommunfullmäktiges förslag,
så som arbetsutskottet föreslog.

/GVQF

Utvärderingen bygger dels på resultaten från intervjuer och samtal
med aktörer i Araby-projeketet, dels på reflektioner och noteringar
från möten i Araby.

De aktörer som har intervjuats har varit boende och/eller lokalt aktiva

i Araby, tjänstemän i kommunen och i bostadsbolagen samt politiker i
kommunstyrelsen. Totalt har 13 personer intervjuats. Av dessa var
fem lokalt aktiva, fyra tjänstemän i kommunen (varav en även var
boende i Araby och lokalt aktiv), två tjänstemän i bostadsbolagen och
två politiker. Dessutom var avsikten att ytterligare två intervjuer med
lokalt aktiva skulle göras, men dessa avbokades strax före
överenskommen tid på grund av att intervjupersonerna fick förhinder.
Av de 13 intervjupersonerna var 10 mellan 45 och 65 år och tre
mellan 25 och 44 år. 10 av dem var män.

Intervjuerna var helt frivilliga. De som intervjuades valdes ut för att
de var angivna som kontaktpersoner för lokala aktiviteter eller
förekom vid flera tillfällen i skrivelser om lokalt utvecklingsarbete i
Araby. Dessutom skulle de spegla bredden i de aktiviteter som pågår i
Araby i form av olika föreningar, projekt eller organisationer och de
har olika roller i utvecklingsarbetet.

Intervjuerna spelades in på kassettband och nedtecknades därefter
ordagrannt för att bevara nyanserna i samtalen. En intervjuguide med
öppna svarsalternativ användes som stöd vid intervjuerna. Frågorna
ställdes inte alltid i samma ordning, utan intervjupersonernas respons
fick styra ordningen. Intervjuerna tog mellan 25 och 65 minuter.
Variationen i tid kan bero på graden av engagemang i projektet.

Därutöver har telefonsamtal varit en värdefull kompletterande källa av
den kunskap och erfarenheter som olika aktörer i Arabyprojektet har.
De möten som noteringar och reflektioner gjorts kring ägde rum
mellan november 1996 och november 1997. Noteringarna omfattar tre
stormöten i Araby och tre möten med Kvinnogruppen i Vårt Araby.



$5$%<�352-(.7(7��(Q�XWYlUGHULQJ�DY�HWW�ORNDOW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�L�ERVWDGVRPUnGHW�$UDE\�L�9l[M|

15

4GUWNVCV

I det följande presenteras resultaten som framkom genom intervjuer,
telefonsamtal och möten i Araby. Då metoden är kvalitativ är
resultaten inte mätbara och några generella slutsatser kan därmed inte
dras. Min strävan är istället att förmedla de erfarenheter och den
kunskap intervjupersonerna har uttryckt och därigenom ge en bild av
de tankar som de har om det lokala utvecklingsarbete som pågår i
Araby. De slutsatser som dras i rapporten bygger på resultatet.

Åsikter och tankar exemplifieras med citat och då motstridiga åsikter
om en fråga framkommit redogörs skillnaderna med citat. Efter
citaten anges i en parentes om intervjupersonen är lokalt aktiv,
tjänsteman i kommunen, tjänsteman i bostadsbolag eller politiker.

Arabyprojektets igångsättande och form
Några av intervjupersonerna hade varit lokalt aktiva då
Arabyprojektet åter började diskuteras under 90-talets början. Bland
annat hade de varit engagerade i arbetet som resulterade i skrivelser
till kommunen om de åtgärder som de ansåg borde vidtas i området.
”…, jag var ju den som aktivt började med det här, ja Arabyprojektet,
det dom kallar Arabyprojektet idag va, vi var några stycken som satte
oss ner här i föreningsrådet och önskade oss vissa saker, bland annat
var det fotbollsplan, det var Tallgården, ja, det var vissa förändringar
överhuvudtaget som skulle göras i Araby” (lokalt aktiv).

Kommunen beslutade att insatser skulle vidtas och ett förarbete som
tjänstemännen i kommunen engagerades i startades. "Man bestämde,
politiskt, att det skulle göras särskilda insatser och då gjordes det lite
förarbete egentligen, /…/, i fyrabygruppen, /.../, efter fyrabygruppens
förslag så beslutade man att satsa pengar på det här, det var ett antal
samverkande faktorer som man tyckte att något borde göras åt, för att
ändra karaktären på området" (tjänsteman i kommunen). Under 1995

och första halvåret 1996 gjordes förarbetet till det som nu kallas
Araby-projektet av tjänstemän och en lokalt aktiv upplevde denna tid
som tyst från kommunen sida. " I början var jag lite tveksam, när vi
drev frågan 91, 92, 93, så var det sen helt tyst till 96, så det kändes
lite dumt, att man hade glömt bort, men dom kom då igen, dom har
diskuterat i kommunen mycket om detta, vi kände inte det, om man
har möjlighet att komma in vet man kanske lite grann att dom
diskuterar" (lokalt aktiv).

En av politikerna menade att anledningen till att beslutet om
satsningar i Araby fattades under 1996 kan ha varit det politiska
klimatet. "Det låg väl rätt i tiden och lite grann kan man säga att
politiskt gångbart att initiera den här typen av projekt" (politiker).

Bland politikerna i kommunen har åsikterna gått isär om vilka insatser
som ska genomföras, menar en av politikerna. "...., vi har också haft
väldigt olika politiska uppfattningar om vad som behöver göras och
inte göras" (politiker).

Att man genom Arabyprojektet skulle lyckas stärka det lokala
inflytandet har inte utpekats tillräckligt tydligt ansåg en av
tjänstemännen i kommunen. "Det jag tycker är mest väsentligt är att
förstärka det lokala och jag vet inte om det är riktigt uttalat, /…/,
syftet är att stärka den lokala demokratin och det lokala inflytandet,
inte nödvändigtvis att få igång en massa projekt, det kan bli
skenprojekt och skendemokrati av det" (tjänsteman i kommunen).

Även en av de intervjuade politikerna menade att man hade tänkt att
projektet skall bedrivas ur ett underifrånperspektiv, men han var
tveksam till om arbetet bedrivits på detta sätt hittills. ”Ambitionen att
jobba nerifrån och upp är starkt, men jag vill inte påstå att vi har
lyckats”(politiker).
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I och med att beslut fattades om ekonomiska resurser till Araby-
projektet kom det lokala utvecklingsarbetet igång mer konkret.
Politikerna valde att hålla sig mer i bakgrunden för att inte styra
initiativen i alltför stor grad och tjänstemännen fick ansvaret att
komma igång med det lokala utvecklingsarbetet. De projekt som
beviljats bidrag kom igång med sin verksamhet och fysiska åtgärder
vidtogs. De flesta av de satsningar som gjordes i starten upplevdes
som positiva hos de lokalt aktiva. Dock fanns tveksamhet kring vilka
motiv och vems initiativ som lett till att olika projekt startats eller
beviljats bidrag inom Araby-projektet. "Jag kan tycka att kommunen
kanske håller på med för mycket så kallade projekt med enskilda
grupper som inte man alltid har klart för sig vad skall dom göra, vad
skall det leda till" (lokalt aktiv).

Svårigheter att få stöd för en del lokala initiativ upplevdes av en lokalt
aktiv som menade att lyhördheten emellanåt saknades hos
kommunens företrädare. "Folk som har idéer och tankar som skulle
vilja sätta igång både det ena och det andra men som inte vet riktigt
hur man gör, som gör att det stupar på en massa sådana här
praktiska problem och så rinner det ut i sanden så kommer det en
kommunal tjänsteman med hela kommunen i ryggen och tutar igång
saker/.../dom har inte alltid klart för sig att det är inte bara och
sparka igång och tro att det går av sig självt i Araby, för vi vet ju att
det finns en tröghet som man behöver bearbeta först innan man kan
gå vidare." (lokalt aktiv).

En av tjänstemännen menar att i det inledande arbetet stöttades
kanske inte lokala grupper i tillräcklig utsträckning. "Och det kan jag
säga att jag upplever som en brist i det första paketet som vi hade i
fyrabygruppen att det var ju mycket kommunala insatser, det var inte
mycket pengar som gick till föreningar som skulle engagera sig"
(tjänsteman i kommunen).

En medvetenhet om att projektet är i sin linda och att ett långsiktigt
perspektiv är nödvändigt angav några av lokalt aktiva och
tjänstemännen i kommunen uttryck för. "På nåt vis blev det här med
Arabyprojektet inne för de olika partierna och jag gillar inte det
riktigt, skall man förändra där så måste det vara långsiktigt, det
måste stödjas under många år" (lokalt aktiv).

Projektet är planerat för en treårsperiod men en av tjänstemännen i
kommunen menade att projektet kommer att fortsätta även efter denna
tidsperiod. ”Jaa, det sattes ju då egentligen som ett treårsprojekt, 96-
97- 98, /…/, dom stora insatserna skulle göras då, men man skall se
det som att det här projektet är väldigt långsiktigt, man bryter ju inte
en trend sådär väldigt snabbt utan det kan ta åratal att egentligen
förändra den bilden” (tjänsteman i kommunen).

Arabyprojektets form med ett varierande innehåll av olika projekt
beskrevs vid ett av stormötena av de lokalt aktiva som droppar
(projekten) som möter en vattenyta och sprider ringar (genererar
engagemang) som vidgar sig. En av de lokalt aktiva
intervjupersonerna menade att formen kan stadgas senare. ”Jag tycker
att det är lite roligt att det inte är så stora fasta former, inte formella
styrelser, när vi ser på helheten, utan det är lite att man kan ta
initiativ och trycka på lite här och där, men man kan tänka sig efter
ett år eller två, att det bildas utifrån det här lite lösa, ja, att det blir
lite fastare och fastare” (lokalt aktiv).

Samverkan mellan aktörer i  projektet
Samverkan har under uppstartsskedet framförallt bedrivits genom
möten. Lokalt i Araby har stormöten hållits, som en av kommunens
tjänstemän som även kallas för Arabylotsen, har varit engagerad i. De
lokala hyresgästföreningarna har dessutom kontinuerligt haft
samrådsmöten med bostadsbolagen. De lokalt aktiva var trötta på alla
möten. "Ett tag skulle vi ju ha möten, det var möten, möten, möten, så
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det var stormöte, det var kvartersmöte och det ena med det andra."
(lokalt aktiv).

En av de intervjuade lokalt aktiva ställde sig även frågande inför
vilken nytta mötena tjänade för spridning av information. Han menade
att endast de de som redan är involverade nås av informationen.
"Plötsligt dyker det upp någon som ska ha ett möte och lansera en idé
hit och dit men hyresgästerna runtom vet inte något nämnvärt mycket
om varken det ena eller det andra” (lokalt aktiv).

Kommunikationen mellan flertalet av de boende i Araby, som inte är
lokalt aktiva, och kommunen var bristfällig menade en av de lokalt
aktiva. ”Jag får fram mina synpunkter va, men det får kanske inte en
som inte vågar och inte har det här, dom gör det inte, dom är hellre
tysta, så en stor nackdel med Arabyprojektet tycker jag va, det är ju
då det här med kommunikationen mellan dom som bestämmer och vi
som ska bo här” (lokalt aktiv).

Erfarenheterna av kontakter med kommunens tjänstemän beskrivs
som alltifrån postitiva till negativa. Några av de lokalt aktiva var
osäkra på vilka roller kommunens tjänstemän har i utvecklingsarbetet
och vilka roller andra aktörer har. "Det klickar emellanåt med
samspelet med klargörandet vilka roller dom här olika personerna
skall ha som jobbar med Araby oavsett vad det är. Jag är postitiv till
det mesta men efterlyser den här klarheten, bristen på samverkan
trots dom här många träffarna och diskussionerna om Arabys framtid
och vad man skall göra, lite för mycket möteshysteri” (lokalt aktiv).

En del har upplevt mer stöd medan andra saknat stöd och information.
Tjänstemannen som kallas för Arabylots, har varit engagerad särskilt
vad gäller gruppen Vårt Araby, och med den miljögruppen och
kvinnogruppen. "Alltså xxx (författ anm tjänstemannen) är ju en aktiv
part och hon har ju varit initiativtagare många gånger och spunnit
vidare på initiativ /…/ hon är ju kommunens förlängda arm och hon

är ju mycket intresserad av projektet så på det sättet får vi ju stöd, sen
kallar hon ju viktiga personer som kan ge information och lyssna"
(lokalt aktiv).

En annan av de lokalt aktiva har däremot inte upplevt något stöd från
kommunen. ”I och med att kommunen inte har varit här och
informerat och inte tagit kontakt med dom olika föreningarna som
finns i Dalbo, medan den lokala hyresgästföreningen som kallar sig
Araby och som finns i Växjöhems fastigheter har säkert haft kontakt
med kommunen, för det är dit kommunen har vänt sig, i min
uppfattning har inte kommunen  varit medveten om att det finns en
lokal hyresgästförening i Dalbo” (lokalt aktiv).

De olika delområdenas skilda karaktärer i Araby har man inte varit
medveten om i kommunen menade en av tjänstemännen i kommunen
” Ibland är problemet att vi pratar liksom, Araby är rätt stort
egentligen, och det är väldigt olika i olika delar, till exempel är
västra Araby och Dalbo inte alls lika, människor som bor där tänker
inte likadant, har inte samma boendesituation och såna saker”
(tjänsteman i kommunen).

Tjänstemännen i kommunen ser Tallgården som en länk mellan
lokalt aktiva och sig själva. Dessutom nämner de stormötena i Araby
och de tillfällen då de projektansvariga och samrådsgruppen har haft
gemensamma möten. Behovet av samordning bland de lokala
grupperna och föreningarna poängterades. "Ja, jag tycker att man så
småningom måste komma till skott, med att bilda nån form av
samverkansforum, det måste det va, det är ett myller idag"
(tjänsteman i kommunen).

Gruppen Vårt Araby ses som ett möjligt framtida forum som kan
fungera som lokal part i utvecklingsarbetet. ”Jag tror att samverkan
är väldigt viktig där ute, och det jag tror också är det med Vårt
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Araby, den lokala utvecklingsgruppen, om det kan bli något av den,
det är oerhört viktigt” (tjänsteman i kommunen).

Även en tjänsteman i ett av bostadsbolagen saknade en lokal
samverkansgrupp. ”Det har alltid varit svårt i Araby att organisera
människor /…/ hittar man lämpliga former att organisera dom
boende så finns det stora möjligheter att, att så att säga göra
kursändringar och få det bättre, om man får en riktig prat att jobba
med” (tjänsteman på bostadsbolag).

De lokalt aktivas erfarenheter av Vårt Araby varierade. En av
intervjupersonerna menade att någon föreslog att en grupp skulle
bildas och denna grupp sattes sedan samman utan föregående
diskussion om vad gruppen skulle ha för roll och syfte. ”Jag är inte
helt exakt tillfrågad om hur jag skulle vara med i det, utan man bara
tar med dom som finns här och man sätter dom under ett
samlingsnamn så att säga va, nånting sådant där har jag uppfattat
det.” (lokalt aktiv).

En annan av de lokalt aktiva menade att gruppen bildades för att
samla olika intressen i området. "Ja det började ju då med att xxx och
xxx, (förfat anm två tjänstemän i kommunen varav en även boende i
området) behövde knyta upp verksamheten i Araby, eller ville knyta
upp intressena i Araby och ville försöka få igång, ja i princip hela
området va" (lokalt aktiv).

De lokalt aktiva känner att båda bostadsbolagen satsat lite extra.
”…sen har ju bostadsbolagen satsat extra, så Växjöhem har ju satsat
mycket, jag måste ju säga att Växjöhem har varit hyfsat aktiva hela
tiden, det måste jag ju säga” (lokalt aktiv).

Erfarenheterna av samarbetet med bostadsbolagen varierar dock i de
olika delområdena i Araby. En tjänsteman i kommunen beskriver
skillnaderna på följande sätt. ”Det kan väl också vara så att det är ju

lika förvaltare, det vid Dalbo, Skatanområdet, det ägs av
Hyresbostäder, men förvaltas av en annan förvaltare och det gör att,
ja dom är inte lika snabba och duktiga på att ta tag i saker att ställa
upp /…/ medan Växjöhem har en bra fastighetsförvaltare som snabbt
och kraftfullt åtgärdar problem” (tjänsteman i kommunen).

En fråga som de boende hade diskuterat med det berörda
bostadsbolaget var tvättstugorna i kvarteret Skatan. Bostadsbolaget
redovisade ett förslag till nya tvättstugor kombinerade med miljöhus
(källsortering av sopor) på ett bostadsmöte. Förslaget som innehöll två
miljöhus som skulle byggas inne i området, avslogs av de boende.
"Bostadsmötet förkastade enhälligt Hyresbostäders förslag och
förkastade överhuvudtaget nybyggnation av tvättstugor på det sättet
som Hyresbostäder presenterade det, det egna förslaget som vi
presenterade var inte heller det intressant för dom boende just då, för
dom var så väldigt arga över att ha blivit överkörda av
bostadsbolaget på detta sättet" (lokalt aktiv)

Den lokala hyresgästföreningen presenterade ett alternativ där de sk
miljöhusen hade placerats vid garage- och förrådslängor istället. De
menade att folk går där naturligt. Enligt bostadsbolagets förslag skulle
husen byggas på bostadsgårdarna vid fotbolls- och tennisbanorna i
området.

Beslut fattades istället om att de befintliga tvättstugorna i
bostadshusen skulle renoveras. Den tjänsteman på bostadsbolaget som
deltog på mötet uppfattade inte motiven till varför man avslog
förslaget. ”Vi får ju inte göra någonting idag, det är ju en ny lag från
den 1 april nu va, utan att man har hyresgästerna med sig,
hyresgästerna är så fruktansvärt negativa, det är inte klokt, det
kvittar nog vad du säger, så är det nej. ” (tjänsteman i bostadsbolag).

Tjänstemannen är besviken för att förslaget avslogs, men
bostadsbolaget kommer att ta upp ärendet senare igen. ”…det har vi
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varit lessna på, att vi inte fick sparka igång det, det skulle ha varit
flera små rum, 8, 10 stycken, med lås, men det tar vi upp nästa år
igen, vi skall nog vinna till slut” (tjänsteman i bostadsbolaget).

Tjänstemännen i bostadsbolagen upplevde att samarbetet med
kommunen som bra och menade att det inte förändrats efter Araby-
projektets start. ”Samarbetet med kommunen det är det inget fel på
va, vi har bra samarbete” (tjänsteman i bostadsbolaget).

Internt i kommunen har samarbete skett främst genom möten med
samrådsgruppen som ersatte den sk Fyrabygruppen. ”Det är en form
av upplysningsmöten eller så, att alla vet vad som händer framförallt
på den offentliga sidan.” (tjänsteman i kommunen).

Dessutom har möten med projektansvariga kallats samman för
informationsutbyte mellan de pågående projekten. ”Varje förvaltning
har ju sina projekt /…/ jag kallade ju till ett möte, med dom
projektansvariga, så  att dom kunde berätta för varandra vad dom
höll på med /…./ jag ville ha med dom ute på fältet också”
(tjänsteman i kommunen).

Samverkansprojektet
Ett av de projekt som inte genomförts är det  så kallade
Samverkansprojektet. Enligt kommunsstyrelsens beslut skulle lokaler
ordnas i Dalbo för lokalsamordning mellan olika myndigheter,
exempelvis försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och
socialförvaltning. De intervjuade tjänstemännen och politikerna i
kommunen tog upp projektet och uttryckte en viss beskrivelse över att
projektet inte hade genomförts. ”Vi hade väl hoppats på att vi kunde
samla ihop dom här olika myndigheterna, /.../, ett medborgarkontor i
Araby var väl vad jag hade hoppats på” (tjänsteman i kommunen)

De hinder som angavs för projektets genomförande var de olika
myndigheternas strikta sektorsindelning, det berörda bostadsbolagets
ljumma intresse för lokalfrågorna och nedskärningar vid
myndigheternas huvudkontor. ”…dels så upplevde jag att
Hyresbostäder inte var sådär väldigt tända på den här idén, dom
skulle ju fixa lokalen, det andra var tajmingen, huvudkontoren tyckte
att det känns konstigt att etablera en filial därute om man samtidigt
skär ner härinne” (tjänsteman i kommunen). ”Statliga myndigheter är
sektorsindelade uppifrån, det är därför det var svårt att genomföra
medborgarkontor” (politiker).

IT-satsningen i  Araby
Intervjupersonerna var i varierande omfattning positiva till satsningen
på datakommunikation i området. Flera menade dock att det var ett
typiskt uppifrån initierat projekt som genomfördes utan möjlighet för
de boende att påverka beslutet. En tjänsteman i ett av bostadsbolagen
menade att satsningen gjordes som ett led i utvecklingsarbetet i
Araby. ”Det här IT-projektet är en följd av direktiv att vi skulle göra
satsningar i området” (tjänsteman i bostadsbolag).

IT-projektet kunde bidra till att höja områdets status och därmed även
förändra sammansättningen av de boende i området menade några av
de lokalt aktiva och tjänstemännen både i kommunen och
bostadsbolagen. Unga, och kanske företagare, var de grupper man
trodde kunde bli mer intresserade av att flytta till Araby. ”Det stora
positiva är ju att vi har fått den här stora IT satsningen, om man tittar
på boendet, många studenter har flyttat hit, företag vill in i området,
hyra lägenhet” (lokalt aktiv).

Demokratiaspekten lyftes fram av en av tjänstemännen i ett av
bostadsbolagen. Han menade att även de sociala aspekterna var
intressanta i IT-projektet. ” …det är inte datatekniskt som de är
intressant utan ur det sociala och demokratiska perspektivet, tycker
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jag, det här att vi har satt såna här målsättningar att vi skall höja
kunskapsnivån i området, vi skall se till att dom svaga grupperna inte
kommer efter i ITsamhället, /.../,ja det finns ju klara tecknen som
tyder på att invandrare har lättare i ITsamhället, alltså att man är
inte utsatt för den diskriminering som trots allt finns i samhället"
(tjänsteman i bostadsbolag).

En av de lokalt aktiva menade att projektet var manligt. ”Men den här
datasatsningen är ju väldigt manlig, aldrig att kvinnor hade, om vi
hade haft kvinnomajoritet, aldrig beslutat om den här satsningen”
(lokalt aktiv). En annan av de lokalt aktiva menade att fanns risk för
att fokuseringen på IT-satsningen skulle bli för stor. ”…,men sen
måste vi ju då passa oss så att det inte skenar iväg för oss, att det
bara blir IT, det måste bli en blandad kompott för boendet.” (lokalt
aktiv).

I vissa delar av Araby menade även en del av de boende att underhåll
och renoveringar som var eftersatta borde ha åtgärdats före
bostadsbolaget satsade på datakommunikation.

Lokalt självstyre
Ingen av intervjupersonerna ansåg att lokalt självstyre skulle införas i
Araby enligt det förslag som hade lagts fram till kommunstyrelsen.
Motiven till detta var att man inte ville att Araby skulle särbehandlas,
att tiden ännu inte var mogen då det lokala engagemanget inte var
tillräckligt stort och att avgränsningar av ansvarsområde för en lokal
styrelse skulle vara svåra att göra, exempelvis vad gäller skol- och
barnomsorg. "En lokal styrelse som väljs av folk i Araby med folk som
bor där, det kan nog vara bra så att säga, samtidigt känner jag att det
inte finns den aktivitet eller det engagemanget därute bland folk idag,
i dagsläget finns det en risk att det blir en chimär, en skendemokrati
på nåt sätt, för demokrati handlar inte bara om representation, att

rösta, att fatta beslut, utan det handlar framförallt om en del av vår
samhällsdialog" (tjänsteman i kommunen)

Förändringar i  Araby
Förändringar till det bättre utpekades av samtliga intervjupersoner.
Om förändringarna kommit till stånd direkt genom Araby-projektet
eller indirekt genom andra satsningar i området är svårt att avgöra. Av
den anledningen redogörs här för samtliga förändringar som
intervjupersonerna tagit upp.

Området har fått ett lyft genom de satsningar som har gjorts ansåg
flera av intervjupersonerna. ”Totalt så tycker jag att den här 10
miljoners satsningen har gett att hela området har blivit både
kulturellt och boendet och servicen, att höja statusen på området, det
tycker jag faktiskt” (lokalt aktiv man).

Satsningarna har varit främst riktade till delområdena Araby och
Nydala menade dock en annan lokalt aktiv. ”På Dalbosidan har vi
inte märkt så mycket." (lokalt aktiv).

Tallgården är ett av de projekt som utpekades som lyckat och
nämndes först av de synliga resultaten av Araby-projektet.
Tallgården omnämns som ”navet” och ”träffpunkten” av flera av
intervjupersonerna. ”Det är mer konkreta saker och det är genom
satsning på Tallgården, som många möter positivt, så det märks att
det sakta men säkert rullar fler och fler stenar igång” (lokalt aktiv).

I samband med Tallgården nämnde några av de lokalt aktiva
intervjupersonerna de aktiviteter som bedrivs på Tallgården, till
exempel öppna föreläsningar, gratis datakurser och annan utbildning.
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Dessutom togs uppsnyggning av smalspåret genom Araby,
Arabyparken, den nya fotbollsplanen och IT-projektet upp som
synliga resultat av Araby-projeketet.

Områdesvärd i Dalbo var ett annat önskemål som hade framförts. En
tjänst på 75 % tid var under tillsättning under senhösten 1997. Detta
upplevdes som positivt av intervjupersoner som var lokalt aktiva i
Dalbo.

Att det har blivit rent och snyggt var en iakttagelse som lokalt aktiva
och av en av tjänstemännen i kommunen gjort. Gruppen arbetade
under 1997 under ledning av en projektanställd med bland annat
klottersanering, anläggning av den nya fotbollsplanen, snickeri- och
måleriarbete och andra miljöförbättringsåtgärder i området. Gruppen
bestod av arbetslösa som genom olika arbetsmarknadsåtgärder fick
arbeta i området. ”Det är ju att höja statusen på området att det är
rent och snyggt, så fort det har kommit klotter så har vi gett oss på
det och sanerat det. Folk har ju visat sin uppskattning, den
åldersgrupp som jag inte såg så mycket för fem år sen, det var äldre,
dom såg man aldrig, men nu är det många äldre som kommer och
säger, vad fint ni gör och är verkligen glada att vi gör det." (lokalt
aktiv).

Det har blivit vackrare i Araby menar en av tjänstemännen i
kommunen. ” Jag tycker att området har blivit mycket vackrare,
mycket renare,/.../,genom satsningar som fotbollsplanen här och man
har satsat på ett arbetslag som går runt och städar upp,/.../, och det
är likadant här i Arabyparken, här är vackert” (tjänsteman i
kommunen).

En mer positiv känsla i området togs upp av flera intervjupersoner.
”Rent allmänt är det mer positiva tongångar nu, det är inte bara gnäll
och belysande av alla tråkigheter utan det är mera tal om vad skall vi

göra i framtiden, hur skall vi gå vidare, vilka resurser kan vi ta loss
till det här?" (lokalt aktiv).
Dessutom upplevde en del av intervjupersonerna att de boende i
Araby lärt känna varandra bättre. ” Vi har lärt känna varandra och
kommer lite mera i kontakt och det tycker jag är positivt, det har
liksom skapat en positivare känsla i området" (lokalt aktiv).

En av tjänstemännen i kommunen menade även att de som inte bo i
Araby har fått en mer positiv bild av området. ” Det upplevs en
märkbar förändring i attityden till området, hos allmänheten som inte
bor där och i takt med det så ökar naturligvis självkänslan hos dom
som bor i området." (tjänsteman i kommunen).

De satsningar som kommunen gjort såg flera av de lokalt aktiva som
tecken på att deras önskemål hörsammats. ”Med tanke på det som har
gjorts så måste dom ju ha lyssnat va, för det har ju satsats 10
miljoner på ett eller annat sätt, och det har tydligen gett lite resultat”
(lokalt aktiv).

En annan av de lokalt aktiva såg kommunens satsningar som en sporre
till att engagera sig i de förändringar som görs i området. ”Så det
verkar som om kommunen är intresserad av att satsa här i området,
man säger att det finns ett antal miljoner, det finns program, det finns
planer, vi har påskyndat bildandet av Globala föreningen också för
att tillvarata den möjligheten, att vara delaktiga.” (lokalt aktiv).

Mål och förhoppningar
Att öka engagemanget bland de boende var bland det viktigaste med
projektet ansåg flera av intervjupersonerna. De lokalt aktiva hade
förhoppningar om ökad självförvaltning, både i Dalbo och i
delområdena Araby och Nydala. "...det som handlar om att
hyresgästerna själva får ta mer ansvar för boendet och sköta om olika
saker. Det sitter i den långsiktiga planeringen som jag hoppas och



$5$%<�352-(.7(7��(Q�XWYlUGHULQJ�DY�HWW�ORNDOW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�L�ERVWDGVRPUnGHW�$UDE\�L�9l[M|

22

tror att vi ska kunna få igång genom en form av generalplan som vi
kommer att ta upp med Växjöhem” (lokalt aktiv).

Att ett samarbete mellan de boende för att hålla rent i området kom
igång var en förhoppning hos en av de lokalt aktiva. ” "Om vi bara
förmodar att klottret får sitta kvar, /…/, till slut blir hela området
nerklottrat. Därför menar jag på att hyresgästerna måste bry sig om
sitt område, då måste hyresgästerna själva ta såna grupper, att man
hjälper till och till exempel räfsar, eller sanerar klotter och bryr sig,
vad är det som är fel, det här med att bry sig, det är rätt viktigt"
(lokalt aktiv).

Även tjänstemännen och politikerna i kommunen såg ett ökat
deltagande bland de boende som viktigt i framtiden. "Det viktigaste är
nog att få folket engagerade i området, kalla det en demokratiaspekt
eller nånting, /.../,inledningsvis måste man skapa möjligheter för det
här engagemanget, det kan vara lokalmässiga, det kan vara andra"
(tjänsteman i kommunen).

De möjligheter som utpekades av både lokalt aktiva och tjänstemän i
kommunen var det rika föreningslivet och den aktivitet som finns i
området. ”Det finns massor med goda saker här, det finns folk som
bor här av olika nationaliteter och dom bor tillsammans utan problem
och det finns olika aktiviteter här, det måste man lyfta upp för att få
igång dom som är lite aktiva och lite intresserade” (lokalt aktiv).

Arabys karaktär med boende av olika nationalitet och det rika
föreningslivet i området nämndes även av en tjänsteman. ” Jag har
lärt mig att det finns en känsla för sitt område, särskilt bland dom
som bott där ett tag, /.../, i den andan ligger liksom det
mångkulturella, där ligger också att området ligger bra till och att
det är grönt och den finns andra möjligheter och det är det enorma
föreningsengagemanget som finns därute, det ser jag som en
möjlighet" (tjänsteman i kommunen).

En fortsättning  av det utvecklingsarbete som påbörjats poängterades
av flera intervjupersoner. ”Jag upplever att det känns bättre nu, men
det behövs mer och mer utveckling” (lokalt aktiv).

Stabilitet och ökad trivsamhet i området nämndes även av flera
intervjupersoner som viktiga mål i utvecklingsarbetet. De lokalt aktiva
menade att detta bland annat var en viktig förutsättning för att
engagera de boende. Tjänstemännen i kommunen menade att det även
var viktigt för utomståendes bild av Araby. ”Det är ju liksom det här
att man ska försöka ge stadga åt stadsdelen på något sätt och att få
den accepterad, kanske inte så mycket från dom som bor där, utan
alla andra, att det är en bra stadsdel, för det är en himla fin stadsdel
egentligen” (tjänsteman i kommunen).

En annan av tjänstemännen hoppades att de som bor i området ska
kunna bo kvar ”Mina förväntningar är att samma typ av människor
som bor där idag ska kunna bo kvar fast må bättre” (tjänsteman i
kommunen).

En av tjänstemännen på bostadsbolaget önskade dock att
sammansättningen av de boende skulle förändras. ”Vi ska inte ha så
mycket svaga grupper koncentrerade i området, det är ett av syftena
då” (tjänsteman i bostadsbolag).

Fortsatt arbete
Att fler arabybor skulle bli delaktiga i det lokala utvecklingsarbetet
var en av de förhoppningar som nämndes. Några av
intervjupersonerna menade att stöd och extra uppmärksamhet
kunde öka de boendes möjligheter att delta. Kommunens roll skall
vara stödjande menade intervjupersonerna. ” Kommunen skall dels
stötta ekonomiskt, men framförallt stötta ungefär som man stöttar
byutvecklingsarbete, alltså personellt, mentalt och personellt stöd,
/.../, sen givetvis att bostadsbolagen är öppna och stöttar olika lokala
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initiativ, kanske genom att det finns lokaler tillgängliga, att det finns
forum för att diskutera sin boendesituation" (tjänsteman i
kommunen).

Tjänstemännen i kommunen menade även att ekonomiska resurser
möjligen kunde fördelas på annat sätt än tidigare. ”Jag vet inte om det
med pengar är något stort hinder för det finns ganska mycket pengar,
relativt mycket pengar avsatta, det handlar kanske om hur vi
prioriterar vad vi skall satsa dom pengarna på" (tjänsteman i
kommunen).

Att exempelvis kunna stödja verksamheter i området ekonomiskt var
en möjlighet som nämndes av tjänstemännen i kommunen. ” det är väl
mer en fråga om dom projekt som har dragit igång, /.../, om dom ska
fortsätta att få pengar ur den här potten eller om man ska säga att
dom är inarbetade inom sin egen ram,/.../, då kan man ju satsa på nåt
helt nytt, /…/, lite annorlunda förslag, kanske till och med stödja
inredningen av en verkstadslokal, eller en cateringfirma, en syateljé
eller nåt sånt där, ge det som ett starthjälp, det skulle vara roligt att
kunna göra så” (tjänsteman i kommunen).

Bland de lokala grupperna trodde en av de lokalt aktiva
intervjupersonerna att ett utökat samarbete mellan
invandrarföreningar och svenska föreningar kunde skapa ett
givande utbyte och bland annat bidra till att förbättra
invandrarföreningarnas förutsättningar för delaktighet. ” Bland
invandrarföreningar så saknas ibland föreningslivets aktiviteter, jag
menar att svenskarna är vana med föreningslivet och definierar en
demokratisk uppbyggnad av föreningen och då får invandrarna också
komma in i detta, och lära sig hurdant det är…” (lokalt aktiv).

Både de lokalt aktiva och tjänstemännen i kommunen såg Tallgården
och aktivitetscentrat Tallgården med de fyra parterna, de två

bostadsbolagen, kommunen och hyresgästföreningen, som ett forum
som kan bidra till att öka de boendes engagemang.
”…det är nog egentligen genom det här aktivitetscentrat som finns på
Tallgården, /…/, dom ger kurser som har startat, det är på det sättet
man får igång folket va" (tjänsteman i kommunen).

Genom ett samarbete mellan de fyra parterna förbättras möjligheterna
att bemöta de lokala initiativ som tas, menade en av de lokalt aktiva.
”…det ju de här parterna som ju är med i Tallgården, det är ju inte
bara det att dom driver stället utan genom Tallgården skall vi ju
kunna ha ett utbyte som leder till att vi blir effektivare i samarbetet,
att vi kan bemöta alla problem som finns allt från det lilla till det
stora på ett mycket bättre sätt, /…/, vi skall servera dom praktiska
möjligheterna för folk så att dom själva går vidare och att det blir
som ringar på vattnet eller vad man säger, det skall leda till att
hyresgästerna tar mer initiativ och blir mer engagerade” (lokalt
aktiv).

Fysisk planering
Araby-projektet har ännu ingen tydlig koppling till planarbete, men en
av tjänstemännen menade att det kan bli aktuellt att så småningom ta
fram en områdesplan för Araby. Inledningsvis har dock arbetet riktats
in mot att engagera de boende i utvecklingsarbetet. ”När vi började
med det hela var väl tanken och den finns väl kvar fortfarande, att
man skulle göra nån form utav områdesplan, att man skulle engagera
dom boende i det, /.../, men för närvarande går all energi och
entusiasm åt att försöka få dom att bli intresserade av att samarbeta”
(tjänsteman i kommunen).
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I analysen kommer ansatser och förutsättningar för fortsatt
utvecklingsarbete att behandlas. Fokus kommer att ligga på
samverkan/helhetssyn och medborgarinflytande i processen så som
den pågått hittills. I och med att Araby-projektet nyligen har påbörjats
kan ännu inte resultaten studeras. Nya former för planering kan
därmed inte heller urskiljas i detta skede i projektet. Den tillämpning
av begreppen samverkan/ helhetssyn och medborgarinflytande som
kan urskiljas i Araby-projektet kommer däremot att behandlas i det
följande genom att de berörda parternas agerande och
handlingsutrymme studeras.

Processen delas i analysen in i två skeden; det förberedande skedet
och startskedet. Skedena skiljer sig genom att tyngdpunkten i det
förberedande skedet låg mer på samverkan/ helhetssyn och i
startskedet på medborgarinflytande. Under det förberedande skedet
lades grunden för utvecklingsarbetet genom utredningar och
förankring bland tjänstemän och politiker i kommunen samt
tjänstemän i bostadsbolag och myndigheter av Araby-projektet. Då
projektet startades riktades arbetet mer mot det lokala; de aktiva och
boende i Araby.

Medborgarinf lytande, ett mål el ler medel?
Två aspekter är särskilt intressanta att diskutera om Araby-projektet
vad gäller medborgarinflytande; den roll man ger
medborgarinflytande i processen och betoningen av social stärkning
av området inifrån. De syften som har formulerats för
utvecklingsarbetet bildar en grund för den vidare analysen av de båda
aspekterna. Syftet med projektet förändrades i övergången mellan
skedena vad gäller synen på de boendes medverkan. I det
förberedande skedet betonades att de boende skulle ges ökat
medinflytande, medan man i projektets start satte upp som mål att

skapa engagemang. Att utvecklingsarbetet skulle bedrivas ur ett
underifrånperspektiv var ingen tydligt uttalad strategi, utan framhölls
främst av vissa tjänstemän och politiker vid samtal om projektet.
Bakom målen med utvecklingsarbetet, ”att åtgärderna skall ge
sysselsättning, skapa engagemang, minska ohälsan och öka
förståelsen för områdets karaktär” fanns ställningstagandet att
insatserna skulle vara inriktade på arbetsmarknadspolitik, socialpolitik
och folkhälsoarbete. Förutom målet att skapa engagemang nämndes
lokala initiativ genom att man angav att de lokala initiativ som syftar
till ökad samhörighet mellan olika folkgrupper skulle prioriteras.
Inriktningen föreslogs av Fyrabygruppen och antogs av
kommunstyrelsen.

Vilken innebörd ger man medborgarinflytandet i Araby-projektet sett
ur ett ovanifrånperspektiv? Gemensamma ställningstaganden bland
tjänstemännen i kommunen, myndigheterna, bostadsbolagen och
politikerna finns inte, utan tolkningarna och därmed förhållningssättet
till medborgarinflytande varierar. Ett av bostadsbolagens agerande
vad gäller tvättstugorna i Dalbo tyder på att begreppet inte självklart
innefattar en kontinuerlig dialog. Politikerna tycks däremot förknippa
begreppet mer direkt med lokal makt, vilket inte tjänstemännen som
varit engagerade i projektet i första hand tycks mena. De i sin tur
verkar snarare avse lokal moblisering för mer konkret delaktighet i
förändringsarbete och lokala aktiviteter i Araby. Søren Lund (1997)
har behandlat begreppet medinflytande i processer som
utvecklingsarbete i sin avhandling. Även Lund har gjort liknande
iakttagelser vad gäller medborgarinflytande. Han anser till och med
att ordet medinflytande/-deltagande (participation) inte borde
användas utan en definition av den innebörd man lägger i begreppet.
Lund skiljer ut två huvudsakliga synsätt på deltagande i
utvecklingsarbete. 1. Deltagande /inflytande ses som ett medel i
utvecklingsarbetet, ”management strategy”. 2. Deltagande / inflytande
ses som ett mål med det lokala utvecklingsarbetet, ”political
strategy”. Lunds metod att skilja på synsättet på medinflytande som
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mål eller medel reder ut begreppets betydelse i processen på ett
effektivt sätt. Applicerat på Araby-projektet kan följande iakttagelser
göras. I det förberedande skedet var syftet att de boende skulle ges
ökat inflytande, vilket tyder på att man såg deltagandet som ett medel
i arbetet. De boende skulle få inflytande över något som skulle leda
till utveckling i området. Under processen ändrades dock målet till
ökat engagemang, en mer passiv syn på de boendes deltagande i
utvecklingsarbetet. Ambivalensen kring medborgarinflytandets
innebörd i processen är påfallande. Följden blir att verkningarna av
processen försvagas och förhållningssätten gentemot de boendes och
lokalt aktivas deltagande varierar kraftigt hos de olika aktörerna.

Trots att projektet inte har en uttalad strategi för medborgarinflytande
kan de sociala satsningar som görs på lång sikt bidra till ökat
medborgarinflytande. Detta förutsätter dock att processen fortsätter
över en längre tid och att utrymme ges för inflytande i processen och
maktstrukturen. Tjänstemännen och beslutsfattarna har riktat in
projektet mot en stärkning av området inifrån. Resultatet visar även på
förhoppningar hos aktörerna, både ”underifrån” och ”ovanifrån”, om
långsiktig stabilitet i området bland annat genom ökat engagemang
bland de boende. Betoningen tycks dock inledningsvis snarare ligga
på utveckling och tillvaratagande av det sociala kapitalet i Araby, än
att i första hand öka de boendes och lokalt aktivas inflytande. Jag
återkommer till de lokala aktörernas roll i projektet i ett senare
avsnitt, för att i det följande gå närmare in på det sociala kapitalet.

Utvecklingsarbeten har under slutet av 90-talet haft en tonvikt på det
sociala kapitalet och samverkan mellan olika aktörer, menar Søren
Lund (1997). Dessutom anges bra ledning (eng. good governance),
demokrati (eng. democracy) och transparens (eng. transparency) som
förutsättningar för att utvecklingsarbetet ska vara effektivt enligt
Lund. Det sociala kapitalet återkommer som begrepp i forskning om
planeringsprocesser och boinflytande, ofta för att beskriva det

”kapital” som boende och lokalt verksamma utgör i processerna
genom sina sociala sammanhang och kunskap om det lokala.

Begreppet socialt kapital förtydligas av Göransson, Ohlander &
Ottermark (1996) som självtillit, social medvetenhet. De menar att det
sociala kapitalet kan stärkas om kommunen vill underlätta samverkan,
exempelvis genom samverkansprojekt eller genom att på andra sätt
skapa förutsättningar för kontakter mellan individer eller grupper. Det
sociala kapitalet kan vara medvetna, aktiva boende. Göransson,
Ohlander & Ottermark (1996) tar även upp begreppet sociomateria,
som knyter samman den fysiska miljön med människan. Den byggda
miljön ses som skapad av människor och fylld med mening, den ger
det sociala livet en ”materialitet”. Elisabeth Lilja (1995) kopplar
samman den byggda miljön med människans identitet och menar att
den fysiska omgivningen kan fungera meningsskapande. ”Genom vårt
handlande i relation till omgivningen söker vi skapa förståelse och
sammanhang för vår egen situation i det lilla, liksom om vårt (sic !)
situation i samhället. Det handlar om att se och göra sig synlig
respektive att bli sedd. I detta att göra sig synlig ligger ett behov av
självbestämmande” (s 21).

Människors upplevelser av vad som är värdefullt i den vardagliga
omgivningen saknas dock ofta i förutsättningarna för samhällets
planering påpekar hon vidare. Lilja poängterar vikten av ett förändrat
synsätt på omgivningen där man inte bara ser till den fysisk
strukturen; täthet, storlek, grannskap och liknande. Även det som ger
förutsättningar för en fungerande vardag och är bärare av mening för
människan som lever i den byggda miljön bör studeras menar hon.
Därför krävs enligt Lilja ett nytt perspektiv på samspelet mellan
mänskor, deras behov och den fysiska omgivningen som utgångspunkt
för samhällsplaneringen.

Genom att bebo platser tycks ovannämnda forskare mena att det finns
en inneboende kraft i människor antingen som socialt kapital, som
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indikerar att man ger de boendes sociala medvetenhet ett värde eller
genom den kunskap människor har om sin omgivning genom sin
strävan att skapa sammanhang och mening i relation till omgivningen.
Perspektivet på lokalt utvecklingsarbete breddas genom att det sociala
kapitalet ses som en resurs som kan definieras. Genom kommunens
och samrådsgruppens ansträngningar att starta samverkansprojekt och
forum för kontakter skulle enligt Göransson, Ohlander & Ottermark
(1996) möjligheterna vara goda för stärkning av det sociala kapitalet.
Lokala aktörer pekade dock på bristande klarhet om förutsättningarna
för samverkan och förverkligande av idéer. Kunskapen om vilka
forum som bör skapas och hur samverkan ska ske brister hos
tjänstemännen, eller kanske var det lyhördheten för den kunskap de
lokala aktörerna äger som saknades? Ur de boendes perspektiv saknas
hur som helst beskrivningar om Araby som de kan identifiera sig med.

Detta verkar dock inte vara ett unikt problem för Araby-projektet.
Forskarna Olsson & Törnkvist (1997, opublic) menar att
beskrivningar ofta är antingen av socioekonomisk, demografisk
karaktär eller estetiskt, tekniskt beskrivande. I sin forskning av fysisk
miljö som en förutsättning för socialt liv har de funnit att samband
mellan fysisk miljö och sociala förhållanden ofta saknas i
beskrivningar av bostadsområden. Att helheten saknas i beskrivningen
av Araby kan även ha betydelse för de boendes delaktighet.
Beskrivningarna av Araby har varit framförallt kvantitativa,
socioekonomiska och demografiska, vilket minskar deras
användbarhet i utvecklingsarbetet i kommunikationen med de boende
om Araby. Denna statistiska redovisning om området fungerar ur ett
ovanifrånperspektiv för uppföljning av effekter av åtgärder, men
balanseras inte upp av en beskrivning som de boende kan känna igen
sitt bostadsområde i.

Inf lytande från ini t iat iv t i l l  igångsättande
Jag kommer nu att gå närmare in på processen i utvecklingsarbetet i
Araby genom att först behandla det förberedande skedet för att
därefter analysera startskedet. Frågan om samverkan och aktörernas
roller förbigår jag tills vidare för att återkomma till den i avsnittet
samverkan för helhetssyn- ur vems perspektiv, och koncentrerar mig i
det följande på frågan om inflytande i processen.

Det förberedande arbetet bildade grunden för starten av Araby-
projektet. Detta skede kännetecknas av förankring i kommunen,
bostadsbolagen och olika myndigheter av behovet av gemensamma
insatser för utvecklingsarbete i Araby. Man gjorde utredningar som
bestämde inriktningen och formade innehållet i utvecklingsarbetet. I
praktiken var de boendes deltagande i det förberedande skedet litet.
Föreningar och grupper i Araby lämnade tidigt in förslag på åtgärder
till kommunstyrelsen, men upplevde att de möttes av tystnad. I själva
verket sattes dock processen för utvecklingsarbetet igång i
kommunen. Politikerna fattade beslut om att åtgärder skulle vidtas
och en tjänstemannagrupp tillsattes för att utreda hur man skulle
genomföra dessa. Förberedelserna pågick i drygt ett år.

Efter att tjänstemannagruppens, Fyrabygruppens, förslag hade
förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott, fattades beslut av
kommunstyrelsen om det lokala utvecklingsarbetets start. Synliga
förändringar, som anläggning av fotbollsplan och upprustning av
Tallgården, genomfördes inledningsvis för att visa att man bemötte de
boendes önskemål. Förändringarna upplevdes också som positiva av
boende och lokalt aktiva. De sågs som tecken på att kommunen inte
bara talade om förändringar utan visade att man var beredda att satsa
på utvecklingsarbete i Araby. Någon dialog förekom dock knappast
mellan de boende och beslutsfattarna. Processen var sluten och
möjligheterna till inflytande var därför begränsade. Glappet mellan
tjänstemännen /beslutsfattarna och de boende bestod. Detta skede
beredde snarare väg för samverkan mellan myndigheter, förvaltningar
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och bostadsbolag, än främjade dialogen mellan boende och
tjänstemän respektive politiker.

Först efter denna förberedande period, då projektets mål och syften
hade formulerats, riktades uppmärksamheten på metoder för att
involvera de boende mer aktivt i utvecklingsarbetet.
Utvecklingsarbetet startades och åtgärderna började genomföras.
Arbetet började även bedrivas mer lokalt i Araby. Allmänna
stormöten hölls i Araby och en grupp som man hoppades skulle
fungera som den lokala utvecklingsgruppen, arbetsgruppen Vårt
Araby bildades. Till de första stormötena kom ett större antal
arabybor14, men det minskande antalet mötesdeltagare tyder på att den
valda metoden kanske inte var den rätta. De lokalt aktiva var trötta på
att gå på möten. Stormötena blev möten bland andra möten;
boendemöten med lokala hyresgästföreningen, föreningsmöten och
liknande. Vilken roll stormötena spelade i utvecklingsarbetet och vad
mötesdeltagarna kunde få inflytande över var oklart.

Även gruppen Vårt Araby hade svårt att finna sin roll i projektet.
Först när gruppen fick en mer konkret uppgift att arbeta med,
skrivelsen till kommunstyrelsen om lokalt styre i Araby, fungerade
gruppen även operativt som en grupp. Från tjänstemannahåll försökte
man minska glappet mellan tjänstemän och lokalt aktiva arabybor
genom att ordna möten med samtliga projektansvariga, boende eller
tjänstemän, och föreningsansvariga i Araby. Till en del lyckades
detta, framförallt vad gäller kommunikationen mellan de aktiva.
Däremot hölls diskussionerna om prioriteringar och
resurstilldelningen mellan olika aktiviteter i Araby även
fortsättningsvis inom tjänstemannagruppen och bland beslutsfattarna i
kommunen. Mötena verkar snarare ha tjänat ett informationssyfte än
ett diskussionssyfte.

                                                     
14  Se sid 11 under Aktörer i Araby-projektet

Under tiden vidtogs åtgärder och projekt sattes igång. Tallgårdens
öppnande uppskattades och bidrog tillsammans med andra synliga
förbättringar till en mer ”positiv känsla” i området. Genom
aktivitetscentrat på Tallgården öppnades nya möjligheter för de
boende att ta egna initiativ och förverkliga idéer. Flera av projekten
som startades, framförallt kulturprojekt och utbildningsprojekt, gav ett
större utbud av aktiviteter som ökade de boendes engagemang i det
egna bostadsområdet. Trots detta förblev möjligheterna till inflytande
i utvecklingsarbetet begränsade. Frågetecken kring vad Araby-
projektet var och syftade till försvårade de lokalt aktivas och boendes
påverkan på processen.

Vikten av tydlighet i processen tas även upp av flera forskare. Bland
annat av Kerstin Bohm, som har studerat medborgarperspektiv i
planeringsprocesser (1978) och menar att det finns tendenser till att
planer betraktas som en ”objektiv nödvändighet” som kommunens
företrädare tar fram vid behov. Redovisningar av begränsningar för
planens framtagande, tidigare fattade beslut och överenskommelser,
ekonomi och fördelning av resurser, gör det lättare för medborgare att
ta ställning och relatera till planen. Marianne Liedholm, som har
studerat boinflytande (1991), påtalar vikten av kommunikation under
hela processen, från val av diskussionsobjekt till beslutets
verkställande. Göransson, Ohlander och Ottermark (1996) har
studerat exempel från planering i Kungälvs kommun. De menar att det
i planeringsarbetet krävs en samlad beskrivning om hur
planeringsarbetet äger rum för att kravet på tydliga former för
demokratin ska uppfyllas. De begränsningar som finns för planeringen
blir mer synliga om program och mål formuleras gemensamt av de
som vill få till stånd en förändring. Att det inte finns i förväg
uppställda ”låsta mål” anger de som en förutsättning för inflytande i
processen.



$5$%<�352-(.7(7��(Q�XWYlUGHULQJ�DY�HWW�ORNDOW�XWYHFNOLQJVDUEHWH�L�ERVWDGVRPUnGHW�$UDE\�L�9l[M|

28

Samverkan för helhetssyn- ur vems perspektiv?
De aktörer som har varit mest drivande i Araby-projektet är
tjänstemän på planeringsenheten i kommunen. Chefen för
planeringsenheten var sammankallande i samrådsgruppen som på
ledningsnivå utgör en plattform för samverkan mellan kommunens
förvaltningar, andra myndigheter och bostadsbolagen. Samverkan har
dock framförallt gällt enskilda lokala projekt. Flera
samverkansprojekt har också startats eller planeras starta lokalt i
Araby15. Hur projekten hänger samman är dock oklart. Gemensamma
strategier och tydliggörande av på vilket sätt de olika projekten verkar
för de uppsatta målen saknas. Förutom samverkan mellan tjänstemän i
kommunen och i olika myndigheter har tre aspekter varit centrala i
utvecklingsarbetet; bostadsbolagens roll, de lokalt aktivas och
boendes samverkan på lokalnivå samt deras samverkan med
tjänstemän. Innan jag går in på dessa tre ägnas ett kort avsnitt åt
begreppet samverkan i utvecklings- och planeringsprocesser.

Samverkan inom och mellan olika aktörer anges av
Storstadskommittéen (SOU 1995:142) som en förutsättning för en
positiv utveckling. Storstadskommittéen skiljer på samarbete, som
enligt dem sker på individnivå, och samverkan, som kan ske mellan
myndigheter och organisationer eller grupper. De menar att
samverkan uppstår kring gemensamt uppsatta mål och lokala
förutsättningar och påpekar att avgörande vid samverkan är målet.
Även Göransson, Ohlander och Ottermark (1996) poängterar att
samverkansformer utmärks av strävan efter gemensamma mål, och
lägger till frivillighet som kännetecken vid samverkan då man arbetar
i en kommunikativ process. Genom denna kommunikativa process
diskuteras och behandlas även aktörernas värden och värderingar och
blir därigenom synliga, tycks Göransson, Ohlander och Ottermark
mena. De refererar till Habermas teori om kommunikativ handling
och tolkar in den i planeringsprocessen. Samverkan i Araby-projektet

                                                     
15  Se sid 10 under Projekt inom Araby-projektet

har, så som tidigare påpekats, framförallt initierats av kommunens
planeringsenhet. De har även i stor utsträckning haft det operativa
ansvaret för Araby-projektet, både på central nivå genom den tidigare
nämnda samrådsgruppen och i kommunikationen med lokalt aktiva i
Araby genom en tjänsteman på planeringsenheten som kallades för
Arabylots. Vilka har då de övriga aktörernas roller varit och hur har
de tolkat in sitt handlingsutrymme i utvecklingsarbetet?

Den roll som bostadsbolagen har haft hittills i projektet tyder på att
målen för Araby-projektet inte har formats gemensamt av de som
förväntas vara aktörer. Bostadsbolagen har främst deltagit som
finansiärer av delar av åtgärderna och projekten. De diskussioner som
har förts i bostadsbolagen och bland de boende om självförvaltning
samt förvaltning och skötsel av området skulle kunna kopplas till
Araby-projektets mål att öka engagemanget och skapa en mer positiv
inställning till Arabyområdet. Trots detta anses inte dessa
diskussioner ingå i Araby-projektet.

En anledning till detta kan vara den tidigare i analysen förda
diskussionen om att målet ökat engagemang inte har getts en tydlig
innebörd. En annan kan vara att sambanden mellan det fysiska och de
sociala delarna inte har behandlats i beskrivningarna om Araby i
utvecklingsarbetet. Bostadsbolagen menar att de inte arbetar med
socialpolitik och ser inte beröringspunkterna mellan
utvecklingsprojektet och de egna insatserna. Deras diffusa  roll kan
även ha sin grund i att Araby genomgående under processen
behandlats som ett område, där delområdena och skillnader dem
emellan knappt har uppmärksammats. De båda bostadsbolagen ser
främst till sina delar av Araby. Att det finns en viss konkurrens om
hyresgästerna bolagen emellan främjar inte heller samverkan mellan
bolagen. I Araby förekommer även att inflyttning till delområdet
Dalbo följs av utflyttning till de andra delområdena. Skötsel och
förvaltning utpekas i resultatet som viktiga delar i trivsamheten i
området. Skillnader i förvaltning och skötsel samt hyror mellan de
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båda bostadsbolagens områden har skapat en möjlighet att göra viss
boendekarriär inom Araby. Diskussionerna om tvättstugorna i Dalbo
pekar även på att dialogen mellan de boende och bostadsbolaget har
varit bristande. Det nya lokala områdeskontoret i Dalbo skapar dock
förmodligen bättre förutsättningar för dialog med de boende
framöver. Motsvarande problem har inte lyfts fram i de övriga delarna
av Araby.

Det finns dock ett projekt där samverkan i strävan mot ett gemensamt
mål har kommit till stånd mellan bostadsbolagen och även andra
aktörer.  IT-projektet, som är en infrastruktursatsning i hela Araby,
genomförs tillsammans båda bostadsbolagen med hjälp av sponsorer
från näringslivet. Projektet anses vara ett ”ovanifrån-projekt” där det i
processen inte fanns utrymme för de boendes synpunkter.
Förhoppningar om att ändra boendesammansättningen och öka
verksamheterna i området genom datasatsningen delas dock av de
flesta aktörerna i Araby-projektet, både arabybor och tjänstemän

Eva Öresjö tar upp bostadsbolagens roll i sin forskning om
förnyelseprocesser i bostadsområden(1993). Hon menar att
anledningen till att bostadsbolagen i vissa fall inte lyckas arbeta så
som planerat med boinflytande i förnyelseprocessen kan vara att
initiativen kommit från annat håll. De bostadssociala målen har
formulerats av andra aktörer. Bostadsbolagen har inte lyckats
integrera det nya sättet att tänka och handla i sin verksamhet. För
trivseln i Araby spelade enligt resultatet exempelvis skötseln och
underhållet en viktig roll. Detta stöds även av forskning på området.
Rånlund (1992) har studerat varför de boende trivs i ett populärt
bostadsområde. Han fann att de boende ansåg att skötsel och
förvaltning har stor betydelse för trivseln i området. Rånlund lyfter
även fram områdesskötseln. Närhet till områdespersonalen och snabbt
åtgärdade fel och brister visade sig i hans studie vara viktiga för
trivseln. Han menar att fastighetsskötseln, trots att den främst avser

den fysiska miljön, har ett stort värde som en social institution i
området.

Bostadsbolagen har således, förutom finansiering av åtgärder och
projekt, deltagit framförallt genom ett större projekt, IT-projektet.
Detta förankrades dock inte bland de boende innan det startades, utan
fick sin legitimitet genom överenskommelser om satsningar i Araby i
först Fyrabygruppen och senare samrådsgruppen. Bostadsbolagens
betydelse för utvecklingsarbetet poängterades dock i resultatet, men
kopplingarna till Araby-projektet var oklara. Fallet kan vara
detsamma som i de som Öresjö studerat, nämligen att bostadsbolagen
i Araby inte har lyckats utveckla sin roll inom sin verksamhet så att
den bättre svarar mot ansatserna i utvecklingsarbetet där framförallt
samverkan poängteras. Aktörernas gemensamma arbete i
utvecklingsarbetet kräver att de kan se hur de genom sina olika roller
kan bidra till att de sociala målen i Araby-projektet uppnås.

De lokala aktörernas roll har hittills framförallt varit deltagande i
aktiviteter och endast i mindre utsträckning initiativtagande och
pådrivande. I Araby finns inte heller någon enskild eldsjäl, utan det
finns flera eldsjälar som främst riktar sitt engagemang till den egna
föreningen eller gruppen. Samverkan mellan lokala grupper,
föreningar och andra lokala aktörer har inte kommit igång i någon
större utsträckning. Det föreningsråd som fanns tidigare saknar
motsvarighet idag. Gruppen Vårt Araby kallar sig en löst sammansatt
arbetsgrupp och vill inte representera föreningarna eller arabyborna.
Genom de aktiva i gruppen har dock Vårt Araby kanaler ut till flera av
föreningarna i området.

De lokalt aktiva representerar dock inte bredden bland de boende.
Flera av de drivande lokalt aktiva är kvinnor, men få av dessa anges
som kontaktpersoner. I Vårt Araby är hälften av de tio medlemmarna
kvinnor. Särskilda satsningar har även startats för att aktivera
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kvinnorna.16 Få av kontaktpersonerna i området är invandrare och
endast tre i Vårt Araby är invandrare. En stor del av föreningarna i
Araby är invandrarföreningar och dessa deltar inte i det lokala
utvecklingsarbetet i samma utsträckning som andra föreningar,
exempelvis idrottsföreningen och hyresgästföreningarna. Globala
föreningen kan möjligen få en större roll i det fortsatta
utvecklingsarbetet som en paraplyförening och därigenom samla och
ge röst åt det engagemang som bland annat finns i
invandrarföreningarna.

Araby-projektet har av en del påståtts rikta sig främst till andra delar
av Araby än Dalbo. Tjänstemännens avsikt har förmodligen inte varit
att gynna vissa delområden, men genom att målgruppen har varit hela
Araby har främst de som bott en längre tid i området och har kunskap
om samhällets system engagerat sig. I Dalbo har en större andel av de
boende invandrarbakgrund och omflyttningen är högre än i de andra
delarna, vilket ger andra förutsättningar för de boendes engagemang.

Kontakten mellan lokalt aktiva och kommunen sker främst genom en
tjänsteman vid planeringsenheten, Arabylotsen. Tanken är att
tjänstemannen ska fungera som en länk mellan lokalt aktiva och
kommunen. För de boende i Araby kan det dock vara svårt att hålla
isär de olika tjänstemännen och deras roller i Araby. Förutom de
kommunala tjänstemännen i Araby, invandrarenhetens lokalt
utplacerade tjänsteman och planeringsenhetens kontaktperson, finns
tillfälliga projektanställda och anställda av hyresgäsföreningen och
bostadsbolagen i Araby. Att hitta rätt person som boende för det
ärende som man har kan vara svårt och kräver förkunskaper om de
olika organisationerna.

Liedholm (1991) menar att det finns grupper som inte kommer till tals
om man inte gör särskilda ansträngningar. Problemet kan övervinnas
genom flexibelt arbetssätt, genom att arbeta i en liten skala och

                                                     
16 Se sid 12 under Aktörer i Araby-projektet

utnyttja de informella kontakterna och svaga sociala banden som finns
i området menar Liedholm.

Invandrarna i den kommunala planeringen, med avseende på hur man
tagit hänsyn till deras önskemål och behov, har bland annat studerats
av Tomas Holm (1994). Holm menar att invandrare i relativt liten
omfattning är delaktiga i planeringen eller tas hänsyn till av planerare
i kommunerna. Han pekar ut tre sätt för att öka invandrarnas
delaktighet. Invandrare kan påverka genom politiskt engagemang och
genom att ha mer ingående kunskap om det svenska samhället.
Dessutom kan särskilda insatser vidtas för att väcka deras intresse.
Mot detta står den statistik som visar invandrargruppernas låga
valdeltagande i kommunalvalen, den bristande utbildningen i svenska
för högutbildade invandrare och att invandrare i relativt liten
utsträckning är med i svenska föreningar. Kommunala tjänstemän kan
även ha bristande kunskap om olika invandrargrupper, deras behov
och livsstilar. Holm menar att genom att höja
invandrarorganisationernas status, värdera deras arbete högre och
rekrytera fler invandrare till de politiska partierna kan kommunen
stimulera samarbetet med invandrarorganisationerna.
Invandrarorganisationerna måste i högre grad användas i den
offentliga förvaltningen exempelvis som remissinstanser (Holm
1994).

Ett rikt föreningsliv anges ofta som en bra förutsättning för
medborgardeltagande. Bland annat Göransson, Ohlander och
Ottermark (1996) påpekar att föreningar har stor betydelse för att
skapa sociala nätverk i det område de verkar. Storstadskommittéen
(SOU 1995:142) pekar på en kartläggning som visar att
föreningslivets och de enskildas insatser för att främja det lokala
utvecklingsarbetet i de utsatta bostadsområdena är betydande. Vid
kartläggningen fann man flera exempel på när boende hade funnit nya
och okonventionella lösningar på problem och behov som de möter i
sin egen vardag. De nämner bland annat Bergsjön där en assyrisk
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förening driver ett ekohus. Föreningslivet i Araby är rikt och
förutsättningarna är därigenom goda för nya lösningar och
infallsvinklar i utvecklingsarbetet.

Maktstrukturen i  f rågan om lokalt styre i  Araby
Maktfrågan diskuteras här genom kommunens behandling av frågan
om lokalt styre i Araby. Tjänstemännen och lokalt aktiva hade motsatt
sig införande av lokalt styre, men deras synpunkter kommenterades
knappt i protokoll från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen valde att
istället att helt gå på förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Möjligen kan det svaga bemötandet från kommunstyrelsens sida ha
sin bakgrund i den politiska oenigheten om det lokala
utvecklingsarbetets karaktär i Araby. Kommunpolitikerna har i övrigt
haft en tillbakadragen roll som beslutsfattare i kommunen och
överlåtit en stor del av ansvaret för genomförandet av Araby-projektet
till tjänstemännen. Förtroendet för politikerna gynnas knappast av
förfarandet i frågan om lokalt styre. Processen ger tvetydiga signaler
då man gett ansvar till tjänstemän och är positiva till lokalt
engagemang i Araby samtidigt som deras åsikter i frågan om lokalt
styre i Araby hittills inte har hörsammats.

#XUNWVCPFG�MQOOGPVCTGT

I Araby-projektet ingår flera separata projekt och aktiviteter.
Tillsammans bildar de en bred ansats i projektet. Tallgården kan,
exempelvis genom aktivitetscentrat och de aktiviteter som bedrivs där,
stimulera initiativ och verksamheter i området. Även det rika
föreningslivet och gruppen Vårt Araby är möjligheter i det fortsatta
lokala arbetet. Den friare projektformen har fördelen av att kunna vara
flexibel och dynamisk. En förutsättning är dock att formerna är
tillräckligt tydliga för att de boende ska kunna påverka och delta i
processen. Dessutom är förankringen av projekten och aktiviteterna
viktig för dels förtroendet hos de boende för de initiativ som tas, dels

för hållbarheten i de satsningar som görs. Att tydliggöra projektens
roll i utvecklingsarbetet är även viktigt för kontinuiteten i processen.

De frågor som berörts i analysen och som kvarstår inför det fortsatta
arbetet sammanfattas avslutningsvis.

• Tydligheten i processen
Vilka roller kan de olika aktörerna förväntas ha och hur
Vilka är begränsningarna och prioriteringarna och hur avgörs
dessa
Vad vill man med ”ökat engagemang” eller
”underifrånperspektivet”
Vilket inflytande har medborgarna i beslutsprocesserna

• Helheten i angeppssättet
Ur vems perspektiv formuleras målen och vad berörs genom
målen
Kring vad och hur samverkar aktörerna

 
• Skalan i arbetet

Vilka är karaktärsdragen i delområdena och vad innebär detta för
det lokala utvecklingsarbetet
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Syftet med denna rapport har varit att i en utvärdering beskriva
inledningen av ett lokalt utvecklingsarbete bostadsområdet Araby i
Växjö, Araby-projektet. De mål som kommunen har haft med
utvecklingsarbetet har varit framförallt sociala, även om en del fysiska
förändringar har gjorts. I Araby skulle åtgärderna öka
sysselsättningen, skapa engagemang och minska ohälsan. Dessutom
var ökad förståelse för områdets karaktär ett mål sett från ett
utifrånperspektiv på Araby. I det lokala utvecklingsarbetet har inte
medborgarinflytande i processen varit en gemensam strategi för de
olika aktörerna. Dock menade vissa aktörer att ambitionen har varit
att arbeta ur ett underifrånperspektiv.

Araby-projektet har ingått i Boverkets Sydlänsprojekt, som har haft
underrubriken Lokalt utvecklingsarbete, medborgarinflytande och
kommunal planering. Gemensamt för de projekt som deltagit i
Sydlänsprojektet har varit att de skulle utvärderas före årsskiftet
97/98. Nyckelorden för Sydlänsprojektet har varit samverkan/
helhetssyn, medborgarinflytande och nya former för planering.

Med utgångspunkt från nyckelorden för Sydlänsprojektet har
frågeställningar om samspelet mellan de olika aktörerna, uttryck för
medborgarinflytande och stöd från kommunal planering för lokala
initiativ ställts i rapporten.

Utvärderingen grundar sig på material ur 13 intervjuer och
anteckningar från möten om det lokala utvecklingsarbetet lokalt i
Araby. Fem av de intervjuade var lokalt aktiva, två tjänstemän i
bostadsbolag, tre tjänstemän i Växjö kommun samt två politiker som
bl a var ledamöter i kommunstyrelsen.

Det lokala utvecklingsarbetet delas i diskussionen i utvärderingen in i
två skeden, det förberedande skedet och startskedet. I och med att
utvecklingsarbetet nyligen hade påbörjats kunde inte nya former för
planering eller resultat studeras. I det första skedet inriktades arbetet
på att förankra behovet av utvecklingsarbete och dess former i
kommunen, medan man i startskedet arbetade för att öka det lokala
engagemanget i Araby.

Resultatet tyder på att de lokalt aktiva inte har varit delaktiga i
målformuleringen av utvecklingsarbetet. Snarare präglas målen av ett
utifrånperspektiv på bostadsområdet och de boende. De lokalt aktivas
synpunkter har inte heller fått respons i beslutsprocessen exempelvis
vad gäller frågan om lokalt styre i Araby. Dock verkar de möjligheter
som har skapats genom utvecklingsarbetet ha bidragit till ökat
engagemang i lokala aktiviteter och bättre grogrund för lokala
initiativ. Samverkan mellan tjänstemän i bostadsbolag, myndigheter
och kommunen har haft en plattform genom en samrådsgrupp. Denna
verkar dock inledningsvis ha främst fungerat som en
informationskanal. En förutsättning för samverkan, både lokalt i
Araby och mellan tjänstemän i kommunen, myndigheter och
bostadsbolag, är att målen och den övergripande strategin för hur
dessa kan nås upplevs som gemensamma för aktörerna i det lokala
utvecklingsarbetet. Resultatet tyder på att detta inte har varit fallet i
utvecklingsarbetet hittills.
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Namn och födelseår
Koppling till projektet
Ev koppling till Araby

 PROJEKTET
a)  Hur initierades projektet, av vem
b)  Med vilket syfte
c)  Vad anser du själv är det viktigaste syftet med projektet
d)  Vilka tidsramar finns för projektet
e)  Vad förväntar du dig att projektet ska leda till,
 kortsiktigt resp långsiktigt, dina förhoppningar
f)  Kan du se några resultat av projektet hittills

ARBETSSÄTTET
a)  Hur bedrivs arbetet
b)  Skiljer arbetssättet från tidigare sätt att jobba
c)  Vilka resurser har skjutits till (pers, ekonom, lokaler o s v)

MEDAKTÖRER
a)  Vilka ser du som medaktörer i projektet
b)  Hur ser samarbetet ut med dessa
     (kommunikation, samverkan, informationsflöde osv)
c)  Behöver något förändras

LOKALA AKTÖRER föreningar, projekt
a)  Vilka är dessa? Ev samarbete med dessa?
b)  I vilken grad bör politiker resp tjänstemän stödja eller styra det

lokala arbetet
c)  Vilken roll har de lokala aktörerna (projekten, föreningarna) i

projektet
d)  Vilken roll bör de ha framöver

INOM KOMMUNEN /MED KOMMUNEN
a)  Hur fungerar samarbetet mellan olika förvaltningar / med

kommunens förvaltningar
b)  Vilka är formerna för samverkan

HINDER OCH MÖJLIGHETER
a)  Vilka hinder ser du, vilka möjligheter

AVSLUTNING
a) Det var dom frågor jag hade, är det något du vill tillägga eller

kommentera
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Namn och födelseår
Koppling till projektet
Boende i Araby? Sedan ?
Ev aktiv i på flera sätt
i Araby (föreningar osv)

 ARABYPROJEKTET SAMT DET LOKALA projektet el 
föreningen

a)  Vilket syfte har föreningen el projektet med sin verksamhet
 (vilka frågor jobbar ni med, mål)
b)  Om projekt; hur initierades projektet, av vem
c)  Araby-projektet, vilken roll har ”ditt” projekt el förening i det
d)  Hur initerades Araby-projektet
e)  Fanns ”din” verksamhet innan Araby-projektet började
f)  Har projektet /föreningen fått stöd/ blivit styrt

ARBETSSÄTTET
a)  Hur bedrivs arbetet i ”ditt” projekt / förening
b)  Vilka deltar
c)  Vilka resurser har skjutits till (pers, ekonom, lokaler o s v)

MEDAKTÖRER
a)  Vilka ser du som medaktörer i projektet
b)  Hur ser samarbetet ut med dessa

(om inte nämnt, ta upp kommunen, politiker och tjänstemän och
bostadsbolagen)

(kommunikation, samverkan, informationsflöde osv)
c)  Behöver något förändras
d)  I vilken grad bör politiker resp tjänstemän stödja eller styra det

lokala arbetet
e)  Vilken roll har de lokala aktörerna (projekten, föreningarna) i

projektet
f)  Vilken roll bör de ha framöver

 FÖRÄNDRINGAR
a)  Kan du se några resultat av projektet hittills
b)  Vad förväntar du dig att projektet ska leda till,
 kortsiktigt resp långsiktigt, dina förhoppningar

HINDER OCH MÖJLIGHETER
a)  Vilka hinder ser du, vilka möjligheter

AVSLUTNING
a) Det var dom frågor jag hade, är det något du vill tillägga 

eller kommentera


