
”Staden och det offentliga rummet 
blir deras teaterscen; 

kamraterna och vuxenvärlden deras publik”

(Mats Lieberg (1991) s. 173)





UNGDOMARS BEHOV OCH 
ANVÄNDNING AV STADENS RUM

Mats Lindström och Maria Nordström (2001) menar att det ej är 
förrän de senaste årtiondena som ungdomen lyfts fram som en 
viktig och speciell livsfas, vilket lett till att en omfattande ungdoms-
forskning utvecklats.

Det är troligtvis ungdomarna som använder det offentliga rummet 
i staden och i bostadsområdet mest av alla åldersgrupper (Boverket 
2000). Stadens rum har olika betydelse för och används olika av de 
som vistas där, och användningen av platser varierar beroende på 
dygnets timma. Mats Lieberg (1991) som forskat kring ungdomars 
användning av det offentliga rummet samt dess betydelse för dem, 
anser att stadens offentliga och halvoffentliga rum fyller olika be-
hov. Dels handlar det om platser och sammanhang där de kan vara 
sig själva och pröva olika handlingar, beteenden och stilar, men även 
om platser där de fritt kan ströva omkring och visa upp sig bland 
människor. 
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UNGDOMAR

Det offentliga rummet

Begreppet ”det offentliga rummet” används fl itigt i dagens stads-
planering. För ungdomar tror jag inte att begreppet är särskilt 
bekant, de använder staden utan tanke på om det är en offentlig 
plats eller ej. Nationalencyklopedin förklarar det offentliga rummet 
på följande sätt:

”Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för 
allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Hu-
sens fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar i det 
offentliga rummet.”

Mats Lieberg (1992) delar upp det offentliga rummet i två delar, 
offentliga platser och offentliga lokaler. Han beskriver staden som 
ett socialt sammanhang eller som en social sfär, och menar då den 
sfär av aktiviteter och socialt liv som fi nns kring sådana platser. Of-
fentliga platser betraktas som offentliga genom att de är tillgängliga 
för invånarna dels genom att de tillhör staden, men även för att de 
är tillgängliga under dygnets alla timmar, samt att ingen känner sig 
utestängd från dessa platser. Beroende på hur rummen används 
uppfattas de mer eller mindre offentliga. När ungdomar exempel-
vis “tar över” delar av ett torg, kan andra människor komma att 
undvika platsen, för att de känner sig besvärade, och platsen känns 
då ej tillgänglig för dem. Även lokaler som är privatägda kan fung-
era som offentliga, exempel på detta kan vara varuhus, biografer, 
idrotts- och nöjesarenor och caféer, hit har allmänheten tillträde i 
egenskap av kund, besökare och publik. Den grad av offentlighet 
som dessa anläggningar och lokaler får bestäms av hur öppna och 
tillgängliga de är, men även vem som förvaltar/äger dem och på 
vilket sätt de används. För ungdomar kan åldersgränsen i en lokal 
eller att de måste betala inträde, göra att den för dem ej är tillgäng-
lig. Enligt Mats Lieberg är det främst de ekonomiska omständig-
heterna som gör att ungdomar blir utestängda från vissa platser. 
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Platser som kräver att besökaren har tillgång till bil för att kunna ta 
sig dit, kan också det utgöra ett hinder för ungdomarna.

Ungdomsbegreppet

Ungdomsbegreppet har många synonymer säger Lars B Ohlsson 
och Hans Swärd (1994), som båda tjänstgör som forskare och lärare 
vid Socialhögskolan i Lund. För att nämna några kan nämnas de 
unga, pubertet, ungdomlig och det uppväxande släktet. Begreppet 
och dess synonymer är svårdefi nierbara och komplexa, vilket har 
att göra med att de genom tidens gång skiftat karaktär och innehåll. 
Därför behöver dess innebörd ej vara densamma. 

Mats Lieberg (1992) menar att begreppet förändras i takt med att 
vårt samhälle förändras. I det förindustriella samhället blev man 
vuxen direkt efter barndomen. Övergången mellan barndom och 
vuxenlivet har dock med tiden blivit alltmer diffus. Det är under 
denna tid som steget mot ett myndigt ansvarstagande från ett 
omyndigt föräldrarberoende skall tas. Ungdomen börjar alltmer 
betraktas som vuxen av sin omgivning, vilket medför ansvar. Emel-
lertid hamnar de ofta i en mellan zon, där de behandlas både som 
vuxen och barn, detta trots att de ännu ej har de rättigheter och 
plikter som kännetecknar vuxenvärlden. Det är inte förrän i 18 års 
ålder som de blir myndiga, och då berättigad att få de rättigheter och 
ansvar som vuxenlivet medför. Gränsen mellan barndom – ungdom 
–vuxen är idag fl ytande, beroende på vilken innebörd man lägger i 
begreppet. Begreppet ungdom kan ses ur olika perspektiv. När det 
gäller statistiska undersökningar är gruppen ungdomar mellan 14-24 
år. Ungdom i juridiskt synsätt är de som är under myndighets ålder 
d.v.s. 18 år. Begreppet kan även ses ur andra synvinklar exempelvis 
puberteten, vilken visar på den biologiska utvecklingen. Abdolean-
sen används inom psykologin för att visa på människans psykolo-
giska utveckling. Det kan även ses som en social innebörd, genom 
de förändringar som individen möter exempelvis då han/hon får 
ett arbete eller fl yttar hemifrån. Slutligen kan det ses ur ett kulturellt 
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perspektiv, då genom olika uttrycksformer exempelvis stil eller 
mode.

Ungdomen sett som en psykiskt avgränsad grupp, då individen 
skapar sin individualitet som människa och sin framtida identitet, 
benämner Mitteraner (Ohlsson Lars B & Swärd Hans (1991)) som 
en ”andra födelse”. Då den unge lämnar barndomens personlig-
het och istället ”föds” vuxenvärlden. Johan Fornäs (1989) som är 
forskare vid HSFR vid centrum för masskommunikationsforskning 
vid Stockholms universitet, menar att sökandet och gränsöverskri-
dandet sträcker sig idag långt över pubertetens nyfi kenhet. Han 
menar att det är svårt att säga hur länge man är ung. Frågor får 
aldrig ett svar, man fi nner aldrig sin slutgiltiga identitet och därför 
betyder inte vuxenvärlden att vara ”färdig”. Mats Lieberg (1992) 
anser att identiteten förut var fast knuten till att individen föddes in 
i bestämda sociala sammanhang, men att idag söker ungdomarna 
identiteten i sin nutida och framtida sysselsättning. Mats uttrycker 
att det nu ej är lika viktigt var man kommer från utan det viktiga är 
vart man är på väg.

Ungdomens tre stadier: frigörelse, kvalifi cering och integra-
tion
Mats Lieberg (1992) anser att ungdomarna genomgår tre stadier: 
frigörelse, kvalifi cering och integration. Under frigörelse måste 
ungdomarna bryta sig fri från föräldrarna och skapa sig en realistisk 
föreställning både om omvärlden och deras egen roll i samhället. 
Denna tid kan ske vid olika tidpunkter under tonåren och vara mer 
eller mindre dramatisk. Kvalifi ceringen innebär att de måste växa 
in i och förstå samhället. Integrationen anser Ramström (Lieberg, 
Mats 1992) är underskattad i dagens samhälle. Många ungdomar 
riskerar att hamna i ”tonårsfällan”, detta p.g.a. att samhället oför-
måga att stödja tonåringarnas identitetsutveckling. Med ”tonårsfäl-
lan” menar han att ungdomar kan bli kvar i tonåren och får svårt 
med integrationen i vuxenvärlden.

Utveckling mot en egen identitet
Det är inte förrän i 15-års åldern som ungdomar tar ställning till 
föräldravärlden, hur de (föräldrarna) lever sitt liv och därmed sin 
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egen uppväxtmiljö, detta visar studier som Maria Nordström (2002) 
genomfört. Individen har då utvecklat en tydlig och självständig 
identitet, vilket gör det möjligt för dessa funderingar. Det är även i 
tonåren som det sker en social förändring då man går från att göra 
till att vara tillsammans, det sociala livet får en stor betydelse. Grup-
pen börjar fungera som en familj, och är ett led i individens utveck-
ling mot en egen och självständig identitet. Deras uppmärksamhet 
riktas mot dem själva men även mot andra människor och de tycks 
ha ett starkt behov av att bekräfta sin könsidentitet. Till en början 
leder detta till att de anammar vad de anser är typiskt manligt och 
typiskt kvinnligt. Senare i tonåren får intresset för det sociala livet 
en tydligare inriktning på utbytet med andra människor och olika 
former av umgänge liksom funderingar om den egna framtida 
familjebildning. De får nu en annan syn på den fysiska miljön runt 
omkring dem. De börjar nu se om de kan förankra sig där, och 
omvärlden utanför uppväxtmiljön blir mer intressant. 

Ungdomarna i staden 

Mats Lieberg (1992) som bl.a. studerat ungdomar i Lund och Bengt 
Andersson (2002) som studerat ungdomar i Göteborgs innerstad 
samt förort, har kommit att dela in dem i olika grupper. De olika 
grupperna är beroende på ungdomarnas fritidssysselsättning och 
därmed deras användning av det offentliga rummet. Mats Lieberg 
och Bengt Andersson menar att detta är en förenkling och att det 
fi nns ungdomar som inte kan kategoriseras så enkelt. Det fi nns 
många ungdomar som befi nner sig någonstans emellan dessa indel-
ningar. Jag skall här ge en översikt som är en förenkling av Liebergs 
och Anderssons indelningar. Jag har kommit att dela in dem i tre 
grupper ungdomar som vistas mycket i den offentliga miljön, ung-
domar som vistas mycket i hemmet och slutligen ungdomar som 
vistas mycket i föreningslivet.

Ungdomar som vistas mycket i den offentliga miljön, värdesät-
ter utelivet högt. 
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I denna grupp kan tre grupper urskiljas, de som vistas i den lokala 
miljön, de som befi nner sig mycket i de centrala delarna av staden, 
samt de ungdomar som vistas i båda dessa rum. 
För de ungdomar som vistas i den lokala miljön är det viktigt att 
de bor nära sina kompisar, så de lätt kan fi nna varandra, och att de 
kan röra sig fritt i de närmaste omgivningarna. Det är viktigt för 
deras gruppsammanhållning och självkänsla. Dessa ungdomar kän-
ner trygghet i den lokala miljön.

De ungdomar som befi nner sig i stadens centrala delar har en stark 
orientering mot stadens nöjes- och samlingsställen. Ungdomar är 
ofta ”stilmedvetna”, och kopplingen till lokaler och verksamheter i 
centrala staden är ett viktigt identitetsuttryck.

Föräldrarna är ej engagerade och indragna i deras liv, och förebil-
der kan vara fritidsledare. Anställd personal kan annars betraktas 
med misstänksamhet och skepsis från ungdomarna. Ungdomarna 
gör många bus tillsammans, vilket handlar om att visa upp sig och 
visa kamrater och vuxna vad man har gjort och därigenom vad de 
behärskar. De syns och hörs ofta i de öppna offentliga miljöerna, 
och tar ofta platser i anspråk.

Ungdomar som vistas mycket i hemmet, använder inte det of-
fentliga rummet så fl itigt. De har tankar som kretsar kring hemmet 
och hur man på bästa sätt kan vara föräldrarna till lags. De är ute 
i den offentliga miljön men använder den försiktigt, vilket oftast 
sker med föräldrar eller kamrater. De har ett fåtal kompisar som de 
umgås med, och då ofta en i taget, ofta en ”bästis” vilken de umgås 
intensivt med. Ungdomarna har en låg aktivitetsnivå, vilket kan 
bero på att de har få kamratkontakter och att de därför står utanför 
de nätverk som kan fungera som kanaler till olika verksamheter. 

Ungdomar som vistas mycket i föreningslivet, har inte mycket 
tid som är ”oplanerad”. Dessa ungdomar får dock den sociala 
samvaron efter aktiviteten, men även på dit eller hem resan. Ung-
domar har ofta en stark kontakt med föräldrarna eller ledare, vilka 
fungerar som förebilder. 
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UNGDOMARNAS ANVÄNDNING AV 
STADENS RUM

Ungdomar är i högre grad än vuxna hänvisade till det offentliga 
rummet för sina aktiviteter (Lieberg, Mats 1992), och deras använd-
ning av den fysiska miljön skiljer sig från hur de vuxna använder 
den (Boverket 2000). Mats Lieberg (1989) menar att ungdomar 
alltid kräver ett eget utrymme en plats i rum och tid. Deras livsform 
är under en ständig förändring, och de ser staden som en tillgång 
och använder den för en mängd olika saker. De har ett behov av att 
avgränsa egna rum eller territorier där de själva kontrollerar händel-
seförlopp och tillgänglighet. I vissa fall måste det ske ”back-stage”, 
d.v.s. på platser i det offentliga rummet som är skyddade. Med skyd-
dade menas att dessa platser inte har insyn från vuxenvärlden och 
därmed är ostörda. Det kan även ske ”on-stage”, i det offentliga 
men där de kan vara okontrollerade och anonyma.

Ungdomarna i det offentliga rummet då 
och nu

I och med att vårt samhälle förändras, förändras även ungdomarna 
som bor där menar Michael Forsman (1989). Ungdomar är idag ej 
fast i vuxenvärlden som tidigare, utan de rör sig mellan olika om-
råden och har mycket fritid. Det är därför inom ramen av fritids-
kulturen som de producerar sin kultur och bedriver identitets- och 
meningsarbete.

Den offentliga miljön har alltid varit en viktig social arena, där 
människor i alla åldrar kunnat mötas. De vuxna börjar dock alltmer 
lämna den offentliga miljön, och istället är det nu bl.a. fritidsledare 
som är ute och möter ungdomar på dessa platser. Det beror på att 
privatiseringen ”drog in de vuxna i husen”, i och med detta föll en 
stor del av ramarna kring de ungas samvaro bort, och därmed även 
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den sociala kontrollen som detta ramverk utgjort. (Lieberg, Mats 
1989). Mats Lieberg (1991) menar att ungdomar förut träffades 
utomhus, vilket berodde på trångboddhet samt bristen på fritidslo-
kaler. Ute i den offentliga miljön kunde de vuxna och unga träffas 
som likställda, här kunde de byta erfarenheter och studera varandra. 
Idag är situationen en annan. Ungdomarnas tid är idag mer in-
rutad på institutioner av olika slag. Den skolfria tiden tillbringas till 
största delen i hemmet eller i organiserade vuxenstyrda förenings- 
och fritidsaktiviteter. Förenings- och fritidsaktiviteter ger utrymme 
för socialt umgänge med kamrater men möjligheten till att ostört 
skapa en egen verklighet och identitet utanför de vuxnas insyn är 
små. Den spontana fotbollsmatchen som förut skedde på bakgår-
den sker idag istället organiserad på fotbollsarenan. Syftet var enligt 
Mats Lieberg (1989) att få bort ungdomar från ”den farliga gatan” 
och skapa en kontrollerad verksamhet organiserad av vuxna. Den 
lokala fria ungdomsmiljön fyller dock viktiga funktioner som inte 
kan ersättas av andra insatser. Mats Lieberg säger att ”ungdomen 
blir mer eller mindre synlig, mer eller mindre integrerad i eller isole-
rad från vuxenvärlden”. Trots detta känner ungdomar idag kän-
ner till mer om vuxenvärlden än vad man tidigare gjort, eftersom 
kontakten mellan ungdomar och vuxna alltmer blivit lättsammare. 
Ungdomar har i dag ett ökat beroende av vuxenvärlden, eftersom 
de kan hjälpa dem med bl.a. lokaler till olika aktiviteter. (Lieberg, 
Mats 1991) Vuxna som förebilder övergår dessvärre alltmer via tv 
och fi lm mm. Ungdomar i dagens samhälle har dock större möjlig-
heter och mer tid än tidigare, för att kunna pröva sin identitet. De 
fl esta av dem är inte heller lika beroende som tidigare av föräldra-
generationens traditioner och sociala mönster. (Lieberg, Mats 1989) 

Under den senaste tiden har det i tidningar och tv- reportage 
rapporterats att barn mellan 11 och 16 år är spelberoende, i den 
mening att de spelar data- och tevespel mer än 35 timmar i veckan 
(Ström, Marie). Jag ställer mig nu frågan om det offentliga rummet 
nu även börjar avbefolkas av de unga? Den nya tekniken leder till 
att de spenderar mycket av sin fritid i hemmet. De chattar med sina 
kompisar på nätet istället för att träffa dem ute i den verkliga värl-
den. Mats Lieberg (1992) anser att den nya tekniken kan komma att 
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leda till att det för ungdomar ej blir så viktigt att bege sig ut i det of-
fentliga livet, för att kvalifi cera sig för vuxenlivet och inhämta kun-
skap. Utan att de nu kan få denna kunskap genom media. Han säger 
dock att de teknologiska hjälpmedlen förmodligen inte kommer att 
kunna ersätta behovet av mänsklig kontakt och samvaro, men att 
det kanske kan ge en ökad insikt i andra människor och kulturers 
levnadsförhållanden, som gör att det offentliga livet och mötet med 
främmande kulturer underlättas. Tyvärr är denna fråga alltför om-
fattande för att kunna rymmas i detta examensarbete, men jag anser 
att frågeställningen är viktig och intressant att belysa.

Ungdomarnas platser i staden

Vuxna använder i första hand de nödvändiga och målinriktade akti-
viteterna då de söker sig till en plats. Medan ungdomarna använder 
sig av det offentliga rummet av sociala skäl, för att umgås och visa 
upp sig, samt för att pröva olika stilar och roller. I sin forskning har 
Mats Lieberg kommit fram till att ungdomar har olika behov av 
platser i staden. Livet mellan husen är för många tonåringar viktiga 
platser i brist på andra intressanta platser att gå till. Den viktigaste 
aktiviteten för dem verkar vara att inte göra någonting alls utan bara 
”stå och hänga”. Det kan tyckas vara passivt, men är en viktig social 
aktivitet som oftast sker med kompisar. Platser där denna aktivitet 
sker på är insynsskyddade och avskilda. Där gruppen har en god 
kontroll över omgivningen, dels på mer öppna och tillgängliga 
platser där man både ”syns” och ”ser” men där samtidigt överrask-
ningen och det oväntade kan dyka upp.

Bengt Andersson (2002) och Mats Lieberg (1989, 1992) har genom 
sina forskningar kommit att diskutera ungdomars användning av 
platser. De båda forskarnas indelning av rummen skiljer sig dock 
åt. Bengt Andersson anser att Mats Liebergs indelning av ungdo-
mars platser har sin utgångspunkt i de funktioner de fyller för unga. 
Platser tas i anspråk beroende på skillnader i fritidsaktiviteter och 
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kamratrelationer. Ett annat sätt menar Bengt Andersson är att dela 
in de rum ungdomarna använder, utifrån offentlighetens kriterier 
om tillgänglighet och öppenhet. Det blir då viktigt hur rummen är 
socialt organiserade, t.ex. hur den sociala kontrollen fungerar och 
vilka slags verksamheter platserna är kopplade till. Jag skall nu här 
nedan redovisa dessa båda synsätt.

Reträttplats, interaktionsplats, frizon och Gränszons-
platser

Mats Lieberg (1989, 1992) har kommit att dela upp stadens rum i 
reträttplats, interaktionsplats och frizon beroende på ungdomarnas 
användning av dessa platser.

Reträttplatser delar han upp i två kategorier, tillhåll och gömstäl-
len. 
– De platser som fungerar som tillhåll, har ungdomarna ett eget 
ansvar över, och därmed kontrollen. 
– Gömställen är platser som ungdomarna upplever att de får vara 
sig själva, ”skyddade” och slipper ta ansvar. Här kan de känna sig 
fria, okontrollerade och självständiga.

Interaktionsplatser delas även de in i två kategorier, favoritställen 
och stamställen samt stråk och öppna platser.
– Favoritställen och stamställen är platser där ofta möten/konfron-
tationer med andra ungdomar sker. Som exempel på dessa platser 
kan nämnas disco, caféer och torg. 
– Stråk och öppna platser är platser som fungerar som möten/kon-
frontation med alla grupper inklusive ungdomar. Dessa platser är 
stadens gator där affärer fi nns men även gator vilka de använder för 
att ta sig mellan olika målpunkter. Hit hör även torg.

Frizoner kräver tre villkor:
1. Det får ej vara någon vuxen kontroll i de handlingar och hand-
lingsmönster som utspelar sig på dessa platser.
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2. Det behöver ej vara något syfte eller mål med det som sker, annat 
än det ungdomarna själva ställt upp. Viktiga element i frizonens 
begrepp är just ”doing nothing”, samt stor öppenhet för att något 
oväntat kan hända.
3. Det skall fi nnas möjligheter till att experimentera och utpröva 
aktiviteter och händelser som ej är förhandsvisande och förhand-
stolkande, d.v.s. helt unika.

Gränszonsplatser, kännetecknas av att de ligger i utkanten av ett 
bostadsområde eller mitt emellan två eller fl era delområden inom 
området. Gränszonsplatser kan fungera som barriärer, neutrala mel-
lanrum eller förbindelselänkar till andra platser. Gränserna kan fylla 
olika funktioner, de kan vara mer eller mindre tydliga och kan fi nnas 
på olika nivåer inom en stad eller ett bostadsområde. Mats Liedberg 
tycker sig kunna identifi era en typ av plats inom gränszonsplatser, 
vilken han kallar mötes- och avskedsplatser. Det är platser där man 
antingen möts för vidare förfl yttning någon annanstans, eller om-
råde där man skiljs åt och tar avsked av varandra. Som exempel på 
sådanna platser kan nämnas strategiska knutpunkter såsom gatu-
hörn, torg och vägkorsningar. Det kan även vara viktiga transport- 
och förfl yttningsleder.
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Plats Rumsliga egenskaper Sociala aktiviteter

Stamställen Insynsskyddande, svårtillgängliga
men kontrollerade platser “back 
stage” där det fi nns få vuxna.
(Fritidsgården, replokal, favoritkafé)

Öppna och lättillgängliga platser “on 
stage” (t ex en del av ett torg) som 
tidvis “kontrolleras” av en speciell 
grupp (raggare, punkare)

Sitta och prata.
Nära, trygga och kontinuerliga rela-
tioner med “gelikar”.

Träffas, mötas, visa upp sig, “se och 
synas”.

Stråk Öppna, lättilgängliga platser med 
mycket folk.
(Gågator, torg, affärscentra).

Flanera, umgås, titta på folk. 
Rörelse, variation, mångsidighet, 
oplanerade möten, konfrontation.

Mellanrum Diuffusa, “neutrala” platser som 
förbinder klara defi nierade rum. 
(Korridorer, portar, trappor, park/
grönområden).

“Stå och hänga”. Klotter, mötas, 
umgås.

Interaktionszoner Öppna, centralt belägna platser.
(Torg, gatukorsningar)

Tillfälliga och planerade möten.

(Lieberg, Mats  1989 s.86)

Interaktionsplatser



Stadens öppna rum, institutiella rum, organiserade 
och aktivitetsbaserade rum, kommersiellt organise-
rade rum och hemmet

Bengt Andersson (2002) är socionom och verksam som lärare och 
forskare vid instutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet. 
Han delar upp staden i ”stadens öppna rum”, ”institutiella rum”, 
”organiserade och aktivitetsbaserade rum”, ”kom
mersiellt organiserade rum” och slutligen ”hemmet”.

Med Stadens öppna rum menas bl.a. gatumiljöer, vilka är platser 
som lätt kan tas i anspråk och används som samlingsplatser för 
ungdomar. Platserna är ofta undanskymda med litet användnings-
område eller kommunikationsytor.

Institutiella rum, är i första hand fritidsgården och skolan, som 
fungerar som organiserade platser. Av dessa två är det fritidsgården 
som befi nner sig närmast det öppna rummet.

Organiserade och aktivitetsbaserade rum, föreningslivet, domi-
neras av en vuxenstyrd fostringspedagogik. Andersson menar dock 
att det även fi nns utrymme för ungas självorganisering, ledarskap 
och oorganiserat umgänge vid sidan av aktiviteterna. Platserna kan 
även fungera som mötesplatser och aktivitetsytor.

Kommersiellt organiserade rum, är inriktade på rekreation och 
nöje, som exempel kan nämnas caféer, affärer, musikscener och 
biografer. Platserna ger ungdomarna ”vad de vill ha”, men detta 
kostar dock pengar och därför är de ej tillgängliga för alla ungdo-
mar. För ungdomarna vilka inte kommer in på vissa diskotek och 
andra uteställen för att de är för unga, blir caféet en plats som ger 
dem en ”ute känsla”. Här kan de roa sig, träffa människor och delta 
i stadens uteliv. 

Alla rum som nämnts här ovan befi nner sig i det offentliga livet. 
Den sista platsen enligt Bengt Andersson befi nner sig i det privata, 
hemmet.
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Ungdomar som samlats på en uteservering, 
Östersund.



Ungdomar och kommunikation

I media målas ofta ungdomen upp som ett samhällsproblem. Lars 
Åberg (1989) anser att ungdomen ofta ses som ett problem då de 
träffas utomhus utan fritidsledare och aktivitetsbidrag. De unga är 
ett problem då de träffas på gågatan, då de ofta upplevs som stö-
kiga och högljudda.

På olika platser i staden kan man fi nna meddelanden, bilder eller 
protester som är gjorda av ungdomar. Dessa kan ibland kallas för 
”klotter” och upplevs då som ett negativt laddat ord, och studier 
som Ulla Jergeby (1996) genomfört visar att människor påminns 
om våldsamheter när de ser klotter, och de som klottrar ses som 
kriminella. Men på senare år har detta avkriminaliserats, då det i 
organiserad form erkänts som en kulturyttring, graffi ti.

Maria Nordström (2002) visar i sin undersökning, vilken genomför-
des i Rågsved på 1970-talet, att när ungdomar ej känner att de får 
gehör för sig och sina intressen från vuxenvärlden visar detta sig på 
olika sätt, bl.a. genom dikter. Det visade sig även att när ungdomar 
upplever att deras värld är maktlös gentemot de vuxnas, att de ej 
får plats, känner de vanmakt. Detta i sin tur leder till att de vänder 
sig i protest och hat mot vuxenvärlden, vilket ej enbart leder till 
våld utan även till väggmålningar (klotter). Dessa målningar sym-
boliserar ofta hur ungdomarna själva mår och vad de känner inför 
världen de lever i.

       Ungdomars behov och användning av stadens rum

Graffi ti.

I staden kan man fi nna olika meddelanden. 
Som här dansa!



DET OFFENTLIGA RUMMETS 
BETYDELSE FÖR UNGDOMARNAS 
UTVECKLING

Det är under barndomen och uppväxttiden som individens plats-
föreställningar långsamt byggs upp, vilka återspeglar hur individen 
utforskar platsen där hon bor. Detta för att kunna förstå dess egen-
skaper och karaktär, innan hon vidgar sitt omvärldsintresse till att 
omfatta även mer okända och avlägsna platser, säger Maria Nord-
ström (2002). Den unga individen utforskar sin omvärld genom 
konkreta handlingar och genom sina sinnen. Det är ej förrän i ton-
åren som individen utvecklar en tankemässig förståelse för omvärl-
den och kan relatera platser till varandra, och i och med detta skapa 
sig en bild över området genom en kartbild eller kunna förmedla 
dem språkligt. Det innebär att vår uppväxt miljö spelar en stor roll, 
eftersom det är här vi bildar oss en förståelse för omvärlden. Den 
miljö vi växer upp i bildar därför den personliga ramen för hur 
andra platser bedöms. Våra första platser är viktiga för oss efter-
som de är förknippade med vår familj, och för unga människor hör 
oftast platsen samman med relationen till olika människor. Bostads-
områdets betydelse varierar beroende på i vilken ålder man befi nner 
sig. För äldre människor är upplevelsen av den fysiska miljön igen-
kännande och den blir betydelsefull utifrån deras tidigare upplevel-
ser och erfarenheter. För unga människor har uppväxtmiljön en stor 
betydelse, för hur hon/han kommer att uppleva olika platser. Efter 
platsförankringen träder en ny fas in, då människans självständighet 
utvecklas. Fasen manifesteras samtidigt i förhållande till den fysiska 
plats, där hon bor, till familjen och den nära sociala omgivningen. 
Det är under ungdomstiden som man stakar ut sin väg för sig själv 
som individ, samtidigt som man börjar ta viktiga steg mot vuxen-
världen. Det går oftast bra för de ungdomar som växer upp med 
goda familjeförhållanden, de har ofta en god uppväxt i sitt bostads-
område. Situationen blir en annan för de ungdomar som växer upp 
med sämre familjeförhållanden. Dessa ungdomar söker sig oftast 
till de gäng som fi nns i området, vilket blir deras tillfl ykt. Tillfl ykten 
kan fungera som en inlåsning vilket i sin tur kan upplevas som om 
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Vår uppväxt miljön har en stor betydelse för 
hur vi  kommer att bedömma andra områden 
och platser senare i livet.



den bestämdes av bostadsområdet och dess fysiska gränser. Denna 
Upplevelse hänger till viss del samman med att den fysiska miljön 
för ungdomar utgör deras uppväxt- och lärandemiljö, samt att de 
ungdomar som ej har hem där och därför inte är väl förankrade, 
blir hänvisade till andra ungdomar ute i bostadsområdet.

Platser som ligger i och kring det egna hemmet är viktiga för 
ungdomars lokala förankring och trygghet menar Mats Lieberg 
(1989). Genom uppväxten lär sig ungdomar att förstå och se den 
miljöns speciella kultur. Den upplevelse som man får utav en viss 
miljö, leder till att man förstår historia, avstånd och sociala rela-
tioner. Samtidigt så säger det mycket om vad som är fult, vackert, 
skrämmande och hemtamt. Människan påverkas av miljön i en 
direkt mening, eftersom den bestämmer gränser och anger förut-
sättningar. Genom att utforska sitt grannskap på egen hand vinner 
ungdomarna kunskap samtidigt som de utvecklas. Platser som är 
enskilda och som inte alltid är kända av vuxna, är därför viktiga för 
ungdomarnas utveckling. Platserna kan ge möjlighet till att utveckla 
kamratrelationer, till fysiska och intellektuella utmaningar samt till 
utvecklande av oberoende. Beroende på ungdomarnas kön, ålder 
eller social tillhörighet kan dock en miljö ha olika betydelse. (Bo-
verket 2002)

Michael Forsman (1989) målar bilden av att staden kan bli en 
scen där ungdomar provar identitet och mening och en plats för 
subjektiv expansion. Här behöver de ej känna som om de vore 
underordnade objekten, här kan de ta dem i anspråk utan att 
behöva äga dem. Mats Lieberg (1991) menar att stadens offentliga 
och halvoffentliga rum dels handlar om platser och sammanhang 
där ungdomarna kan vara sig själva och pröva olika handlingar, 
beteenden och stilar. Dels handlar det om platser där man fritt 
kan ströva omkring och visa upp sig bland människor. Genom att 
visa sig bland människor de inte känner, orienterar de sig i en rad 
allmänna men ändå viktiga detaljer om senaste mode och fi lm mm. 
De bekantar sig även med nya situationer och personer, vilket är en 
viktig läroprocess just under ungdomsåren. Då det är under denna 
tid identiteten och den sociala kompetensen håller på att utvecklas 
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Två ungdomar i lekparken.



och ta form. När ungdomarna rör sig i det offentliga rummet har 
de så kallade ”identitetslekar” eller ”interaktionslekar” då de spanar 
in någon av det andra könet, eller studerar en annan människas stil. 
Detta sker ofta genom att de härmar personen ifråga, medan de öv-
riga fnissar. Thomas Ziehl är professor i pedagogik i Frankfurt, an-
ses vara en av vår tids viktigaste kultur- och samhällsanalytiker. Han 
menar att detta handlar om att ungdomarna förbannar tristessen, 
tomheten och ledan i vardagen och söker på detta sätt olika vägar 
till spänning och utlevelse. Ett sätt är just att uppträda utmanande 
och provokativt och på så sätt testa var gränsen till det förbjudna 
och otillåtna går. De söker sin identitet och stil, samt hur man kom-
municerar. Mats Lieberg som studerat ungdomars anspråk på egna 
rum och territorier där de själva kontrollerar tillgängligheten och 
händelseförlopp, anser att ungdomar har ett behov av platser som 
är ostörda och utan insyn från vuxenvärlden, dessa platser kallar 
Mats Liedberg för ”back stage”. Här kan ungdomarna träna på sina 
roller och även själva välja sin repertoar och uttrycksmedel. De har 
även behov av platser som utspelar sig i offentligheten ”on stage”, 
men i sammanhang där man kan vara okontrollerad och anonym, 
exempel på detta är platser så som stadens torg och gator. Platser 
som innehåller människor de inte känner, är det främst spänningen 
och den ökande intensiteten som ungdomarna söker. 

Staden som bollplank

Media har en stor inverkan på ungdomar i dagens samhälle, och 
Mats Lieberg (1989, 1991) säger att det alltmer är härifrån de unga 
får sina förebilder. Genom media får ungdomarna många olika stilar 
att ta ställning till. Det handlar ej enbart om att ta in dessa budskap 
utan även om att ifrågasätta olika intryck. Mötet med andra ungdo-
mar och obekanta spelar här en viktig roll, så som konfrontationen 
med nya varor och artiklar i de kommersiella köpmiljöerna. Miljöer 
fungerar alltså som ”bollplank”, att prova olika uttrycksformer och 
stilar mot. De nya medierna och den ökade omvärldsmedveten-
heten menar Johan Fornäs (1989) har lett till att nya möjligheter 
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skapats, men i och med detta även en otrygghet. Förut kunde vi luta 
oss tillbaka på våra traditioner. Nu lever vi i ett mångkulturellt sam-
hälle, där traditioner, stilar och normer konfronteras med varandra, 
och individen tvingas till livsval. Johan Fornäs tycker att detta lett 
till ett ökat behov av frirum hos ungdomarna, där de kan skapa sig 
en identitet. I vårt samhälle fi nns dock få sådana platser.
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