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FÖRORD

Detta examensarbete är 20 poäng, och har genomförts på 
programmet för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola, 
Karlskrona HT 2004-VT 2005.

Sommar 2003 hade jag praktik i en mindre kommun i mitt vackra 
hem landskap Hälsingland. Min huvudsakliga uppgift var att 
genomföra en förstudie inför planläggandet av en cirkulations-
plats längs riksväg 301. Förstudien var inriktad på att analysera 
behoven och undersöka vilka alternativa lösningar som fanns, när 
det gäller gång- och cykeltrafi ken i området. Det var många barn 
och ungdomar som skulle behöva korsa riksvägen dagligen, vilket 
ledde till att arbetet till största del riktades mot var en övergången 
lämpligast skulle placeras utifrån deras synvinkel. Min handledare 
föreslog att jag skulle göra en karta över var barn och ungdomar 
bodde i området, och därefter titta på topografi n. Utifrån detta 
menade han att jag skulle kunna ana var de korsade riksvägen idag. 
Efter att jag färdigställt kartan och tittat på topografi n tyckte jag att 
det var konstigt att jag som planerare skulle gissa mig till saker, då 
jag vet att kunskapen fi nns. Jag tror inte heller att unga och vuxna 
har samma tankesätt, och att så mycket mer än topografi n styr de 
ungas färdväg och användning av vår miljö. Jag föreslog därför för 
min handledare att vi skulle fråga barnen och ungdomarna var de 
tyckte att övergången skulle placeras. Intrycket jag fi ck var att detta 
för honom var en ny tanke. Det väckte frågor och undran hos mig. 
Hur vanligt är det egentligen att barn och ungdomars kunskaper 
tas tillvara i planeringen, och hur kan jag som planerare få ta del av 
den? Jag vill som nyexaminerad Fysisk Planerare kunna ta tillvara 
även de ungas kunskap i mina kommande arbetsuppgifter. Jag ser 
därför detta examensarbete som en del i min egna utvecklig inom 
detta område. 

Med varma hälsningar

Jenny Bollner, 22 september 2004
Studerande till Fysisk planerare, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona
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SAMMANFATTNING

Under en praktik sommaren 2003 hade jag i uppgift att utifrån barn och ungdomars synvinkel ge förslag på 
var en gång- och cykelvägstunnel skulle placeras utefter en riksväg. Riksvägen delade ett bostadsområde, med 
många barnfamiljer, från centrum där all service, som exempelvis skola, dagis, affärer och sportanläggningar 
var belägna. Jag kom då till insikt att det inte är vanligt förekommande att ungas kunskap tas tillvara i plane-
ringen, och det var då mina tankar kring detta examensarbete började. Syftet med examensarbetet har därför 
varit att ta fram ett samlat kunskapsunderlag på den offentliga miljöns betydelse för ungdomar och utifrån 
detta genomföra en fallstudie. Fallstudien skall visa på fjortonåringars användning och upplevelse av innersta-
den i Bollnäs, samt informationen därefter kan tas tillvara i planeringen.

Ungdomarna använder sig av det offentliga rummet på ett annat sätt än vi vuxna och det kan därför vara svårt 
att som vuxen se vad som är det bästa för ungdomarna i planeringen. Ungdomar ser staden som en tillgång 
och använder den för en mängd olika saker. Framförallt för sociala aktiviteter så som att umgås med vänner, 
visa upp sig och pröva olika stilar och roller mot. Vuxna använder istället staden för nödvändiga och målinrik-
tade aktiviteter. Det fi nns många forskare som studerat ungdomars användning av och betydelse för olika plat-
ser i våra samhällen. Sammanfattningsvis av deras studier kan sägas att ungdomarna har behov av två sorters 
platser. Dels platser där de kan vara ”on-stage” och platser där de kan vara ”back-stage”. Platser vilka fungerar 
som ”on-stage” ger möjlighet till att kunna visa upp sig, vara okontrollerade samt till möten och konfrontatio-
ner. På platser ”back-stage” behöver ej ungdomarna känna ansvar, här har de kontroll och kan vara självstän-
diga. Dessa platser är ofta skyddade, d.v.s. det fi nns ingen insyn från vuxenvärlden och de är därmed ostörda, 
tillskillnad från ”on-stage” platser. (Liedberg 1989) 

Det offentliga rummet har en stor betydelse för ungdomar, då det bland annat:
- Ger en personlig ram, utifrån vilken andra platser därefter bedöms.
- Ger en förståelse för historia, avstånd och sociala relationer.
- Ger möjlighet att skapa kamratrelationer.
Platser vilka fungerar som ”back-stage” kan dessutom ge möjlighet till:
- Fysiska och intellektuella utmaningar.
- Ett utvecklande av oberoende.

För att ungdomarna skall kunna använda och utvecklas är stadens alla rum, som redovisats ovan av stor be-
tydelse. Det blir då viktigt att stadens struktur ger möjlighet för ungdomarna att självständigt kunna förfl ytta 
sig. Gång- och cykelnätets utbyggnad och utformning, kollektivtrafi kens turtäthet och sträckning får då stor 
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betydelse. Viktigt är även att de utformas på ett sådant sätt så att de ej upplevs otrygga, så att det inte blir ett 
hinder i ungdomarnas möjlighet att använda staden. För att kunna uppnå detta måste en kunskap från ungdo-
marna fås.

Trots att ungdomar har stor kunskap om staden tar vi vuxna sällan tillvara den. Det fi nns inget som egentligen 
talar mot ungdomars infl ytande i planeringen. Tvärtom talar både internationella dokument, så som Barn-
konventionen, Agenda 21 och BRA 21 för deras infl ytande. Så även Svenska lagar som Plan- och bygglagen, 
Väglagen och Miljöbalken, vilka förespråkar att barn och ungdomar kan komma att ingå i samrådskretsen. De 
som dock bestämmer vilka som skall ingå i samrådskretsen är vi planerare. Detta är alltså vårt ansvar! Att få 
med ungdomarna i planeringen. 

För att kunna öka de ungas infl ytande i planeringen menar Boverket att vi behöver förändra de vuxnas attity-
der, ta tillvara de ungas kunskap i alla steg till dess att ett område/plats är färdig, precisera spelreglerna samt 
presentera material så att alla förstår. (Boverket 2000)

Metoder är av stor vikt i arbetet med de unga. Detta eftersom de ej har samma möjlighet som vuxna att i 
ord förmedla det de känner eller upplever. Metoder, som att t. ex rita kartor, fotografera eller markera plat-
ser på en karta, kan därför vara bra att som planerare använda sig av, för att få del utav deras upplevelser och 
användning av staden. (Maria Nordström 2002) I min fallstudie, vilken jag genomförde i Bollnäs med åtta 
stycken elever ur en åttondeklass, använde vi oss av metoder så som dessa. Ur fallstudien fi ck jag kunskap om 
vilka stråk och målpunkter i innerstaden som var viktiga för ungdomarna. Jag fi ck även kunskap om hur de 
upplevde dessa platser samt hur de använde dem.

Kanske kan vi förstå att vissa platser och stråk har en stor betydelse för ungdomar, men hur de upplever och 
använder dem kan vi inte veta förrän vi frågar dem. Många gånger planerar vi med tanke på att förbättra för 
de unga, exempelvis då vi planerar för gång- och cykelvägar. Det är då många planerare som inte tar tillvara 
den kunskap som de unga har, utan bara ser till sitt eget kunnande och tycker att det räcker. Jag anser ej att 
detta är tillräckligt eftersom de unga ser saker ur ett annat perspektiv än vuxna, nämligen ur ett ungdomsper-
spektiv. Jag anser därför att det är viktigt, att som planerare, även ge de unga möjligheter att få förmedla sina 
kunskaper om staden. Kunskap från ungdomar kan vara till stor hjälp vid såväl nyplanering av ett område som 
i förätningsprojekt, så som förnyelse av ett område eller en plats. Genom min fallstudie fi ck jag information 
som skulle kunna tas tillvara inom olika nivåer i planeringen. Mycket av informationen kan också tas tillvara 
inom olika förvaltningar, detta för att kunna förbättra olika områden/platser som fjortonåringarna pekat ut. 
Kunskapen skulle även kunna fungera som ett planeringsunderlag vid såväl översiktliga överväganden om 
markanvändning, som i en detaljplans programskede.
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Det jag anser vara bra för en planerare att tänka på i arbetet med de unga är:

- Förstå att de unga har en kunskap om staden som du ej har
- Skapa kontakter med lärare och elever
- Bygg upp ett förtroende
- Låt arbetet ta den tid som behövs
- Var kreativ och använd din fantasi
- Var tydlig om vad arbetet kommer att leda till
- Var ej byråkratisk
- Och framförallt ha roligt!
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1 INLEDNING

Bakgrund

Många förespråkar idag ungdomars rättighet att påverka sin om-
givning, bl.a. Barnkonventionen. Plan- och bygglagen säger att 
planeringsarbetet skall ske med medborgarinfl ytande, det är dock 
kommunerna själva som bestämmer i vilken utsträckning de vill 
inhämta deras kunskaper och synpunkter. Det fi nns i dag många 
kommuner som sett fördelarna med att föra en dialog med ungdo-
mar under planeringsprocessen, men fortfarande fi nns det många 
som inte tar tillvara denna kunskap. Boverket (2000) menar att det 
troligen är ungdomarna som använder den offentliga miljön mest, 
och de använder sig inte alltid av rummet så som vuxna gör.

Det fi nns en konfl ikt mellan ungdomars och vuxnas bilder av hur 
miljöer bör utformas. När vuxna planerar ungdomsmiljöer utgår 
de ofta från sina egna referensramar, vilket ej ofta stämmer överens 
med de ungas. De unga behöver miljöer som är utvecklande och 
spännande som ger dem frihet att utvecklas till självständiga indivi-
der. Medan de vuxna har ett behov av att kontrollera ungdomsmil-
jöerna så att de är trygga och säkra (Lieberg, Mats 2003). Vi som 
planerare kan inte veta hur ungdomarna kommer att uppleva och 
använda de platser som vi skapar, i tro om att de blir bra miljöer 
för alla att vistas i. En viktig del i arbetet som planerare är därför 
att kunna föra en dialog även med ungdomarna, för att få kunskap 
om deras upplevelser och användning av stadens rum. I arbetet 
med ungdomar i samhällsplaneringen krävs andra metoder än för 
vuxna anser Maria Nordström (2002), som är docent vid kulturge-
ografi ska instutionen vid Stockholms universitet. Detta eftersom de 
ej har lätt för att i ord beskriva och kommunicera sina erfarenheter, 
synpunkter och upplevelser. Metoder så som att rita teckningar och 
markera platser på kartor kan därför vara lämpliga att använda sig 
av.
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Syftet 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett samlat kunskaps-
underlag, baserat på fakta från litteratur samt forskning, som visar 
på den offentliga miljöns betydelse för ungdomar genomföra en 
fallstudie. Den skall visa på fjortonåringars användning och upp-
levelse av det offentliga rummet i Bollnäs innerstad, samt hur en 
information som denna därefter kan tas till vara i den framtida 
planeringen.

Frågeställningar

– Vilken kunskap har vi idag när det gäller den offentliga     
   miljöns betydelse för ungdomar?

– Vilken möjlighet har ungdomar att påverka planeringen 
   idag?

– Hur upplever och använder Bollnäs ungdomar innersta
   den? 

– Hur kan denna kunskap användas i den framtida planeringen?

Metod

Rapporten är indelad i två delar. Den första delen besvarar de två 
första frågeställningarna, och är en grundläggande kunskaps del 
som huvudsakligen bygger på litteraturstudier. Den andra delen, 
besvarar de två sista frågeställningarna, och bygger på information 
från åtta stycken elever ur årskurs 8 på Gärdesskolan i Bollnäs. Jag 
valde denna åldersgrupp eftersom ungdomar i denna ålder vistas 
mycket i stadens offentliga rum, då de bl.a. inte är tillräckligt gamla 
för att komma in på uteställen.
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För att få kunskap om hur Bollnäs ung-
domar upplever innerstaden genomfördes följande övningar:

–  Mental maps (kognitiv karta). Här fi ck ungdomarna själva rita 
en karta över innerstaden. Dessa kartor bygger på deras egna kun-
skaper om samt erfarenheter av innerstaden, och ger information 
om bl.a. viktiga stråk och platser.

– Gå tur. Ungdomarna fi ck skriva ner sina åsikter om olika platser 
under en promenad i innerstaden. Under denna promenad fi ck de 
även ge förslag på hur de tyckte att platserna borde förändras, om 
de ansåg att det behövdes. Platserna, vilka vi besökte, valde vi ut 
tillsammans.

– Bra och dåliga platser. Här fi ck ungdomarna en karta där de mar-
kerade platser som de upplever som bra eller dåliga. Därefter fi ck 
de skriftligt motivera sina markeringar.

Efter att dessa ovanstående övningar utförts genomfördes gemen-
samma diskussioner. Materialet från ungdomarna har analyserats 
och sammanställts i form av text och kartor, vilket redovisas i ka-
pitlet fallstudie -att ta tillvara ungdomarnas kunskap i planeringen, 
där även en mer utförlig beskrivelse av de metoder jag använt mig 
av ges. 

Rapportens upplägg

Rapporten är indelad i två delar. 

Del 1, skall ge en kunskapsgrund och inleds med kapitlet, Ungdo-
mars behov samt användning av stadens rum, vilket beskriver ung-
domarnas användning av det offentliga rummet, samt dess betydel-
se för deras utveckling som individer. Därefter i kapitlet, Betydelsen 
av den fysiska miljöns utformning för ungdomars rörelse, trygghet 
och möten i staden, beskrivs stadens strukturs betydelse för ungdo-
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marnas rörlighet och därmed möjlighet till användning av staden. 
Det följande kapitlet ungdomars roll i den fysiska planeringen, ger 
en inblick i vad olika internationella dokument samt svenska lagar 
säger om ungdomars infl ytande i samhällsplaneringen. 

Del 2, inleds med kapitlet Fallstudie –att ta tillvara fjortonåringars 
kunskap i planeringen, där fallstudien redovisas vilken genomfördes 
med hjälp av åtta stycken elever ur årskurs 8 på Gärdesskolan, Boll-
näs. Här besvaras de två sista frågeställningarna, hur Bollnäs ungdo-
mar upplever och använder innerstaden, samt hur en information 
som denna kan användas i den framtida planeringen. Rapporten 
avslutas med slutdiskussion, där bl.a. en utvärdering av metoderna 
ges samt mina egna refl ektioner och tankar kring arbetet med ung-
domarna i planeringen.

                                             Inledning


