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Inledning 
 
På uppdrag av Växjö kommun avser Urban Utveckling att utreda hur den befintliga 
aktörssamverkan i kommunens prioriterade områden kan utvecklas för att främja en 
god social sammanhållning och stadsutveckling. I samband med ett antal workshops 
utförda tillsammans med verksamma aktörer i de berörda kommundelarna har det 
framställts en ingående uppfattning och kunskapsunderlag om vilka förutsättningar 
som råder, samt vilka behov som bör tillgodoses. Denna rapport redovisar en samman-
ställning av datainsamlingsprocessen följt av de rekommenderade åtgärder som Urban 
Utveckling har utformat baserat på studien.  

 

Nulägesanalys  
 

Genom intervjuer med relevanta aktörer i Växjö kommun har en övergriplig uppfatt-
ning kring de prioriterade områdena gestaltats. Nulägesanalysen, som sammanställ-
des av utvecklingsavdelningen på kommunledningsförvaltningen år 2019, ger en god 
insyn i de utmaningar som de fyra tätorterna Araby, Braås, Lammhult och Teleborg 
möter, men också de möjligheter som förekommer och resurser som finns tillgängliga. 
Rapporten konstaterar att trots kontrasterna så finns det ett flertal gemensamma soci-
ala barriärer. Etnisk och socio-ekonomisk segregation, upplevd otrygghet, låg social 
delaktighet och brist på samhällsinformation är återkommande strukturer som har 
konkretiserats i undersökningen och framstår som utbredda och angelägna ojämlik-
heter.  
 

Araby 
 

I nulägesanalysen framkommer det att det i Araby finns en mängd olika aktörer (kom-
munen, föreningar och näringsverksamheter) som samverkar med varandra. Samver-
kan är dock inte strukturerad och behöver utvecklas. Det finns ett enormt samhällsen-
gagemang för området men den gemensamma strategin för samverkan saknas.  
 
Vidare förekommer det en hög otrygghet i Araby. Det finns en utbredd narkotikapro-
blematik, ungdomshäng och ordningsstörningar vid centrum och allmänna utrymmen. 
En anledning till att ungdomar, särskilt killar i högstadieåldern, hänger på torget är 
bristen på en högstadieskola och fritidsgård för dessa. Det finns således ingen naturlig 
mötesplats att vistas på. Även inom skolverksamheten förekommer det otrygghet, 
detta märks bland annat i samband med lärare som har sagt upp sig, stökiga undervis-
ningar och att flera av barnen i skolan mår väldigt dåligt. Dessa faktorer påverkar 
skolgången, skolresultaten och den psykiska ohälsan. Det finns ett behov att arbeta 
mer aktivt med föräldrarna i området och att ge dem det stöd dem behöver för att få 
bukt med otryggheten till följd av stökiga ungdomar men även för att förbättra hälsan 
bland de som mår dåligt. Precis som de andra stadsdelarna finns det i Araby också pro-
blem kring bostäderna i form av vanskötsel och slitage. 
 
En annan viktig utmaning är att Araby har en negativ media-och allmän bild och det 
finns ett behov av att lyfta de positiva aspekterna av området. Många som inte bor i 
Araby upplever området som otryggt och undviker att besöka området. Detta bidrar 
också till en frustation hos de som bor i området och påverkar områdets identitet nega-
tivt.  
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Det finns också utmaningar med att locka tjejer och kvinnor till de lokala mötesplat-
serna i Araby, bland annat för att de upplevs vara otrygga platser. Även medborgar-
kontoret vittnar om att det är svårt att nå kvinnorna i området. Detta tyder på en iso-
lering och utanförskap då de inte kommer in samhället och arbetsmarknaden.  
 

Braås  
 

I undersökningen beskrivs Braås som en kommundel med ett rikt föreningsliv där 
Braås samhällsförening är en av de centrala aktörerna som erbjuder ett stort utbud av 
aktiviteter. Det finns en del projekt som är förankrade i integrationsprocessen såsom 
språkcafé och språkundervisning där Svenska Kyrkan är aktiva och Hela Braås, sekt-
ion i samhällsföreningen, huvudsakligen arbetar med integrationsfrågan. Ett initiativ 
som åsyftar att öka idrottsintresset i Braås påbörjades där samhällsföreningen, Braås 
Goif och kommunen tillsammans arbetade med att engagera unga i olika sporter. Pro-
jektet resulterade i en orättvis behandling bland deltagarna, främst gentemot tjejer 
och det bildades dessutom en relativt etnisk homogen sammansättning. Det har note-
rats en allmängiltig brist på kunskap kring föreningslivet bland nyanlända som kan 
medföra spänningar och tvivel.  
 
Ett av de utvecklingsområden som är aktuella i Braås omfattar den höga omflytt-
ningen som har upplevts på en större skala där det finns ett stort in- och utflöde inom 
befolkningen. Detta återspeglas i skolan där resursbehovet har ökat kraftigt vilket har 
lett till brist på lokaler men också hos personal samt föräldrar som belastats av fru-
stration.   
 
Braås präglas av segregation vilket åskådliggörs och förstärks bland barnen i klass-
rummen och på fritiden där det finns en uppdelning av umgängeskretsarna beroende 
på bakgrund. Det är inget som har påverkat skolundervisningen avsevärt utan har 
iakttagits främst på raster och utanför skoltiden. På fritidsgården förekommer inte 
samma åtskiljande där interaktionen bland barnen ser annorlunda ut, däremot är det 
få elever som deltar i denna verksamhet. Vidare är främlingsfientlighet en återkom-
mande problemstruktur som rör sig hos barn likaså vuxna och ger drivkraft åt segre-
gationen. Här talas det om en dold rasism som uppenbarar sig i språkanvändning, ano-
nyma hatbrott och fotbollsmatcher som barnen själva organiserat. Det finns upplevda 
svårigheter med att bygga relationer mellan majoritetssvenskar och nyanlända och 
mötesplatserna som finns besöks främst av nya svenskar.  
 
Kartläggningen som kommunen har gjort tyder inte på någon stor upplevd otrygghet. 
Istället har det rapporterats om bristande skötsel av allmänna lokaler och förvalt-
ningen kan kompletteras med ytterligare information om hur hyresgästerna kan ta 
hand om sitt hushåll och de gemensamma utrymmena.  
 

Lammhult 
 

I nulägesanalysen framkommer det att det finns ett stort samhällsengagemang i 
Lammhult med flera aktiva aktörer som visar en stark vilja att bidra till integration i 
stadsdelen. Det finns goda samverkansstrukturer mellan olika aktörer och det finns 
flera goda exempel på integrationsprojekt. Det går dock att förbättra kommunikat-
ionen mellan olika aktörer, i synnerhet den mellan kommunen och andra myndigheter 
gentemot de lokala aktörerna.  
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Det som är svårt är att engagera Lammhultsborna i integrationsarbetet, exempelvis så 
finns det tendenser att aktiviteterna som anordnas endast besöks av samma volontärer 
oavsett arrangör. Det framkommer även att skolmiljön präglas av segregation, främst 
bland gymnasieungdomar och i synnerhet unga tjejer. Elever med utländsk bakgrund 
och svensk bakgrund interagerar sällan med varandra, en problematik som upplevs ha 
sina rötter i främlingsfientlighet.  
 
Likt Braås har Lammhult en hög in-och utflyttning, vilket är en utmaning som försvå-
rar det långsiktiga integrationsarbetet när invånare ständigt byts ut. Många nyan-
lända väljer att gradvis flytta till större orter där tillgång till jobb och aktiviteter, samt 
SFI är mer lättillgängliga. Detta speglas inom skolan då en hög omsättning av elever 
leder till försämrad gruppdynamik, blir resurskrävande för skolan om de inte är förbe-
redda och skolgången hos elever som tvingas byta skola blir lidande. 
 
En del bostadsområden och skolan i Lammhult upplevs som otrygga. Tidigare har det 
förekommit problematik med droger, skadegörelse och stölder men numera är det 
oklart hur utsträckt problematiken är då det upplevs ha blivit lite lugnare. Problema-
tik kring flerbostadshus med vanskötsel, slitage och skadedjur beskrivs också vara fö-
rekommande i Lammhult. 
 

Teleborg 
 

Enligt kommunledningsförvaltningens undersökningar finns det goda möjligheter för 
samverkan i Teleborg med hänsyn till det stora antalet aktiva aktörer som driver akti-
viteter och verksamheter i stadsdelen. Här nämns kyrkan, biblioteket, ridklubben, och 
Växjöbostäder som några av de verksamma aktörerna. Det finns dock inte en pågående 
synergi mellan aktörerna trots att möjligheterna existerar med undantag av Teleborg 
Centrums högstadieskola som har byggt nätverk med flera aktörer och upplevs som en 
betydelsefull nod.  
 
En problematisk struktur som observerats i Teleborg är den rådande otryggheten som 
har en inverkan på alla samhällsaktörer och grundar sig i ungdomshäng och narko-
tika-relaterade aktiviteter i anknytning till Teleborg centrum. Området i- och omkring 
centrum beskrivs som tom och obevakad med en närhet till skolan, vilket ger goda för-
utsättningar för att utmaningen ska frodas. Samma problematik påträffas i bostads-
områdenas allmänna ytor som fungerar som en plats där unga möts och umgås. En av 
de underliggande faktorerna som identifierats är bristen på aktivitetsutbud för ungdo-
mar, särskilt i de äldre åldersintervallen där det inte riktigt finns öppna och naturliga 
mötesplatser för äldre ungdomar. Otryggheten drabbar inte hela Teleborg utan är end-
ast relevant i relation till specifika platser och hyresbestånd men området upplevs 
ändå vara geografiskt alldeles för stort för att inkluderas i respektive nattvandring 
som utförs.  
 
Begränsad interaktion mellan barn och unga med olika bakgrund är ett förekommande 
mönster och samma tendenser existerar även hos den vuxna befolkningen. Vidare 
finns det en utmaning med bristfällig skötsel av allmänna ytor såsom tvättstugor och 
soprum vilket genererar en otrygghet. Aktiviteter kopplade till narkotika och samlag 
som äger rum i dessa lokaler förstärker också känslan av otrygghet.  
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På Campus befinner sig många studenter från utlandet som har anlänt med yngre 
barn. Då barnen inte är bokförda och därmed inte har tillgång till ett eget personnum-
mer hamnar dom i utanförskap och kan inte delta i omsorgsverksamheten.   
 

Metod och datainsamling  
 

Det huvudsakliga tillvägagångssättet i detta uppdrag har varit digitala workshops an-
ordnade av Urban Utveckling med diverse samhällsaktörer som är verksamma i de be-
rörda kommundelarna. Syftet med de genomförda workshopparna har varit att kataly-
sera en inkluderande dialog som ger upphov till en aktualiserad kartläggning av de på-
gående utmaningarna och möjligheterna i respektive stadsdel utifrån aktörernas syn-
vinkel. Avsikten är att det insamlade materialet därefter ska utgöra grunden till för-
slag på åtgärder för förbättrad samordning och samverkan i Växjö kommun.  
 
En workshop innefattar en gemensam process där det under en begränsad tid förs en 
dialog mellan flera deltagare med syfte att identifiera en eller flera lösningar för en gi-
ven frågeställning. Workshop är en lämpad metod i denna kontext då det eftersträvas 
ett mångfasetterat resultat som tar hänsyn till utbytet av olika aktörers infallsvinklar 
och deras lokala kännedom. Den eventuella nackdelen med den valda metoden är att 
det kan skapas en icke-representativ uppfattning kring problemlösningen om deltagar-
processen genomsyras av homogenitet. Det är dessutom relevant att beakta eventuella 
maktförhållanden som kan ge upphov till ett försämrat samspel och därmed ha en in-
verkan på in- och utflödet av kunskap. Med hänsyn till att workshopen utfördes digi-
talt generades begräsningar som innebar att alla medverkande workshop-ledare inte 
kunde delta aktivt i varje grupprum där det hölls diskussioner, vilket kan ha en inver-
kan på samtalets natur. Det digitala klimatet medförde också tekniska svårigheter, vil-
ket var tidskrävande och medförde ineffektivitet.  
 
De workshops som har bedrivits i Växjös prioriterade områden bestod av två centrala 
segment där inbjudna deltagare fick möjligheten att i separata digitala rum gruppvis 
diskutera. Först fick de diskutera om problemrepresentation och sedan tänkbara lös-
ningar som berör de givna utvecklingsområdena. Utvecklingsområdena som utgjorde 
ramen för de gemensamma diskussionerna har baserats på nulägesanalysen och sam-
tal med representanter från allmännyttiga bostadsbolagen samt Växjö kommun. Upp-
lägget på workshopen för Lammhult skiljer sig dock från övriga stadsdelar. Där har 
deltagarna fått chansen att själva identifiera utvecklingsområden i stadsdelen och dis-
kutera om förutsättningar för en utvecklad samverkansprocess. Detta för att skapa en 
så bred bild som möjligt.   
 

Resultat 
 

Araby 
 

Inför workshopen har det, mot bakgrund av nulägesanalysen och efter diskussion med 
samhällsaktörer från kommunen, identifierats tre utvecklingsområden.  
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Dessa utvecklingsområden är: 
• Det finns en negativ media-och allmän bild av området. Hur lyfter vi det 

positiva? 
• Det finns ett behov av att stärka civilsamhället och det lokala näringsli-

vet. Hur stärker vi stadsdelen? 
• Det finns en brist på förtroende mellan invånare och det offentliga som 

går år båda håll.  
 
Deltagande aktörer: 

• Röda Korset 
• Palettens förskola 
• Tidiga insatser 
• Vidingehem 
• Hyresgästföreningen 
• Kommunen 

- Arbete och Välfärd 
- Medborgarkontor och mötesplatser 

• Växjöbostäder 
• Polisen 
• Maria kyrka 
• KLF 
• CA Fastigheter 
• Araby Park Arena 
• Viktoria Park 
• LNU 

 
 

Övning 1 – Vilka påverkas och hur? 
 

1) Diskussion kring de identifierade utvecklingsområden:  
 

a. Det finns en negativ media-och allmän bild av området. Hur lyfter vi det 
positiva? 
 

Vad gäller den negativa media-och allmänna bilden av Araby påverkas de boende i om-
rådet. Det är tråkigt att endast den negativa bilden speglas i området och att media 
aldrig uppmärksammar allt positiva som händer. Det negativa märks framförallt när 
man möter människor som inte bor i området och att dessa har då fördomar om områ-
det. Deltagarna på workshopen ansåg att det är svårare att komma till bukt med nega-
tiva rykten då de lever kvar längre och fann att man behöver hjälpas åt att sprida den 
positiva bilden av området. Det blir också svårt att driva aktiviteter och liknande på 
grund av den negativa media-och allmänna bilden. Föreningslivet och externa parter 
drar sig tillbaka från att gå in i området. Den negativa bilden påverkar också ungdo-
marna och deras framtidstro och förhoppningar. I Araby talas det mycket om personer 
som inte sköter sig och mindre om de goda exempel och de positiva livshistorier som 
finns i området. Man behöver lyfta de goda exempel och framgångarna som finns i om-
rådet till media.  
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Förskolan Paletten påverkas väldigt mycket av denna utmaning då de upplever att fa-
miljer utanför och innanför området väljer andra förskolor istället för Paletten och att 
de har svårigheter med att rekrytera personal på grund av det dåliga ryktet. Det finns 
en oro bland personal när man stänger/öppnar förskolan. Samma utmaning finns i sko-
lan då det inte blir någon bra marknadsföring av skolan.  
 
Den negativa bilden påverkar också moskén och bilden av muslimer i allmänhet då 
man blandar ihop olika saker. De samtal som finns mellan olika religiösa samfund var 
väldigt positivt och framgångsrikt. Man behöver fokusera på vad som finns gemensamt 
och inte vad som skiljer oss åt.  
 
Röda Korset och dess personal förmedlar en helt annan bild av området än den media 
ger. Deras projekt speglar det positiva av området. Socialtjänsten arbetar också aktivt 
med att sprida en positiv bild av området och anser att det börjar ge resultat. Familje-
centralen anses vara ett nav för området då många kommer i första hand kontakt med 
kommunens verksamhet där. Hyresgästföreningen har gjort en undersökning som vi-
sar på en mycket positiv bild av området, detta provocerades på digitala medier bland 
annat.  
 
Det är viktigt att arbeta med och genom olika kanaler för informationsspridning, våga 
utmana och utveckla befintliga strukturer. Samarbeten mellan gränser, företag och or-
ganisationer är en framgångsfaktor för att få en bättre och mer positiv bild av Araby. 
Det behövs strategier för att kommunicera kring positiva händelser, skapa sina egna 
berättelser och motverka stigmatisering av området. 
 
Många projekt i Araby är bra men de måste också avslutas för att visa på handlings-
kraft, hållbarhet, uthållighet med mera. Om de inte avslutas kan det leda till "projekt-
trötthet" och kan skapa en negativ bild av området såväl som försämra förtroende till 
aktörerna. Civilsamhället kan involveras mer i olika projekt med syfte att få större för-
ankring bland medborgare. 
 

b. Det finns ett behov av att stärka civilsamhället och det lokala näringsli-
vet. Hur stärker vi stadsdelen? 

 
Vad gäller behovet av att stärka civilsamhället och det lokala näringslivet påverkas 
alla som bor eller verkar i Araby. Samverkan och samarbete är viktigt för att få till en 
bra helhetslösning. Deltagarna på workshopen anser att det finns stora möjligheter att 
stärka civilsamhället och lyfta varandras verksamheter tillsammans med de som bor 
och arbetar i området. Det lokala näringslivet anses inte vara stark i andra bostadsom-
råden heller och då kan det möjligtvis behövas en samverkan med andra stadsdelar 
också.  
 
Nyckeln till framgång är att stärka stoltheten och identiteten som Arabybor. Frågan är 
hur man ska lyfta fram det till andra som inte bor eller arbetar i området då det är 
svårt att locka invånare utanför området. Positiva initiativ från civilsamhället behöver 
uppmärksammas av media och kommunen. Deltagarna anser att det inte finns något 
förtroende mellan kommunen och civilsamhället. Kommunen har inte visat att civil-
samhällets arbete är viktigt och saknar uthållighet samt långsiktighet. Det finns ett 
stort lokalt engagemang men de har varit dåliga med att stötta och fånga upp det en-
gagemang som finns. Man får inte igång ett driv inifrån som klarar av att rulla utan 
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stöd utifrån menade deltagarna på workshopen. Det finns många engagerade organi-
sationer och föreningar i Araby men dessa bör få erbjudas former för samordning och 
samarbete mellan civilsamhälle och kommunen.  
 
Det anses inte finnas ett intresse av att bedriva verksamhet i de lokaler som skapats. 
Ägandeskapet bland medborgarna har minskat över tid och behöver bli större. Det kan 
möjligtvis också handla om hyran blir för dyr så har man inte råd. Man behöver bygga 
eller skapa lokaler som de lokala verksamheterna har råd att efterfråga. Att området 
har präglats av en hög omflyttning kan ha medfört med svårigheter vad gäller det 
långsiktiga. Men det finns de som bott länge och trivs, man behöver nå och få dem att 
engagera sig.  
 
Det finns ett önskemål om ett utökat näringsliv för att få en naturlig rörelse i området 
men för att näringslivet skall fungera behöver utbudet möta efterfrågan. Flödet i områ-
det behöver ökas genom att öppna upp området för att öka genomströmningen och när-
varon i området. En viktig satsning kan vara att dra igenom en väg genom området. 
Som fastighetsägare behöver man vara proaktiv och selektiv när det gäller nya etable-
ringar av näringsidkare inom stadsdelen. Syftet är att få in näringsidkare som tillför 
med värde till området, istället för näringsidkare som eventuellt kan stigmatisera om-
rådet. Det finns ett behov av bredare dialog och större delaktighet mellan medborgare 
och näringsidkare. Ett förslag är att dela ut pengar för att komma med förslag på pro-
jekt, aktiviteter eller evenemang som pengarna kan användas till. Således kan delak-
tighet och engagemang bland medborgarna förbättras och medföra med aktiviteter.  
 
Vidare efterfrågas en plats eller nätverk för näringsidkare med syfte att kunna se vem 
som driver vad men även kunna utbyta kunskaper mellan varandra, eventuellt någon 
form av företagsnätverk. Detta tros stärka civilsamhället och det lokala näringslivet.  
 

c. Det finns en brist på förtroende mellan invånare och det offentliga som 
går år båda håll.  

 
Inledningsvis kan det finnas en viss skepticism för att ta kontakt med myndigheter 
men det kan också finnas sämre förtroende om personer har allt för mycket kontakt 
med myndigheter. Det förekommer brist på kunskap och tror exempelvis att de kom-
mer ta deras barn från dem. Detta märks även i förskolan då familjer skapar förtro-
ende först efter att de varit på förskolan. Nyanlända familjer behöver få mer informat-
ion för att kunna skapa förtroende.  
 
Om kommunala verksamheter startar upp projekt och sedan försvinner skadar det 
också på förtroendet. Det är viktigt att få till långsiktighet i arbetet för att bemöta de 
negativa rykten som finns. Kommunen behöver också ge stöd så att föreningar och 
andra verksamheter får kliva fram och visa sig lite mer. Även viktigt att invånarna, 
som beskrivs av deltagarna vara stadsdelens ambassadörer, lyfts upp som goda exem-
pel och kan sprida information mellan varandra lättare. Man behöver mötas och vara 
lyhörd inför eventuella rykten som begränsar exempelvis ungdomar från att börja som-
marjobba. Mottagarna behöver få rätt information som är tydlig. Fysiska mötesplatser 
är en viktig plattform för att nå ut med information till medborgarna. Kulturella skill-
nader behöver förtydligas och ge utrymme för förståelse för varandra. 
 
För att bygga förtroende och tillit behövs det föras en fungerande dialog med invå-
narna. Aktörer behöver vara närvarande på plats och lyssna på medborgarnas åsikter. 



 
 
 
 

 
Urban Utveckling & Samhällsplanering AB    www.urbanutveckling.se  
Warfvinges väg 33     info@urbanutveckling.se 
112 51 Stockholm    08 – 35 43 45 

 
 

11 
 

Den vardagliga närvaron blir viktigt för att skapa relationer. Man ska visa att man 
lyssnar och bryr sig genom att faktiskt göra det i praktiken, genom att kommunicera 
och återkoppla. Om något önskemål inte går att genomföra är det viktigt att förklara 
anledningen och återkoppla till invånarna. Deltagarna på workshopen anser att det 
ibland känns som att de gör insatser för att visa andra att det händer något men inte 
för att visa invånarna att de gör något.  
 
Polisen arbetar mycket med att skapa förtroende och goda relationer med invånarna. 
Trygghets- och relationsskapande åtgärder är viktiga för att öka förtroendet mellan in-
vånare och det offentliga.  
 
Det finns större omflyttning i Araby jämfört med andra områden vilket skapar utma-
ningar för verksamheterna i området. Hyresgästföreningen upplever att de ibland be-
höver gå omvägar för att ta kontakt med rätt person. Det finns också en viss känslig-
het när familjer tvingas flytta när lägenheter renoveras och blir dyrare. Även situat-
ionen med pandemin är känsligt och det finns en oro i samhället. 
 

2) Prioritetsordning av samtliga utvecklingsområden 
 

En grupp rangordnade den negativa media-och allmänna bilden av området som vik-
tigast eftersom det påverkar de andra utvecklingsområdena i större utsträckning. And-
ras syn på området och media den största orsaken bakom utmaningarna. Därefter pri-
oriterades brist på förtroende mellan invånare och det offentliga och minst viktigast av 
de tre utvecklingsområdena ansågs vara behovet av att stärka civilsamhället och det 
lokala näringslivet eftersom gruppmedlemmarna ansåg att det redan finns ett starkt 
civilsamhälle i Araby.  
 
En annan grupp ansåg att brist på förtroende mellan invånare och det offentliga som 
går åt båda hållen är viktigast att prioritera utifrån de tre utvecklingsområdena. Om 
man stärker förtroendet mellan olika aktörer kommer det troligen att påverka bilden 
av området och genom att stärka bilden av området kan man också skapa förutsätt-
ningar för att stärka civilsamhället och det lokala näringslivet. De upplever dock att 
det är svårt att prioritera mellan dem då de olika utmaningarna hänger ihop och på-
verkar varandra. Framgångar i den ena kommer sannolikt att medföra fördelar i de 
andra delarna.  
 
Tredje gruppen bedömde att det viktigaste är att börja arbeta med förtroende som är 
basen i allt arbete, därefter måste civilsamhället och det lokala näringslivet trycka på 
med sin kraft och parallellt med detta så arbetar man hela tiden med att förbättra me-
diabilden av Araby. Den negativa media-och allmänna bilden hamnar således som 
sista prioritering av dessa tre utvecklingsområdena.  
 
Fjärde gruppen bedömde att negativ media-och allmän bild var viktigast, därefter 
kommer behovet av att stärka civilsamhället och det lokala näringslivet. Sist kommer 
brist på förtroende mellan invånarna och det offentliga som går åt båda håll.  
 
 

Övning 2 – Utveckling av samverkan 
 

1) Beskriv hur ni arbetar idag utifrån de fyra utvecklingsområdena  
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För att kunna förbättra förtroende mellan invånare och det offentliga som går åt båda 
håll arbetar bostadsbolagen aktivt för att öka sin närvaro i området och vara tillgäng-
liga. Trygghets- och säkerhetsperspektivet är viktigt. De satsar och utvecklar sina mö-
tesplatser och ökar upp närvaron med nya funktioner i form av exempelvis trygghets-
värdar. Det blir också viktigt att få in aktörer och personer från andra delar av staden. 
CA Fastigheter och Araby Park Arena arbetar händelsestyrt. I Växjöbostäders arbete 
med Tallgården har man jobbat mycket för detta, att flera olika verksamheter ska fin-
nas på plats och driva verksamhet i området. Förut fanns det verksamheter i området 
som lockade invånare från andra delar av staden till Araby, man åkte dit för att delta i 
en aktivitet. Hyresgästföreningen har tjänstemannaledd boendeutveckling med organi-
serade hyresgäster och lägenheter som tillhör förhandlingsordningen. 
 
Samverkan behöver stärkas och aktörerna behöver veta vilka som verkar i området för 
att skapa relationer och ett nätverk med varandra och invånarna. Expertkunskapen i 
området behöver tas tillvara. Alla behöver bli bättre på att kommunicera och gå ut 
med det positiva som händer i området. Det behövs en enad front menar deltagarna. 
Röda Korset har gjort en ansökan om att få pengar för att utbilda krisberedskapsgrupp 
i Araby. De vill skapa ett nätverk och utbilda fler boende.  
 
Det behövs en kommunikationsplan som bygger på balans. Inte tysta ner det negativa, 
utan lyfta upp det positiva i högre utsträckning än vad som görs idag. Araby Folkfest 
är ett initiativ som bidrar med mycket för att motverka den negativa bilden. Araby 
Park Arena har arbetat med att försöka få med politikerna om ett arbete kring bilden 
av området och sprida positiv information. De anser att man inte kan blunda för pro-
blemen men att de måste bli bättre på att lyfta upp det som är positivt.  
 
Det är viktigt att bjuda in civilsamhället för att bidra till forum, samverkan och mötes-
platser för att på så sätt stärka civilsamhället. Att fortsätta träffa och möta de ideella 
föreningarna och stötta dem så gott man kan är viktigt men deltagarna på workshopen 
anser att de behöver bli bättre på visa uppskattning på det som görs.   
 
Näringslivskontoret (Växjö kommun) ska vara mer informativ, proaktiv och närva-
rande i sitt arbete i Araby. På så vis finns det tillgänglig information med syfte att 
motverka socialt utanförskap. Ett bra exempel är Bergendalska gården (BG) där det 
ges möjlighet för de besökande men även krav på dem. Det är viktigt att näringslivet 
ser möjligheterna i Araby och dess medborgare. 
 

2) Vad saknas idag för att möta Arabys utmaningar?  
 
Det som saknas för att möta Arabys utmaningar är ett helhetsgrepp med strategier och 
mål för Araby. Det finns många aktörer och engagemang som kan bidra med gott men 
deltagarna anser att de arbetar i stuprör i deras egna organisationer. De behöver 
kunna enas kring en vision, inte bära tunga bördor själva och istället arbeta tillsam-
mans som aktörer med eldsjälarna i området. Delaktighet för invånarna är ett nyck-
elord. Man behöver vara duktigare på att ta tillvara på goda exempel på medborgare 
som vill engagera sig och vara delaktiga i arbetet att utveckla Araby. 
 
Det är viktigt att ha en strategi och struktur i sin kommunikation, kan exempelvis 
vara att istället för att använda "Araby", använda "Dalbo" eller adresser med mera för 
att minska stigmatiseringen av området. 
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Det saknas uthållighet, långsiktig verksamhet och långsiktiga politiska beslut för att 
kunna arbeta förebyggande och med tidiga insatser under lång tid. Det behövs långsik-
tiga satsningar och verksamheter som finns kvar över lång tid. Även långsiktig delak-
tighet och dialog då det saknas representation av de som bor i området. De behöver få 
in synpunkter från invånarna och deltagarna på workshopen upplever att de var bättre 
med det förut. Ungdomarna behöver få möjlighet och stöd att uttrycka sig genom dialo-
ger och då behöver man vara närvarande och möta ungdomarna. Regelbundenhet blir 
viktigt när det gäller närvaro och dialog med invånarna. Man behöver hitta en konti-
nuitet där man för dialog och kan följa upp. Frågan är om invånarna ser samma behov 
och då saknas också samsyn.  
 
Det är viktigt att arbeta proaktivt med mediabilden genom att använda de kanaler 
som finns och som ger effekt. Viktigt att lyfta fram positiva saker som man gör i områ-
det, exempelvis projektet med mammor. Det saknas också spridning av information 
när stora positiva händelser sker i området. Exempelvis nybyggnation och andra sats-
ningar i området.  
 
Det är viktigt att bibehålla och utveckla mötesplatserna i Araby med syfte att skapa 
förutsättningarna för att mötas, informera varandra med mera. Neutrala platser ger 
andra förutsättningar i dialogen. Viktigt att ha en mötesplats där vi kan möta medbor-
garna och lyssna in deras önskemål, tankar, synpunkter med mera. Barn och ungdo-
mar ska känna att det finns möjlighet att påverka utvecklingen i området samt känna 
en god framtidstro. De ska få möjligheter att själva ta aktiva och bra beslut för att 
komma vidare i livet. Ej vara eller upplevas vara som måltavla för olika aktiviteter el-
ler projekt med mera. Detta fenomen bekräftas av en del boende enligt deltagarna på 
workshopen.  
 
Vidare nämns det att det saknas tillräckligt många poliser som arbetar förebyggande 
och trygghetsskapande. Exempelvis skulle det behövas mer polisiär närvaro i området 
för att stärka förtroende och tillit.  
 
Det saknas också ett genuint intresse från politiken enligt deltagarna.  
 
Vidare kan det finnas ett visst motstånd eller problem mellan olika organisationer, för-
eningar och företag kopplat till integration vilket kan bero på olika prioriteringar. 
 

3) Finns det behov av förändring för nuvarande samverkansformer? I sådana fall hur 
bör vi strukturera vårt arbete? Hur ofta kan och bör vi ses?  

 
De nuvarande samverkansformerna behöver förbättras och byggas på vidare enligt del-
tagarna på workshopen. Det behövs en förtydligande av aktörernas uppdrag och arbe-
ten så att man kan veta vem man ska vända sig till. Det råder en otydlighet i vem 
medborgarna ska vända sig till vid olika frågor. Det är också viktigt att olika företag, 
föreningar med mera ges möjlighet att samordna sina krafter för att resursoptimera 
och öka delaktigheten för deltagarna och medborgare. Medborgarna ska känna det som 
en naturlig del i att vara aktiv i utvecklingen av Araby. Det behövs en styrgrupp med 
tydlig plan och struktur med övergripande mål för att förtydliga uppdraget och få en 
kontinuitet i arbetet.  
 
En annan grupp uppger dock att det behövs nya samverkansformer. Kommunen och 
Victoria Park har skrivit ett samverkansavtal kring Panncentralen som är en ny form 
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av samverkan som är mer strukturerad. Ett förslag är att ha ett nytt samverkansavtal 
för hela området.  
 
Ett annat förslag är att ha stormöten en gång om året i Blackboxen för att diskutera 
kring frågeställningar som rör Arabys utveckling. Det kan vara mindre grupper som 
träffas kring gemensamma frågor. Allt för många möten har en tendens till att bli inef-
fektivt och då är det viktigt att det finns tydliga syfte och mål med mötena för att 
uppnå hög möteseffektivitet. Tydlighet i kommunikationen och förväntningar är av be-
tydelse.  
 
Det behövs också en förbättring på det strategiska arbetet med hur och vart man kan 
fånga upp människor. Exempelvis Tallgården fångar upp ca 100 av 6000 invånare. 
Frågan är hur man kan skapa former för att öka delaktighet bland invånarna.  
 
Vidare anser deltagarna att politiken måste vara med på banan om det ska hända nå-
got i slutändan. Det finns en del samarbeten på operativ nivå (exempelvis mellan olika 
mötesplatser, verksamheter och föreningar) men det saknas koppling till politiken. De 
behöver höra de diskussionerna som förs så att de kan fatta bra beslut. Det finns mot-
sägelsefulla beslut, exempelvis vad gäller byggnationer, som påverkar Arabys utveckl-
ing. Ett förslag är att ha en kontaktpolitiker för de 4 prioriterade områdena för att få 
en närmre band gentemot politiken.  
 
Det är också viktigt att ta tillvara på resultat från olika undersökningar med syfte att 
tolka siffror och sätta dem i relation till uppsatta mål för att kunna mäta om arbetet 
går i rätt eller fel riktning. Utifrån detta beslutas det om det fortsatta arbetet i Araby. 
 

4) Vilka eventuella roller och/eller aktörer saknar representation eller inflytande i sam-
verkansarbetet?  
 

De som bor i området saknas i representationen idag. Medborgarna, barn och ungdo-
mar, särskilt flickor och kvinnor saknas på de olika mötesplatserna som finns i Araby. 
Orsaken till det upplevs vara kulturella bakgrunder och att de väljer att inte delta på 
grund av att det är för många män på mötesplatserna. Deltagarna på workshopen an-
ser att de behöver arbeta med ett kontinuerligt värdegrundsarbete för att skapa en in-
kluderande miljö där man möter varandra med förståelse. Det ska finnas platser där 
man kan träffas utan att känna att det är en homogen mötesplats.  
 
Det finns ett framgångsrikt samarbete med moskén tycker en grupp, vilket en annan 
grupp anser att det saknas. Det finns många som har en relation till moskén men som 
kanske inte har samma relation till civilsamhället eller andra aktörer. Av den orsaken 
blir moskén betydelsefull för att fånga upp dessa individer och är även viktig för att bi-
dra till integration och en attraktiv stadsdel.  
 
Idrottsföreningar saknar representation eller inflytande i samverkansarbetet. Delta-
garna anser att de endast känner till om Ravens och knattelaget i fotboll och att det 
saknas former som håller samman dem. Det saknas samordningsfunktioner ”Hängrän-
nor” som håller ihop arbete mellan olika aktiviteter, föreningar med mera. Detta med 
syfte att samarbeta och resursoptimera.  
 
Det saknas representation från politiken, beslutsfattande med tydlighet från politiken 
som tidigare nämnt. Eventuellt instiftande av medborgarlöfte eller ungdomsråd med 
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syfte att bättre kunna nå fram till ungdomarna och påverka dem i rätt riktning är ett 
förslag. Tydligare med/motpart från medborgarnas håll för att kunna föra en bättre och 
tydligare dialog med syfte att jobba med rätt saker efterfrågas. Det finns ett stort enga-
gemang hos mammor i området men deltagarna anser att de inte upplever samma en-
gagemang från pappor. Exempelvis finns det även utmaningar att arbeta med äldre 
personer och ungdomar som tillhör olika nationaliteter/bakgrunder. Näringslivskon-
toret saknas också. De bör vara mer informativa, proaktiva och närvarande i sitt ar-
bete i Araby och se stadsdelens samt invånarnas möjligheter. 
 
 

Braås  
 

Inför workshopen i Braås har det, mot bakgrund av nulägesanalysen och efter diskuss-
ion med samhällsaktörer från kommunen, identifierats fyra utvecklingsområden. 
Dessa utvecklingsområden är: 

• Hög omflyttning och många som flyttar från Braås 
• Barn och unga med olika bakgrund interagerar sällan med varandra 
• Människor med olika bakgrund besöker sällan eller aldrig samma mötes-

platser  
• Utbredda fördomar och främlingsfientlighet mot varandra bland både barn 

och vuxna 	
 
Deltagande aktörer:  

• Braås Goif  
• Braås Bibliotek  
• Linneuniversitet  
• Vidingehem  
• Braås Skola  
• Kommunen  

- Kommunledningsförvaltningen 
- Utbildningsförvaltningen  
- Medborgarkontoret  
- Arbete och välfärd  

• Braås Ponny och Ridklubb  
• Fritidsgården   
• Svenska kyrkan  
• Växjöbostäder  
• Föreningslivet (politisk representation)  
• Fältgruppen  
• Civilsamhälle  

 
 

Övning 1 – Vilka påverkas och hur? 
 

1.) Diskussion kring de identifierade utvecklingsområden:  
 

a. Det är en högomflyttning och många som flyttar från Braås 
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Den höga omflyttningen har en direkt negativ inverkan på fotbollslagen där en ständigt skif-
tande gruppsammansättning skapar instabilitet som medför till att flera spelare tappar in-
tresset. Även biblioteket influeras av denna utmaning vilket reflekteras av den ökade orolig-
heten som följer med från klassrummen till deras lokaler. Det har dessutom observerats ett 
mönster där nyanlända är mer engagerade i aktiviteter än nyinflyttade men att delaktig-
heten minskar succesivt med tiden.  
 
Braås skolan har inte upplevt större svårigheter med det stora inflödet av nya elever ansåg 
några deltagare, utöver att det har påverkat sammansättningen i klasserna och tryggheten. 
Det har medfört en ökad segregation där nya elever främst bildar relationer med klasskam-
rater som delar samma bakgrund. Den höga omflyttningen motverkar dessutom planeringen 
för skolgången och utvecklingen blir inte kontinuerlig. För att underlätta etableringen av 
nya elever krävs det extraresurser, vilket skolan arbetar aktivt med. Braås skolan känner 
ett behov av förbättrad samverkan mellan olika samhällsaktörer för att få mer underlag och 
information kring barnen som påbörjar sin skolgång hos dem då detta underlättar vid plane-
ring av rätt stöd för eleverna.  
  
Den sociala oron och otryggheten har intensifierats i samband med in- och utflyttandet av 
grannar, vilket har en negativ inverkan på granngemenskapen. Relationerna som skapas 
blir därav ofta ytliga och temporära och familjerna som bor kvar har svårt att känna delak-
tighet och samhörighet när vänner och bekanta flyttar. Dessutom påverkas även verksam-
heterna inom vård och omsorg såsom vårdcentralen, tandläkaren, Mödravårdscentralen, 
äldreomsorgen och barnomsorgen.  

 
Balansen i bostadsmarknaden har rubbats i takt med omflyttningarna vilket har observerats 
av bostadsbolagen. Det finns begränsade möjligheter till att bo vart man vill i Braås, vilket 
hämmar integrationsprocessen. Här påpekade Vidingehem att omflyttning och trygghetsfrå-
gan bidrar med ökade kostnader.  

 
Sedan år 2015 har den höga omflyttningen minskat successivt. En underliggande faktor till 
den höga omflyttningen beror företrädningsvis på en starkare vilja att bo i Växjö, delvis för 
att det anses som mer attraktivt och större tillgång till aktiviteter men också för att förkorta 
restiden för den som arbetar i Växjö. Inom detta utvecklingsområde upplevs det som ytterst 
relevant att fånga upp nyinflyttade i de aktiviteter som erbjuds då det är ett flertal medlem-
mar som är med i föreningarna under en tillfällig och begränsad tid.  

 
Överlag så saknas det kontinuitet och det upplevs svårt att planera för en framtid när man 
inte vet vart man ska börja. Det är invecklat att bedöma resursfördelningen och att anpassa 
sig till den höga omflyttningen. Många bor i Braås tillfälligt för att sedan flytta vidare till 
Växjö centrum och utrikesfödda tenderar att flytta när dem behärskar det svenska språket 
väl. Inom detta sammanhang finns det ett behov av medborgarkontorets närvaro som inte 
kan ges på olika språk och hämmas av pandemin. 
 

b. Barn och unga med olika bakgrund interagerar sällan med varandra 
 

Detta är en problematisk struktur som alla i samhället till viss del påverkas av, vilket grun-
das i oförståelse och okunskap om varandra. Den låga interaktionen kan delvis förklaras av 
att barn och unga oftast redan befinner sig inom ramen av det de är bekanta med. Att delta i 
de aktiviteter man är van med eller vistas i ett område man har anknytning till skapar en 
trygghet som flera kanske håller fast vid.  
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Fotbollsverksamheten som bedrivs av Braås Goif har inte observerat att barn med olika bak-
grunder är obenägna till interaktion med varandra, utan lyfter snarare upp att fotbollen fun-
gerar som en gemensam nämnare. Däremot finns det funderingar kring vilka strategier som 
finns för att engagera de som inte är aktiva inom idrott.  

 
Biblioteket uppgav att de fungerar som en trygg mötesplats för nyanlända där det finns ett 
flertal aktiviteter som går parallellt med integrationsprocessen. Det har drivits uppskattade 
och kostnadsfria projekt såsom språkcafé och Låna en svensk men det önskas emellertid en 
större delaktighet av majoritetssvenskar.  
 
Aktörer som är centrala i för att stärka samspelet mellan barn och unga är främst förenings-
livet och skolväsendet. Föreningarna kan bidra med att skapa gemensamma plattformar 
som kan generera möten mellan grupper. Å andra sidan kan skolan arbeta med att stimu-
lera intressen och bygga broar mellan åtskilda grupper. Det finns en risk för konfliktskap-
ande när man saknar insikt om varandras kulturer och här är det viktigt att skolan bidrar 
med insikt för att kunna stötta genom exempelvis tolk och tillgänglighet av flerspråkiga al-
ternativ.  

 
Vidare diskuterades det också om att skapa möjligheter för sommarjobb riktat mot elever 
inom högstadiet och gymnasiet. Slutligen kan pandemin kan ha bidragit till en minskad in-
teraktion mellan barn med olika bakgrund parallellt med att flera barn och ungdomar är iso-
lerade och inte deltar i aktiviteter.  
 

c. Människor med olika bakgrund besöker sällan eller aldrig samma mötesplat-
ser  
 

Brås Goif upplever svårigheter med att engagera tjejer i idrottsföreningen. Gymnastiken har 
upplevt framgång då deras aktiviteter tilltalat tjejerna i större omfattning.  

 
Som tidigare nämnt så anses biblioteket i Braås vara ett gemensamt rum som förenar män-
niskor med olika bakgrunder, dock uppgavs det att beroende på aktiviteten så attraheras va-
rierande målgrupper. Samarbetet mellan biblioteket och medborgarkontoret uppskattas nå-
got enormt och det finns förhoppningar om att liknande partnerskap kan etableras mellan 
medborgarkontoret och andra aktörer i området.  
 
Braåsgården nämndes som en arena där olika verksamheter kan samverka kring aktiviteter 
och beskrivs som möjligheternas hus. Trots att de har gjort ett försök att bredda utbudet av 
aktiviteter så har det inte mynnat ut i lockandet av nya deltagare. Det lyftes fram reflekt-
ioner kring frågor som: vilka känner till Braåsgården? Vilka befinner sig där och vilka vän-
der dem sig till? Det behövs således förbättrad dialog som möjliggör att fler söker sig till 
Braåsgården och liknande verksamheter. På församlingshemmet i Braås har det bedrivits 
språkcafé som blivit en mötesplats för människor med skilda bakgrunder.  

 
De grupper som vistas på fritidsgården varierar i olika tidsperioder men det är särskilt ut-
manande att tilltala unga tjejer med somalisk bakgrund. Det finns en vilja av att skapa 
mångsida aktiviteter som är förenliga med flera målgrupper.   

 
En katalysator till detta utvecklingsområde kan vara föreningar som upplevs som exklude-
rande på grund av föreningsnamnet. Namn som exempelvis somaliska föreningen kan ge ett 
separatistiskt budskap trots att aktiviteternas innehåll inte har kulturell eller språklig 
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betydelse. Detta är ett ansvar som föreningarna överlag bör överse för att kunna bygga relat-
ioner med människor från andra bakgrunder.  
 
Sammanfattningsvis finns det ömsesidig vilja till att utföra större insatser som leder till en 
större delaktighet. Det finns en risk för ensidig information som inte når hela lokalbefolk-
ningen. Fokus bör inte vara på att skapa integrationsprojekt för endast nyanlända, det ska 
istället utformas mötesplatser som ger upphov till spontanitet och riktar sig mot alla mål-
grupper. Flera offentliga ytor såsom grillplats, lekplats samt naturliga mötesplatser är öns-
kemål som har manifesterat sig särskilt från nyanlända.  
 

d. Det finns utbredda fördomar och främlingsfientlighet mot varandra bland 
både barn och vuxna  
 

Det upplevs som att det finns begränsade möjligheter att mötas med varandra och att Braås 
känns isolerat då aktiviteterna framförallt finns i centrala Växjö. Alla känner sig i nuläget 
inte välkomna till samtliga mötesplatser och aktiviteterna är inte ”för alla”. Det är vanligt 
att man bor i Braås men befinner sig ofta i centrala Växjö. I samband med detta utvecklings-
område betonade Braås Goif att bra ledare som kan bemöta denna problematik är grundläg-
gande.  
 
Fördomarna och främlingsfientligheten utspelar sig på en mikronivå och sker smygande och 
outtalat, vilket gör det komplext att bearbeta då det inte finns en kvick lösning. De rasist-
iska inställningarna finns mellan vita och icke-vita samt bland olika utrikesfödda grupper. 
Okunskap är en grogrund för fördomar och rädsla framkallar fientlighet. Skolan har en stor 
och essentiell roll med att avveckla den negativa människosynen men eftersom barnen och 
ungdomarnas värderingar till en övervägande del har sitt ursprung från hemmet så är det 
en utmaning. Inställningen är att fritidsintressen bör prioriteras som exempelvis fotbollen 
och att tillgång till resurser är övervägande. I skolan arbetas det aktivt med värdegrundsar-
bete med hjälp av de sju diskrimineringsgrunderna, frågeställningar och påståenden.  
 
Fältverksamheten, skolverksamheten och utbildningsförvaltningen tillsammans med föräld-
rar har ett stort ansvar i bemötandet av detta utvecklingsområde. Dock möter alla aktörer 
denna struktur och det måste därför finnas en koherent samverkan, samlad värdegrund och 
samhällsansvar där regler och lagar gäller för samtliga.  
 

2) Prioritetsordning av samtliga utvecklingsområden 
 

Första gruppen hann inte diskutera denna frågeställning.  
 

Grupp två ansåg att stabilisering av befolkningen i Braås och en minskad omflyttning 
bör prioriteras då det löser de andra utmaningarna. De utbredda fördomarna och främ-
lingsfientligheten hamnar på andra plats och kan motverkas med fler resurser i sko-
lan. Att barn och unga med olika bakgrund behöver interagera ansåg de inte riktigt 
stämmer samtidigt som de tror på spontana idrottsplatser. Det utvecklingsområde som 
dem prioriterade minst är att människor med olika bakgrund sällan besöker samma 
mötesplatser och bedömde denna utmaning som viktig men komplex.  

 
Den tredje gruppen hade samma prioritering som gruppen innan vad gäller det viktig-
aste utvecklingsområdet och menade att en minskad omflyttning resulterar i en större 
social trygghet. Interaktion mellan barn och unga med olika bakgrunder valdes som 
den näst viktigast följt av interaktion mellan människor med olika bakgrunder. 
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Arbetet med att skapa möten leder till en större förståelse för varandra som medför 
mindre fördomar och främlingsfientlighet vilket var den utmaning som valdes till den 
sista punkten.  

 
Hos den fjärde gruppen fanns det en divergens och deltagarna ansåg att de definierade 
utmaningarna behöver revideras då de inte är relevanta för Braås nuvarande omstän-
digheter.  

 
Sista gruppen tolkade interaktionen mellan barn och unga med olika bakgrund som 
allra viktigast och närvaron av fördomar och främlingsfientlighet som näst viktigast. 
På tredje plats hamnade interaktionen mellan människor med olika bakgrund och sist 
på listan var den höga omflyttningen. De reflekterade kring erbjudande av lägenheter 
och vilka möjligheter som finns för att bo kvar. I media visar trenden att man lämnar 
city för att bo mer naturnära, men i Braås är det tvärtom och man istället flyttar när-
mare city för att ha bättre tillgång till aktiviteter.  

 
 

Övning 2 – Utveckling av samverkan 
 

1) Beskriv hur ni arbetar idag utifrån de fyra utvecklingsområdena  
 

Braås Goif har pågående projekt och jobbar i stor utsträckning med att skapa spontana mö-
tesplatser som exempelvis Träffpunkt Braås Goif. Ett hinder för dem är samverkan med 
kommunen som de beskrev är ineffektiv. Ett av deras målsättningar är att öka antalet med-
lemmar som nyanlända barn och tjejer, här föreslogs en strategi som bygger på att fotbolls-
klubben blir inbjudna till föräldramöten där de kan introducera deras organisation. Försälj-
ning som drivs av barnen inom föreningarna där exempelvis kakor eller bingolotto säljs upp-
fattas som krångligt enligt deltagarna och har inte varit framgångsrikt.  

 
Bibliotekets aktiviteter är främst riktade mot barn och unga men även för resterande Braås-
bor. Deras fokus är att utforma tilltalande aktiviteter som oftast anordnas på loven så att 
fler har möjlighet att delta. En del av deras verksamheter är riktade mot en viss målgrupp 
såsom språkcafé men det finns ett utbud av mer övergripande aktiviteter. En framgångsfak-
tor för biblioteket är deras samarbeten med BVC, förskolor och logopeder där BVC förmedlar 
deras besökare om bibliotekets verksamhet.  

 
Skolan arbetar aktivt med att främja föreningslivet där de bedriver samverkan med olika or-
ganisationer då många i lokalsamhället vänder sig till skolan för information om vilka före-
ningar och aktiviteter som finns tillgängliga. Deras inställning är att sträva efter jämlik och 
rättvis tillvägagångssätt. Det drivs föreläsningar som omfattar rasism för årskurs sju. Paral-
lellt pågår det initiativ som Upp i Rök och andra workshops. Skolan gör insatser för att eta-
blera goda relationer med elever och vårdnadshavare då relationsbygget skapar förtroende 
och tillit. Det förs en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare där tolk används som en re-
surs för att tydliggöra och skapa förståelse. Det finns ett behov av att implementera värde-
grundsinsatser i mellanstadiet, vilket skolan ska ansvara för tillsammans med fältgruppen, 
ett arbete som bör fortsätta diskuteras. Både förskolan och skolans betydelse för attraktivi-
tetsnivån i Braås indikerades.  

 
Både socialtjänsten och BVC driver föräldrautbildningar där det framkom att BVC lägger 
fokus på tidiga insatser med fokus på vikten av kontinuitet i föräldraskapet och språkträ-
ning i förskola och grundskola. Föräldrautbildningarna finns tillgängliga på olika språk och 
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vänder sig till alla föräldrar för att bearbeta utmaningar som kan uppstå i föräldrarollen. 
Om man kan följa upp dessa grupper så kan man eventuellt skapa integrerade nätverk och 
främja trivsel, trygghet och nätverkande där man bor.  

 
Vidingehem arbetar för att skapa en attraktiv boendemiljö med god standard på lägenheter. 
De implementerar socialt ansvar, samverkan med hyresgästföreningen och erbjuder som-
maraktiviteter för barn i sina områden. Genom kvartersträffar skapas en dialog med boen-
den och synpunkter på de behov som finns tas emot.  

 
På kommunförvaltningen arbetar landsbygdsutvecklare aktivt med att ge stöd och bidrag till 
att bedriva verksamheter som är anpassade för att gynna Braås. De ger dessutom ekono-
miskt stöd till driften av Braåsgården och ingår i samrådsgruppen. 

 
Medborgarkontoret ger information och rådgivning riktat till Braåsbor, ofta till individer 
med utrikesbakgrund. Informationen innefattar oftast samhällsinformation kring de olika 
närvarande myndigheter och organisationer.   

 
För att locka medlemmar skapar föreningslivet prova-på-tillfällen där boenden kan få delta 
för att ge möjlighet till möte över gränser. Samhällsföreningen tar fram Vision Braås årsvis 
och träffas en gång i månaden.  

 
Fritidsgården centraliserar sin verksamhet kring ungdomar och skapar rum där unga kan 
mötas och få utforska sina intressen. De har närvaro på skolor och finns tillgängliga under 
kvällstid, helger och lov. Med hjälp av riktade verksamheter såsom Tjejer emellan och Studio 
18 skapas möten mellan individer som inte hade träffats annars. Vidare arbetar man aktivt 
med förebyggande av fördomar och fientlighet för att skapa en inkluderingskänsla i samver-
kan med skolan.  

 
Nattvandringens verksamhet som ska främja trygghet träder i kraft under våren och efter 
att deras program är väletablerat och inrättat förtroende så bör en målsättning vara att 
skapa en mångfaldig gruppsammansättning. Fältgruppen är ännu en viktig resurs som arbe-
tar med relationsbyggande och vuxennärvaro men här fanns det ett bekymmer om resur-
serna är tillräckliga.  

 
Frisören en viktig träffpunkt och är en framstående aktör i integrationsarbetet.  

 
Gemensamt för samtliga verksamheter är att de för ett aktivt arbete med att minska fördo-
mar och främlingsfientligt med hjälp av olika metoder.    

 
2) Vad saknas idag för att möta Braås utmaningar?  

 
Det finns ett underskott av ekonomiska resurser och brist på samverkan mellan di-
verse verksamheter där man inte tar tillvara på varandras kompetens. Det saknas ak-
tiviteter som möter utmaningarna i respektive utvecklingsområde och bör förstärkas 
med större fördelning av resurser till orter som är lokaliserade utanför Växjö.  
 
I ett samhälle med stark gemenskap blir samverkan enklare och Träffpunkten Braås 
Goif skulle kunna utgöra en mötesplats som möjliggör naturlig interaktion. Utöver 
detta fanns det en önskan om att återinföra det föreningsforum som tidigare fanns. 
Föreningsforumet fungerade som en gemensam arena för att underlätta samverkan 
mellan olika idrottsaktiviteter och hade möten en gång per kvartal.  



 
 
 
 

 
Urban Utveckling & Samhällsplanering AB    www.urbanutveckling.se  
Warfvinges väg 33     info@urbanutveckling.se 
112 51 Stockholm    08 – 35 43 45 

 
 

21 
 

 
Ett urval på föreningar som kan ingå är:  

• Scouterna  
• Ridklubben  
• Gymnasterna  
• Braås Goif  

 
Det finns en brist på musikutbud, något som tidigare har drivits av studiefrämjandet.  

 
Det råder en brist på social tillvaro i grannskapet mellan boenden i Braås. Därav finns 
det ett behov av att skapa en positiv och stärkande bild om Braås för att kultivera en 
stolthet och optimism hos Braåsborna. Deltagarna vill mobilisera fler i området genom 
att utveckla Braåsgården och biblioteket och arrangera fler aktiviteter som öppnar upp 
för medborgarna utifrån aktiviteter som exempelvis läxhjälp och sagostund. Positiva 
händelser och aktiviteter som händer i områden bör lyftas för att leda om strålkas-
tarna på ogynnsam utveckling och man vill skapa arenor där barn och vuxna möts na-
turligt. Här är Braåsfestivalen ett bra verktyg då det fungerar som ett sammanhål-
lande kit i samhället där alla engagerar sig. Det pågick reflektioner kring hur man ska 
anordna större arrangemang som exempelvis Braåsdagen (post-covid) likt friluftsdag 
eller Städa Araby.  

 
Det saknas en bro mellan den offentliga sektorn och civilsamhället och det krävs för 
verktyg för att skapa en relation som bygger på dialog. Föreningslivet är en nyckel till 
att effektivisera integrationsprocessen då det framskrider över gränser mycket snabb-
bare. Braåsgården har potential som samlingsknutpunkt för alla Braåsbor där olika 
professioner kan representeras och ur en kostnadsaspekt är det relevant att diskutera 
hur man kan göra en sådan plats mer tillgänglig (Delmos-subventioner, personella re-
surser?)  

 
Samverkansarbete som redan pågår bör synliggöras och diskuteras i större utveckling. 
Men en av grupperna argumenterade för bristen på en lokal, övergripande samverkan. 
De föreslog att det borde finnas en aktör eller arbetsgrupp som kan agera som inter-
sektionspunkt och ena alla organisationer i dialogsyfte, här rekommenderades Braås-
gården som en bra fysisk plats att utgå ifrån. Samverkan bör utvecklas för att kart-
lägga relevanta aktörer, möta utmaningar genom samlade krafter och identifiera eko-
nomiska resurser (t.ex. Delmos, Paragraf37) och kompetenser. Ytterligare fokus bör 
läggas på att samrådsgruppen ska effektiveras med ett förtydligat syfte för att motar-
beta den osammanhängande struktur som råder i dagsläget.  

 
Utveckla föräldragrupper och skapa samverkan mellan nattvandringsverksamheten 
och skolan så att föräldrar kan inkluderar och engageras mer. Ett exempel som lyftes 
är att en skolklass kan ansvara för en specifik helg med bidrag till klasskassa.  

 
Det finns ett behov av ett utvecklat språkstöd med språkmentorer/stödjare till föräld-
rar som kan möta olika målgrupper hos exempelvis skolan och BVC. Här är det av be-
tydelse att föra en aktiv dialog mellan familjecentralen, öppna förskolan, BVC och lo-
kal för föräldrasvenskan. Inkludera biblioteket alltmer som en betydande aktör i över-
gripande samtal.   
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3) Finns det behov av förändring för nuvarande samverkansformer? I sådana fall hur 
bör vi strukturera vårt arbete? Hur ofta kan och bör vi ses?  
 

Etablera ett konkretiserat nätverk där det finns en god sammanhållning och komplettera 
med ett rådgivningsnätverk mellan aktörer på orten utan att det blir en belastning. Upplevs 
att det idag är flera splittrade verksamheter som ej tillvaratar varandra kompetens och akti-
vitetsmöjligheter. Det behövs en samordnare, som tidigare nämnts, som får ihop samtliga 
parter och som kontinuerligt marknadsför och informerar om vilket utbud som finns, på så 
sätt kan man nå flera Braåsbor. Samtliga aktiva verksamheter i Braås bör träffas två 
gånger per år med workshops och dylikt för att skapa synergi. En mindre styrgrupp som in-
nefattar huvudaktörer och ansvariga för samverkan bör träffas en gång i månaden.  

 
En gemensam plattform där all information kan samlas och förmedlas skulle underlätta. Fy-
siska möten ger rum för att representera olika verksamheter (en representant per verksam-
het/förening) där man kan uppdatera varandra om lägesbild samt hur man kan samverka 
med varandra. Vid större arrangemang kan man samarbeta för att få ett brett utbud av 
tjänster som erbjuds under tillställningarna. Ur ett framtidsperspektiv bör det ske en dis-
kurs om strategiska metoder där Braås framtid står i centrum.  
 
Fler effektiva informationskanaler där ett exempel som nämns är en digital Braås anslags-
tavla på Facebook. Brasan beskrevs också som en viktig informationskälla för invånarna. 
Veckobrevet till vårdnadshavare bör förmedla information om denna pågående fördjupnings-
studie. Bedriva regelbundna medborgarmöten där man informerar och satsar på att inklu-
dera unga, nyanlända, föräldrar och äldre, samt utveckla tjänstedesign som underlättar 
kartläggning av boendes behov. Underlaget från medborgarmöten kan sedan tas vidare till 
samverkansrådet. Skapa bättre gemenskap bland Braåsbor med hjälp av aktiviteter, där 
Braåsdagen påpekas som ett bra tillfälle. Temagrupper förslogs också som en strategi för att 
främja social interaktion med exempelvis sommarlovsaktiviteter.  
 
De individer som står utanför arbetsmarknaden måste stödjas och stärkas med en samver-
kan med AF och diverse företag. Eftersom arbetstillfällen kan vara en anledning till flytt är 
samverkan och integration centralt i denna fråga. Det behövs stimulering och motivation till 
arbete med matchning/praktik mot Braås företagare. Tidiga insatser i detta kopplat till feri-
ejobb och sommarjobb för att öka sysselsättningen.  
 

4) Vilka eventuella roller och/eller aktörer saknar representation eller inflytande i sam-
verkansarbetet?  

• Samhällsföreningen 
• Hembygdsföreningen 
• Skolan 
• Fritidsgården 
• Kyrkorna (Ekumenia, Sv. kyrkan) 
• Braås Goif 
• Ridklubben 
• Gymnastikföreningen 
• ICA 
• Etniska föreningar 
• Volvo 
• Vidingehem 
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• Nattvandrarna 
• Förskolan  
• Polisen  
• BVC/VC Regionen  
• Föreningslivet 
• Biblioteket  
• Braåsboende  

- Ungdomar  
- Äldre  
- Nyanlända  

• Näringslivet  
 

 
Lammhult 
 

I kommundelen Lammhult har det genomförts ett workshop-tillfälle med representan-
ter från ett flertal samhällsverksamma aktörer som delades in i fyra grupper för djup-
gående diskussioner. Processen i Lammhult såg annorlunda ut där deltagarna själva 
fick avgöra och utforma de utvecklingsområden de bedömde som relevanta och aktu-
ella.  

 
Deltagande aktörer: 

• Kommunen 
- Arbete och välfärd 
- Kultur och fritid 
- Utbildningsförvaltningen 
- Kommunledningsförvaltningen 

• Näringslivet 
• Linneuniversitetet 
• Fritidsgården 
• Träffpunkt Lammhult 
• Folkets Hus 
• Lammhults skola 
• Röda Korset 
• Samhällsföreningen 
• Region Kronoberg - Vårdcentralen 
• Växjöbostäder 
• Vidingehem 

 
Utvecklingsområden 
Under workshopen för Lammhult förekom det att ett utvecklingsområde är att bättre 
integrera nyanlända och alla de individer som står utanför arbetsmarknaden och sam-
hället så att de inte flyttar från Lammhult. Hög omflyttning är en utmaning som dis-
kuterats i alla grupper under workshopen. Deltagarna har under workshopen diskute-
rat om varför individer väljer att flytta och hur de påverkas av det. De nyanlända flyt-
tar i större utsträckning från Lammhult in till Växjö även om Lammhult känns som en 
trygg plats att växa upp i. En orsak kan vara att Lammhult är geografiskt långt ifrån 
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Växjö. Biblioteket märker också att det efterfrågas hjälp med diverse saker, vilket kan 
bero på avståndet in till Växjö tätort där exempelvis SFI finns.  
 
Omflyttningen märks även i skolan där allt för lågt och allt för högt elevantal kan re-
sultera i färre resurser på skolan. Det blir också tråkigt när klasskompisar flyttar ef-
tersom relationer behöver brytas. Det uppstår en sorg, oro och ledsamhet. Det blir 
mindre tryggt när befolkningen byts ut hela tiden, när det kommer och går folk. Trygg-
het påverkar Vidingehem men även andra fastighetsbolag. Även föreningslivet tappar 
deltagare. Orken att engagera sig ideellt tryter som en effekt av detta. Den höga om-
flyttningen påverkar också familjers ekonomi negativt.  
 
Vidare har det under workshopen diskuterats om vad som saknas och behövs för att 
möta denna utmaning med hög omflyttning. Aktörerna i Lammhult behöver tänka på 
brukarperspektivet, hur kan de få invånarna att stanna kvar i Lammhult och hur kan 
de lyfta fram fördelarna med att bo i ett mindre samhälle? De ansåg att det finns förde-
lar med ett litet samhälle, exempelvis fokus är på relationer då många känner 
varandra. Det stora målet är att alla ska prata väl om Lammhult. Alla ska känna sig 
välkomna i Lammhult och alla ska trivas och tycka att det är roligt att bo i Lammhult. 
 
Det är viktigt att Lammhultsbor trivs för att motverka den höga omflyt ningen. Även 
att barnen trivs inom skolverksamheterna och att de får god barnomsorg så att de vill 
stanna kvar även när de blir vuxna individer. Marknadsföring är ett sätt att arbeta 
med att motverka den höga omflyttningen och få Lammhult att bli attraktivare.  
 
Det är också viktigt att invånarna, särskilt nyanlända och andra som står utanför sam-
hället, får hjälp med det dem behöver. Deltagarna diskuterade om att de behöver möj-
liggöra så att det blir enklare att stanna kvar i Lammhult, exempelvis tillgång till SFI 
och hjälp med att söka jobb. Aktiviteter och verksamheter, exempelvis SFI, polis, buti-
ker med mera, kan förläggas lokalt för att undvika pendling till Växjö. Kollektivtrafi-
ken måste också vara fungerande för orten och vara smidig.  
 
Det efterfrågas även möjlighet att kunna köpa attraktiva tomter så att folk vill bo och 
stanna kvar i Lammhult. Det finns och har alltid funnits tillgång till bostäder men det 
saknas attraktiva tomter enligt deltagarna på workshopen. Samhällsföreningen har 
tillsammans med näringslivet gjort påtryckningar mot kommunen kring tillgången på 
nya tomter.  
 
Näringslivet i Lammhult är fungerande, jobb finns i orten men det är varierade krav 
på formell utbildning bland jobben. Språk- och kulturskillnaderna är en utmaning och 
hinder för anställning. Det finns ett behov av att visa och stimulera till de lokala ar-
betstillfällena. Näringslivet påverkas och måste vara involverade samt intresserade. 
Deltagarna anser också att de behöver bättre nå ut med kunskap och utbildning till be-
folkningen. Skolan har exempelvis fått anställa personal med språk och kulturkompe-
tens efter flyktingvågen 2015. För att få jobben som erbjuds behövs det kompetens. En 
idé/förslag är mentorskap/fadderskap för nyinflyttade så att de får en introduktion till 
bygden.  
 
Ett annat utvecklingsområde i Lammhult är att det saknas mötesplatser för ungdo-
mar, äldre, nyinflyttade med mera kan umgås. Särskilt ungdomar på gymnasiet (äldre 
ungdomar) behöver en mötesplats då fritidsgården Unkans huvudmålgrupp är ungdo-
mar i högstadiet. Ungdomar tycker att det är tråkigt i Lammhult och här kan 
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Träffpunkt Lammhult ha möjligheter då det tidigare blivit lyckat. För att kunna ha 
kvar Träffpunkten behöver den fyllas med aktiviteter. 
 
Vidare saknas det kultur, exempelvis e-sport, teater och musik. Folkets Hus planerar 
konserter och andra aktiviteter efter pandemin. Genom aktiviteter kan möten mellan 
människor och boenden ske. Den nya skolan i Lammhult anses påverka orten positivt 
då det är attraktivt med en ny och modern skola och det kan skapa möjligheter till mer 
aktiviteter. Medborgarkontorets mobila kontor är också en tillgång. Vidare är arbets-
marknadsprojektet lyckat och borde fortsätta enligt deltagarna på workshopen. Det di-
gitala är där avgörande i framtiden då många utbildningar kan och ges digitalt också.   

 
Exempelvis genom odlingskurser för kvinnor kan integration förbättras. Man hade 
gym-pass med unga mammor men det fanns ingenstans att lämna barnen. Lammhults-
dagen/Julmarknaden kan användas som en plattform för "rekrytering" då detta samlar 
människorna som bor på orten. Det behövs fler aktiviteter i Lammhult. Exempelvis 
Herrgården får inte stå tom och det ska finnas möjligheter till aktiviteter. Det finns 
mycket att göra men behöver samordnas på ett bättre sätt enligt deltagarna på works-
hopen.  
 
Rädsla är en gemensam faktor som är tydligt i Lammhult. Det finns rädslor när man 
initierar aktiviteter för att stimulera integration och man möts inte med andra på 
samma arenor/mötesplatser. Integrationsarbetet i skolan fungerar men det finns 
subgrupperingar under rasterna. Individer behöver mötas för att integrera, bekämpa 
främlingsfientlighet och skapa/bygga relationer. I Lammhult bör det också arbetas med 
att lyfta goda exempel för integration. Exempelvis personer som har fått jobb, är med i 
föreningslivet eller har en bra anställningsposition som chef med mera. Även förebilder 
och föräldrar som arbetar kan bli goda exempel att lyfta upp. Detta då integration sker 
åt båda hållen. Kunskap och positiva exempel behövs för att uppmuntra.   
 

Organisationer och aktörer som påverkas av utvecklingsområdena 
• Samhällsföreningen 
• Näringslivet 
• Föreningslivet 
• Regionen 
• Kommunen 
• Skolan 
• Biblioteket 
• Fritidsgård 
• Planeringskontoret 
• Vidingehem 
• Privata hyresvärdar 
• Medborgarkontoret 
• Trossamfund 
• Folkets Hus 
• Rotary 
• Lions 
• Röda Korset 
• PRO 
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• SPF 
• BVC/VC 
• IFK Lammhult 
• Orienteringsklubben 
• Lammhults Trendmix och Gruvan 
• Lammhults Ridklubb 
• Lammhults Tennis 
• ASA Herrgård 
• Studieförbund 
• Fotoklubben 
• Etniska föreningar 

 
Förutsättningar för samverkan 
Det finns goda samverkansstrukturer i Lammhult men kommunikationen mellan aktö-
rerna behöver förbättras. Möjlighet för samverkan i Lammhult påverkar alla då alla 
har något att vinna på det. Deltagarna under workshopen ansåg att det är svårt att 
hålla kolla på vad de olika verksamheter gör. Det är också en utmaning att ta till sig 
information på olika sätt. Deltagarna ansåg att de behöver hitta rätt former, så att det 
funkar för aktörerna. Det finns goda möjligheter för samverkan och det finns en pot-
ential att öppna upp det ännu mer än vad det är idag. Fler aktörer kan vara inblan-
dade i samverkan för att lyfta blicken tillsammans och hitta positiva saker.  
 
Under workshopen framkom det att det finns kunskap om föreningar i Lammhult men 
att det saknas information om/utbud av aktiviteter. Olika aktörer i Lammhult kan 
hjälpas åt att sprida information då alla kommer i kontakt med familjer och ungdomar 
på olika sätt. Ett förslag är att bjuda in föreningarna så att de får presentera sin verk-
samhet. Deltagarna under workshopen nämnde att de vill få mer information från före-
ningar, för detta kan Ida Claesson vara en nyckelperson. Att ha vetskap om varandras 
verksamheter och målgrupper är viktigt så att man kan vägleda rätt. Samhällsinform-
ation kan gå ut i omgångar, exempelvis BVC/VC, skolan, föreningsliv, aktiviteter, mö-
tesplatser osv. Detta tillfälle ska inte vara så formellt och informationen ska vara fler-
språkiga. Lammhults allehanda kan vara ett förslag på informationskanal till allmän-
heten.  
 
Att samla de olika initiativen som en slags "Välkommen till Lammhult". Här behövs 
det identifieras viktiga aktörer som finns på orten och vad de kan göra för att sätta 
samman en sådan introduktion. Den ska vara informell och en arbetsgrupp bör sättas 
samman för att arbeta fram detta. Som nyinflyttad får man då en specialinbjudan och 
känner sig välkommen till stadsdelen. Bara genom detta tillfälle kan integration och 
trygghet skapas.    
 
Formaliseringen av arbetet kan göras genom löpande avstämningar under uppbygg-
nadsfasen för att upptäcka vad som behövs då dessa kan skilja sig. Arbetet bör styras 
med regelbundna träffar/samrådsmöten under ett forum där man kan delge behov, in-
tressen, frågor, uppdatera varandra om vad som händer med mera. Det är viktigt att 
aktörerna håller sig uppdaterade om vad som händer som i sin tur kan spridas till in-
vånarna. Det behöver vara mindre arbetsgrupper som träffas men där måste de ini-
tiativ som kommit fram under dagens workshop avgöra vilka representanter som bör 
vara med i arbetsgrupperna. Träffpunkten kan vara en naturlig plats att ha mötena 
på, alternativt Folkets hus. 
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Deltagarna under workshopen vill ha tillgång till kontaktperson hos alla de olika aktö-
rer som påverkas av utvecklingsområdena, även kommunens alla avdelningar (tek-
niska, kultur och fritid med mera). En kontaktlista med namn, telefonnummer och 
mejl skulle vara gynnsamt och värdefullt. Det är grunden för att bygga upp ett bra nät-
verk och därigenom kontakt för att samverka ansåg deltagarna under workshopen.  
 
Invånarna ska vara i fokus. Man skulle kunna göra enkäter för att få information från 
medborgarna, särskilt ungdomar, om vilka aktiviteter de saknar och vill göra i Lamm-
hult och sedan forma aktiviteterna baserade på deras önskemål. Se över möjligheter 
att ungdomar får information om utbildningar, får praktik eller anställning efter ut-
bildning. För detta kan skolan och näringslivet arbeta tillsammans. Skolan (gymnasie-
skolan främst) är en viktig aktör för att navigera, motivera och stimulera elever att på 
en lång sikt söka sig mot det lokala näringslivet och utbilda sig för den efterfrågade 
kompetensen. Vad gäller sommarlov och sommarjobb kan även fritidsgårdar och andra 
föreningar eller verksamheter inkluderas, utöver skolan och näringslivet. Exempelvis 
Vidingehem, biblioteket, idrottsföreningar, badet och IFK. Det har exempelvis dykt 
upp under workshopen att fritidsgården och biblioteket inte samplanerar och att det 
finns könsuppdelning bland besökarna, där biblioteket är en mötesplats för tonårs-
flickor. Ett förslag är att fritidsgården kan ha fik med annorlunda drycker/bakverk så 
att alla åldrar men även kön kan umgås där. Det kan vara i samband med projekt och 
således kan enkla jobb erbjudas.  
 
Språkcafét är viktigt för där finns det många invånare med både svensk och utländsk 
bakgrund. Särskilt kyrkans språkcafé var populärt berättas det om i workshopen. Det 
kan genomföras spontana aktiviteter också som inte kräver så stor ansträngning eller 
förberedelser. Pandemin käppar i hjulet, människor blir isolerade och det blir ännu en 
utmaning att fånga upp invånare. 
 
Skolidrottsföreningen arbetar med högstadier för att visa upp idrottens mötesplatser 
men idrottsföreningarna behöver förbättra marknadsföringen för att locka flera indivi-
der. Vidingehem genomför aktiviteter med unga ledare för yngre barn och ungdomar. 
Ett forum kan skapas för vad de olika aktörerna kan och vill göra. Det kan finnas da-
gar då man får prova på olika aktiviteter i Lammhult. Kommunen, skolan och andra 
aktörer som Abstracta och Johnssons har tagit ansvar och ställt upp, men det behövs 
vidare enklare arbeten för att erbjuda möjligheter att stanna kvar i stadsdelen. Delta-
garna på workshopen ansåg att företagen kan dra till sig och engagera lokalbefolk-
ningen på olika sätt. Föräldraföreningen på skolan planerade för diverse föreläsningar 
i samarbete med Folkets hus (tillgängligt för allmänheten). Även här satte pandemin 
stopp men detta kan återupptas. Folkets Hus kommer att bjuda in till diskussionskväl-
lar framöver framkom det under workshopen.  
 
Vad gäller mötesplatser har centrumlokalen och Folkets hus möjligheter att erbjuda, 
därav kan lokal och bemanning lösas men pengar eller andra resurser kan vara något 
som behövs. Pratar man om att öppna upp fysiska träffpunkter/mötesplatser med 
denna form är det viktigt att det inte blir en hög arbetsbelastning på några få tappra 
eldsjälar. Hur når vi ambassadörer för delaktighet i detta är en fråga som lyftes upp. 
Här handlar det också om en rimlig fördelning av teman så att rätt representation 
finns vid specifika tillfällen (detta innebär också en fördelning av arbetsbördan). 
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Teleborg 
 
Inför workshopen i Teleborg har det, mot bakgrund av nulägesanalysen och efter dis-
kussion med samhällsaktörer från kommunen, identifierats fyra utvecklingsområden.  
Dessa utvecklingsområden är: 

• Det finns en utbredd narkotikaproblematik/ungdomshäng/ordningsstör-
ningar vid centrum och allmänna utrymmen  

• Det saknas aktiviteter och mötesplatser för äldre ungdomar  
• Bristande platsidentitet  
• Generellt varierad samverkan i området.  

 
Deltagande aktörer:  

• Kommunen  
- Kommunledningsförvaltningen 
- Medborgarkontoret  
- Arbete och Välfärd 
- Utbildningsförvaltningen 
- Kultur och Fritid  

• Fältgruppen  
• Växjöbostäder  
• Svenska Kyrkan  
• Linneuniversitetet  
• Fritidsgården  
• Ungas Frias tider 
• KLF 
• Vidingehem 

 
 

Övning 1 – Vilka påverkas och hur? 
 

1) Diskussion kring de identifierade utvecklingsområden:  
 

a. Det finns en utbredd narkotikaproblematik/ungdomshäng/ordningsstör-
ningar vid centrum och allmänna utrymmen  

 
De aktörer som huvudsakligen påverkas av narkotikabruket är skolorna, näringsid-
kare (Circle K, Lidl och diverse affärsverksamheter i centrum) och hyresgäster i bo-
stadsområden då många uppehåller sig i källarlokalerna vilket skapar en generell 
otrygghet och begränsningar i boendes rörelsemönster. Hemsjukvården vars personal 
ofta cyklar känner sig inte trygga när dom cyklar i området. Teleborg centrum har ge-
nomgått en förändring de senaste åren med ökad otrygghet tidigare på kvällarna, sär-
skilt på områden i anslutning till centrum.  

 
Ordningsstörningar resulterar i ett negativt anseende för företagen och bostadsbolagen 
upplever också en ogynnsam effekt. Bostadsbolagen (M2-gruppen, Växjöbostäder, 
VÖFAB) är drabbade av skadegörelse där Furuåtvägen gestaltades som ett utsatt bo-
stadsområde. Hindret är här återkommande problem med källarutrymmen och 
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trappuppgångar där det pågår narkotikahandel. Även Arena Service har observerat 
skadegörelsen och upplever att arbetsmiljön är hotfull.  

 
Verksamheter som ska medverka till ökad trygghet däribland fältgruppen, väktarbolag 
och den lokala polisen tillämpar en ständig bevakning och lägger ner resurser på insat-
ser som ska understödja ordningen.  

 
Skolan upplever att utmaningarna inom detta utvecklingsområde tar resurser från 
både skola och fritidsgård. I samband med ungdomshänget utanför Teleborg centrum 
är det elever som dras med i det och skolkar på skoltiden. Personalen lämnar sin ar-
betsplats för att hantera stöket vilket upplevs som frustrerande. Skolan utsätts dessu-
tom för en hel del skadegörelse och klotter. Ordningsstörningarna och narkotikaproble-
matiken i centrumet faller tillbaka på skolan då de kontaktas varje gång något upp-
märksammas och de får bära ansvaret för den kritik som yttras från boenden.  

 
Biblioteket som får besök av många ungdomar märker inte av någon narkotikaproble-
matik eller hot/våld, däremot uppstår det vissa störningar då vissa ungdomar inte är 
där av rätt syfte och ser biblioteket som en plats att hänga. Ibland verkar de vilja 
skapa bråk med personalen och det har vid ett flertal tillfällen påträffats sönderslagna 
fönster. Denna struktur bidrar till en upplevd otrygghet för bibliotekets personal.  
 
På sportfältet finns det en oro från föräldrarna som är oroliga över områdets utveckling 
och vågar därför inte släppa ut sina barn, enligt Växjö BK. 

 
a. Det saknas aktiviteter och mötesplatser för äldre ungdomar  

 
Ungdomarna påverkas företrädesvis då det finns ett ofullständigt utbud av naturliga 
mötesplatser med trygg vuxennärvaro, men även aktörer som har en direkt relation 
med unga såsom gymnasiet, biblioteket, fältgruppen, trygghetsvärdarna, fritidsgården 
och Växjö BK. Fritidsgården och biblioteket samt andra öppna platser får lägga stor 
vikt och energi på att hantera tumult och den lilla grupp som förstör snarare än att 
kunna jobba med det friska och stimulerande utvecklingsarbetet med och för ungdo-
mar. Äldre drar till sig yngre ungdomar. Vita huset som var en mötesplats blev ett pro-
blematiskt rum då äldre ungdomar tog över lokalen för mycket och den inte blev idea-
lisk för ändamålet. På grund av den stora variationen inom åldersgrupperna som um-
gås är det många ungdomar som lämnar skolan/fritidsgården för att hänga med sina 
äldre kompisar. Den motsatta effekten är att de äldre ungdomarna vill komma in på 
fritidsgård, skola eller bibliotek. Mötesplatser bör riktas mot flera olika målgrupper 
och det saknas aktiviteter och mötesplatser där unga kan umgås över åldersgränser. 
Konsekvenserna av bristen på aktiviteter och mötesplatser varierar beroende på sä-
song där Ljungfälleskolan och Sportfältet är mer aktuella platser för häng under som-
maren. Detta är något Växjöbostäder kan vara med och skapa en långsiktig plan för.  

 
Sekundärt påverkas boende av hänget då det skapar en osäkerhet som begränsar rö-
relsefriheten samt deltagande i aktiviteter som exempelvis på fritidsgården. Det sker 
skadegörelse i källarutrymmen och trappuppgångar då ungdomar brukar dessa områ-
den och utgör en belastning för bostadsbolagen. Otryggheten sträcker sig till centrum 
och påverkar även besökare och de som arbetar där då affärsverksamheterna används 
som platser att hänga på. Teleborgshallen är inte lika ansatta nu då problematiken 
har förflyttat sig till M2-gruppens centrumbyggnad.  
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Kyrkan har en ungdomsverksamhet som är kopplad till konfirmander och ungdomsle-
dare med en diakon riktad mot universitetet. En idé som proponerades är att kyrkan 
och trygghetsvärdarna inleder ett samarbete där dom går tillsammans i området och 
pratar med ungdomarna.  

 
Det upplevs som att det inte finns en god uppfattning om hur utbredd oron egentligen 
är och att det möjligen finns ett behov att kartlägga ett brukarperspektiv.  
 

b. Bristande platsidentitet  
 

En tendens som har noterats är att äldre i större omfattning känner stolthet över Tele-
borg. I relation till att samhällsgrupperna i Teleborg har diametralt olika livsvillkor 
finns det ingen koherent platsidentitet. Teleborg är tydligt uppdelat där divisionen går 
vid Furutåvägen och bor man på ena sidan hänger man inte på den andra. I kyrkan är 
de flesta deltagarna från medelklassområden i villakvarteren och det finns väldigt få 
som bor i hyresrätter med undantag från konfirmanderna.  

 
Föreningar kan få svårare att skapa tillhörighet och det finns inga gemensamma akti-
viteter som kan stärka gemenskapen. Andra aktörer vars verksamhet påverkas av 
bristen på platsidentitet är bostadsbolagen, skolorna, kommunen och BVC.  
 
Det finns ingen central knutpunkt som binder samman. En mötesplats blir en potenti-
ell grogrund för samverkan, identitetstillhörighet och skapar möjligheter till delaktig-
het som kan gynna relationsskapandet mellan vuxna (professionell till en viss del) men 
likväl andra civilsamhällesaktörers närvaro som är viktig. I dagsläget är Teleborg 
centrum en samlingspunkt för många från flera olika delar av Växjö. Förflyttningar 
och att mötas över stadsdelsgränser i positiv bemärkelse behövs och här upplevs det 
avgörande med en kartläggning kring ungdomarnas behov och det som tilltalar dom.  
 

c. Generellt varierad samverkan i området  
 
Samverkan omfattar samtliga av de punkter som framgår som utvecklingsområde och 
blir således mer av ett konstaterande än eget utvecklingsområde. Vid workshops ge-
nomförande uttryckte de flesta deltagare ett allmänt behov av utvecklad samverkan, 
utan att specificera detta vidare. Därför blir slutsatsen att ge förslag kring samver-
kansstruktur längre fram, men där punkten som utvecklingsområde utgår.   
 

2) Prioritetsordning av samtliga utvecklingsområden 
 

Den första gruppen upplevde att den mest angelägna problematiken grundar sig i bris-
ten på aktiviteter och mötesplatser för äldre ungdomar. Denna utmaning ger i sin tur 
upphov till det näst viktigaste utvecklingsområdet, vilket är det utbredda narkotika-
problemet och ordningsstörningarna. Samverkan anses vara en uppenbar förutsätt-
ning för att driva en mötesplats och därmed möta oroligheterna, vilket gör den varie-
rande samverkan som det tredje viktigaste utvecklingsområdet. Sist valdes den bris-
tande platsidentiteten.  
 
Nästa grupp valde den varierande samverkan som den mest högaktuella utmaningen, 
följt av bristen på aktiviteter och mötesplatser för äldre ungdomar. De framhöll att en 
god samverkan inkluderar ungdomar för att ge dem möjligheten till att vara med i pro-
cessen och påverka aktiviteter. Narkotikaproblematik och ungdomshäng hamnar näst 
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sist och den minst prioriterade problemområdet identifierades som den svaga plats-
identiteten.  
 
Grupp tre tolkade den bristfälliga platsidentiteten som det mest prioriterade grundpro-
blematiken och argumenterade att om man kan kultivera en platsidentitet där alla 
känner sig som ägare av platsen så dämpas många av de andra problem som finns i 
området. Det dåliga utbudet av aktiviteter och mötesplatser hamnar på andra plats, 
följt av den varierade samverkan i området. Sist är narkotikaproblemet och effekterna 
av det informella ungdomshänget.  
 
Den fjärde gruppen resonerade kring hur frågorna går ihop och in i varandra. De me-
nade att narkotikaproblematiken och förbättrad samverkan är de viktigaste att arbeta 
med och har därför valt dessa två utvecklingsområden som mest prioriterade. På andra 
och tredje plats hamnar bristen på aktiviteter/mötesplatser och platsidentitet.  
 

 
Övning 2 – Utveckling av samverkan 

 
1) Beskriv hur ni arbetar idag utifrån de fyra utvecklingsområdena  

 
Många gånger träffas samma personer i olika forum beroende på frågan som är i fokus. 
Det har skett försök med att strukturera upp samverkan i olika konstellationer med 
olika värdskap men det har inte skett strukturerat med en strategisk plan och många 
samverkanssatsningar ligger ofta på kortare projekt. Samverkan mellan fastighetsä-
garna håller på att utvecklas och fastighetsbolagen samverkar tillsammans med fält-
gruppen, säkerhetsamordnare och den lokala polisen för att främja trygghetsfrågan. På 
campus drivs trygghetsvandring med alla fastighetsbolag, polis, LNU och fältgruppen. 
Växjöbostäder arrangerar lovverksamhet tillsammans i symbios med Växjö BK, fritids-
gården, TC och 4H. För att ta hand om kvarterslokalerna samarbetar Växjöbostäder 
med Hyresgästföreningen. De är dessutom också engagerade i Tigerklubben som drivs 
av Växjö BK.  

  
För att skapa kunskapsunderlag i utvecklingsarbetet så görs det orsaksanalys på Tele-
borg centrum och trygghetsanalys på Ljungfälle. 
 
Fältgruppen arbetar uppsökande och samverkar med skolor (främst TC) och fritidsgår-
den. Det mobila teamet på TC fungerar som en katalysator för samverkan och stöttar 
skolan med att hantera problematik. Växjöbostäder och fältgruppen samverkar utifrån 
Tisdagsgruppen. 

 
Under dagtid finns det en god samverkan mellan skola och bibliotek men det är betyd-
ligt mer komplext att bibehålla det på kvällstid med tanke på den minskade tillgången 
till resurser. Biblioteket anordnar språkcafé en gång i veckan och det väcks förslag om 
att skapa aktiviteter för unga vuxna också.  

 
Fritidsgården har öppet för årskurserna 7–9 och verksamheten förlänger sig till cent-
rum och de offentliga samlingsplatserna. Tillsammans med Växjö BK arbetar fritids-
gårdsverksamheten med Teleborgshallen som fysisk plats. Där brukar BK anordna 
spontanfotboll. Under sommaren samverkade fritidsgården och Växjöbostäder med att 
ha öppet Vita Huset för gymnasiet. Vita huset, som är vanligtvis öppet en kväll i 
veckan, är en god bas för att arbeta förebyggande och omedelbart med aktiviteter för 
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de som riskerar att hamna i utanförskap och det föreslås att man kan planera tillsam-
mans med ungdomarna. I lokalen Lyan drivs en fritidsverksamhet för tio till tolvå-
ringar och sommarlovsaktiviteterna på Romavallen upplevs som lyckade.  

 
Nattvandrarna samverkar med flera föreningar parallellt.  
 
Svenska kyrkan samverkar sporadiskt med BVC när behovet finns. I samband med 
konfirmationsundervisning arbetar dom med Växjö BK. Diakon och vårdcentral sam-
verkar.  

 
Linneuniversitet representerar en kunskapsmiljö där forskning och utbildningar som 
bedrivs kan bidra i arbetet. Universitetet för en dialog och ett samarbete mellan stu-
denterna och Växjöbostäder samt fältgruppen. Vidare deltar studenterna i aktiviteter 
som mentorskap och läxhjälp. 

 
Röda Korset anordnar läxhjälp och studiefrämjandet driver olika studiecirklar.  

 
Familjecentralen har en stor betydelse och det bör ske en dialog kring vilka funktioner 
som behöver finnas exempelvis föräldrarutbilningar.  

 
2) Vad saknas idag för att möta Teleborgs utmaningar?  

 
Det saknas en strukturerad samverkan i området och särskilt i anknytning till Nya Te-
leborg. Man har försökt samla aktörerna ett flertal gånger men har svårigheter att 
identifiera vad det ska samverkas kring. Det saknas viss representation och relevanta 
interna kommunverksamheter bör finnas med i exempelvis ungdomsgruppen.   

 
Det behövs en samordning kring samverkan, en koordinator som leder arbetet och drar 
alla i samma riktning. Att bara träffas i stora grupper och ha gemensamma workshops 
räcker inte, det resulterar inte i något effektivt långsiktigt arbete enligt deltagarna. En 
grupp resonerar ”Vi måste gå på varje enskild aktör och då måste vi ha en person som 
kan ägna tid åt det”. Alternativet är att göra tvärtom, att ta ett samlat ”top down” 
grepp om området, skapa ett nätverk och färdigställa planen som alla ska följa.  

 
En mobilisering av krafter i områdena krävs där man kartlägger olika former för att 
möta behov och skapa delaktighet bland som bor i området utifrån den bristande plats-
identiteten. Historiskt sätt har Hyresgästföreningen varit viktiga men den aktören 
saknas idag. Mellan villaområdena och hyresgästerna behöver man bygga upp en in-
teraktion genom samverkansytor där fastighetsägarnas interaktion spelar en grund-
läggande roll. Det anses också av relevans att fastighetsägarna integrerar Broken Win-
dows teorin i sitt arbete och är ”på tårna”. Den positiva uppfattningen om Teleborg 
måste förstärkas och detta kan få en nystart efter pandemin men kräver då att plane-
ringen kring detta påbörjas snarast. Här är det betydelsefullt att uppmuntra studenter 
att göra arbeten om stadsdelen och att uppmuntra boenden till att vara delaktiga i om-
rådet och att visa upp ”sitt Teleborg”. Det kan underlätta med en kommunikation mel-
lan de prioriterade områdena för att skapa ett kunskapsutbyte och dela erfarenheter 
kring utvecklingsprojekt. En av de deltagande grupperna upplever att Teleborg har 
hamnat i skuggan av Araby och att det saknas forum och samverkan, något som Araby 
har fått bättre grepp om förklarade gruppen.  
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Det finns en avsaknad av föräldrastöd i den målgrupp som anses vara stökig och att 
föräldraengagemang är viktigt för utvecklingen av området och barnens fritid.  För att 
etablera delaktighet från föräldrar behövs det modeller och initiativ där föräldrarna 
beaktas som resurser som är den del av lösningen istället för en börda. Att bygga relat-
ionsskapande insatser som följer med på lång sikt är centrala.  

 
Den fysiska platsen måste få en annan identitet då det finns ett tydligt stigma kopplat 
till det samt kompletteras med utökad vuxennärvaro. Miljön i Teleborg kan bli vack-
rare och behöver förskönas, särskilt med tanke på den rådande problematiken med den 
fysiska utformningen som karaktäriseras av funktionsseparering och ogenomtänkta 
flöden. En grupp framhåller att nedstängningen av passagen genom Teleborg centrum 
kommer att underlätta. Sociala stigmatisering av den vuxennärvaro som är tillgänglig 
innebär ofta en ”uttryckning” och man måste identifiera den vuxennärvaro som har 
stor betydelse. Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att motverka ordningsstör-
ningar och narkotika-relaterade aktiviteter där inkluderande, naturliga och organise-
rade mötesplatser välkomnar alla åldersgrupper. Detta kan skapa gemenskap och mö-
ten mellan människor. En referens som nämns är panncentralen där man fokuserar på 
att motverka utanförskap och ofrivillig ensamhet i alla åldrar.  

 
3) Finns det behov av förändring för nuvarande samverkansformer? I sådana fall hur 

bör vi strukturera vårt arbete? Hur ofta kan och bör vi ses?  
 
Idag finns det en hel del samverkansgrupper inom enskilda frågor men det skulle be-
hövas en platssamordnare kopplad till Teleborg Områdesteam. Områdesteamet ska 
vara ett aktivt samverkansnätverk som träffas kontinuerligt och arbetar operativt, 
långsiktigt samt lösningsfokuserat. Det ska inte vara ett forum som begränsas till av-
rapportering, information och diskussion, utan ska kännetecknas av handlingskraft 
och effektivitet. Områdesteamet ska innefattas av olika aktörer, både högt och lågt 
uppsatta tjänstepersoner, och bör inledningsvis träffas ofta för att bygga kunskap och 
trygghet samt etablera en djupgående relation till området. Verksamheten kan starta 
på ett visst geografiskt område, i nuläget centrum, och kan mynna ut i en resursfördel-
ning i Teleborgs andra delar.  

 
Strukturerad områdesbaserad samverkan vilket kräver mer arbete och en BID stra-
tegi. Koordinationen kan inte begränsas till veckovisa/månadsvisa möten i grupp utan 
kräver en aktiv dialog med alla aktörer och invånare genom medborgardialog. En 
grupp rekommenderar en struktur som grundar sig i ett stormöte där man diskuterar 
en viss problematik och vilka åtgärder som kan tillämpas. Sedan skapas undergrupper 
för åtgärderna där dessa grupper redovisar till den större gruppen om hur man har 
planerat att fortsätta sitt arbete. De proponerade också att det bör finnas en skriftlig 
överenskommelse för samverkan som tydligt redogör vem som bidrar med vad och 
vilka förväntningar som finns.  

 
Ska det ske en mobilisering i området kan man inte bara fokusera på TC och kvarteren 
däromkring, hela Teleborg måste inkluderas. Det finns goda förutsättningar i området 
för att bygga ett välmående samhälle med en av mångfald aktiviteter, möjligheter till 
rekreation, attraktiv miljö och Teleborgshallen som kan erbjuda ett stort utbud av ak-
tiviteter.   
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4) Vilka eventuella roller och/eller aktörer saknar representation eller inflytande i sam-
verkansarbetet?  

 
• Invånarna 

- Ungdomar (särskilt i gymnasieåldern)  
- Boendeperspektiv  

• Växjö BK  
• Näringslivsrepresentanter (med fokus på centrum)  
• Ideella krafter, privat personer och eldsjälar som vill engagera sig  
• Linnéuniversitet  

- Studenterna borde kunna engageras med i utvecklingsarbetet och i de aktivi-
teter som genomförs.  

• Skolan  
• Fritidsgården  
• Fältgruppen 
• Familjecentral 
• Föreningsliv  
• Kyrkan  
• Röda Korset 
• Hyresgästföreningen 
• Teleborgshallen  
• Bostadsbolagen  
• Studieförbunden 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


