
BETYDELSEN AV DEN FYSISKA 
MILJÖNS UTFORMNING FÖR 
UNGDOMARS  RÖRELSE, 
TRYGGHET OCH MÖTEN I 
STADEN

Det föregående kapitlet har beskrivit stadens betydelse för ungdo-
mar. Men för att ungdomarna skall kunna använda staden är dess 
struktur av stor betydelse. Enligt Boverket (2000, Lieberg 2003) har 
stadens struktur, d.v.s. hur trafi k-, bebyggelse-, och den gröna struk-
turen utformats samt hur verksamheter är lokaliserade i förhållande 
till varandra, en stor betydelse för ungdomars möjlighet till rörelse. 
I en artikel i Arkitekten skriver dock Dan Hallemar att våra städer 
idag styrs av ett segregerat tänkande, där unga hänvisas till säkra ak-
tivitetsytor. För den som planerar staden är det viktigt att tänka på 
hur platser kopplas till varandra och hur dessa kopplingar utformas. 
De som planerar staden måste därför öppna sina ögon och förstå 
att de unga har behov av och använder fl era platser än de som fi nns 
i anslutning till skola och fritidsaktiviteter.

Det jag anser är viktigt är att skapa goda möjligheter i staden för 
möten och rörlighet, och som Mats Lieberg säger ”…det handlar 
om att utveckla ett förhållningssätt som innebär att sätta sig in i 
ungdomarnas vardagsliv och skapa en förståelse för att olika intres-
sen skall kunna utvecklas från egna förutsättningar”. (Lieberg, Mats 
11992 s.264) Men för att kunna göra detta behövs ungdomarnas 
kunskap.
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STADENS STRUKTUR

Eftersom ungdomarna ej har samma förutsättningar som vuxna, 
när det gäller möjligheten till rörelse, har stadens struktur en stor 
betydelse (Boverket 2000). För ungdomarna blir kollektivtrafi ken 
och gång- och cykelvägarnas placering samt dess utformning viktig 
i deras möjlighet till en självständig rörelse.

Trafi k

Vägverket menar att genom det moderna vägtransportsystemet så 
har en ökad rörlighet skapats, och detta har påverkat vår bebyggelse. 
De som planerade staden har räknat med bilen som transportmedel 
vid planering av bostads- och serviceområden, vilket ibland lett till 
ett dåligt gång- och cykelvägnät.

Barn och ungdomar är grupper som enligt statistiken är mest ut-
satta i trafi ken. Ungdomar gör fl er resor än vuxna, och de fl esta av 
deras resor görs i fritidssyfte. De går eller cyklar mer än vuxna, och 
oskyddade trafi kanter har betydligt sämre trafi ksäkerhet än de skyd-
dade. De är även den grupp som gör fl est sena natt- och kvällsturer. 

För ungdomars möjlighet till rörelsefrihet kan placeringen av tåg-, 
buss- eller spårvagnshållplatser, tidtabeller och linjesträckningen 
vara helt avgörande för deras möjlighet för en självständig använd-
ning av miljön. (Lieberg, Mats 2003) I glesbygden har kollektivtrafi -
ken en speciellt viktig roll, detta eftersom den har en stor betydelse 
för att ungdomarna själva skall kunna åka för att träffa kompisar 
eller kunna ta sig till fritidsaktiviteter. 

Även ett väl utbyggt och bra gång- och cykelvägnät utökar de fy-
siska gränserna för vart de kan ta sig på egen hand.
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Figuren skall visa på staden och 
målpunkter kring den. Ungdomarnas 
möjlighet till självständig förfl yttelse, är 
beroende av utformningen av de länkar 
som kopplar de olika målpunkterna i 
staden.



Stadens rum

Mats Lieberg (1992) anser genom sina studier av ungdomar i Norra 
Fäladen i Lund, att grannskapsplaneringen samspelar med ungdo-
mens intressen och behov. De upplösta och öppna rummen kan 
erbjuda ganska goda möjligheter för reträttplatser och gränszons-
platser. Interaktionsplatser är dock svårare att fi nna, och för dessa 
platser måste de söka sig till innerstaden.

Stadens rum är oftast tillrättalagda för någon eller några förutbe-
stämda funktioner, och det offentliga rummet inbjuder inte alltid 
till att man vill stanna upp där för vistelse. För ungdomar menar 
Boverket (2000) att dessa rum mestadels är alltför välplanerade. 
Miljön är redan färdig och inbjuder inte till att de själva kan påverka 
den. De ytor som inte är funktionsbestämda blir därför viktiga, 
samt platser vilka är övergivna. Här kan de själva sätta sin prägel på 
platsen och förändra den, och får då använda sin fantasi och skapar-
glädje. Boverket anser därför att staden behöver sådana platser som 
inte är ”perfekta”. Mats Lieberg (1989) anser dock att ungdomar 
ändå alltid fi nner mötesplatser och frirum trots vår överplanering.

Tove Jonstij (1998) genomförda enkätundersökning bland 13-16 
åringar visar att de saknar en hemvist utomhus i våra städer. Det 
saknas alltså platser där ungdomar kan mötas. Ungdomarna för-
väntas ofta delta i någon form av organiserad verksamhet, där de 
då får tillgång till halvoffentliga rum eller idrottsanläggningar. Vår 
kultur anser i allmänhet att platser utomhus som är oorganiserade 
är ”dåliga” för våra ungdomar. Dessa miljöer har dock en stor bety-
delse för ungdomars utveckling (Lieberg mats 1991). Att ungdomar 
saknar platser att vistas på visade sig även i min fallstudie. Eleverna 
jag träffade saknade platser i Bollnäs innerstad där de kunde träffas 
för att umgås.

Det är viktigt att varje plats skall kunna ge möjlighet till både ”back 
stage” och ”on stage” aktiviteter, säger Mats Lieberg (2003). Han 
menar dessutom att man bör undvika ensidighet och förutsägbar-
het och istället eftersträva oklarheter och mångtydighet då rum 
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utformas. Frizoner, reträttplatser och mellanrum backstage är idag 
hotade till följd av bristande planering och av nedskärningar av re-
surser. Det är just på dessa platser, bakgårdar, parkeringar och iden-
titetslösa grönytor som de unga fi nner utrymme för sin skaparkraft 
och fantasi. Här kan de skapa såväl egna inre rum och möjligheter 
som kreativa, konkreta yttre platser och rum. Det är därför viktigt 
att värna om dessa platser. Det är under tonåren som anspråket på 
frirum och platser i staden ökar, där de ostört kan umgås med sina 
kompisar. I dagens bostadsområden fi nns ganska få sådana platser 
och ungdomarna visar på olika sätt sitt missnöje bl.a. genom att 
åka till större stadskärnor, där det fi nns ett större utbud av varuhus, 
diskotek och biografer mm. De visar sitt missnöje även genom att 
ta tillgängliga, men för dem icke avsedda platser i anspråk, vilket 
sker på tider och sätt som passar just dem. Detta leder ofta till att 
vara ett irritationsmoment för vuxna, vilka även de vill hävda sin 
rätt till dessa platser. De ungas sökande efter frirum leder ofta 
till att myten ”om den farliga gatan” förstärks hos många vuxna. 
För ungdomarna är de offentliga rummen livsnödvändiga miljöer 
att socialt växa i, att söka gemenskap och forma sin identitet. Att 
hänga på stan eller bara dra omkring, kan naturligtvis vara ett ut-
tryck för brist på sysselsättning och engagemang, men dessa aktivi-
teter kan även betraktas som ett uttryck för kreativitet, symboliskt 
arbete som har en stor betydelse för den egna identiteten. (Lieberg, 
Mats 1991)

Vi som planerare behöver skapa bl.a. platser där ungdomar kan 
träffas och umgås. Mats Lieberg (1992) tycker det är bättre att satsa 
på många mindre lokaler och verksamheter, som svarar mot olika 
behov och intressen, än några få stora. Var ungdomarnas mötes-
platser skall placeras eller vad de skall innehålla, måste dock ungdo-
marna själva få vara med och påverka.
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ATT KÄNNA TRYGGHET

Boverket (2000, Lieberg 2003) menar att i och med att många delar 
av våra städer idag är uppdelade, varje funktion har sin plats, leder 
det till att visa platser endast befolkas under vissa timmar under 
dygnet. Stadskärnan som under dagtid har många människor på 
dess gator, blir ofta övergivna under helger, nätter och kvällar. 
Samtidigt som ett tätt befolkat bostadsområde kan vara helt öde på 
människor under vardagsförmiddagar. För ungdomar får uppdel-
ningen av staden i olika zoner och ändamål stora konsekvenser. En 
konsekvens är att de sällan träffar vuxna människor, vilket leder till 
få förebilder. Samtidigt som det leder till otrygghet och rädsla för 
att bli utsatt för brott och våld. Denna rädsla och otrygghet kan i 
sig leda till att ungdomarnas möjlighet till att röra sig fritt begrän-
sas. 

Hur kan vi planera för en ökad trygghet?

Fakta i följande avsnitt är hämtad ur boken Brott bebyggelse och 
planering.

Platser som ofta upplevs otrygga är de allmänna färdmedlen med 
sina stationer, hållplatser och gång- och cykelvägar. En plats ut-
formning, förvaltning och lokalisering är av stor betydelse för om 
den skall upplevas som trygg eller otrygg. Boverket anser att en 
övergripande utformningsfråga är möjligheten att kunna orientera 
sig. Utformningen av vägnätet och överblickbarhet är då betydelse-
full, så även bra skyltning. 
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Detta är parametrar på vad som bör tas i beaktande vid utformning 
av:

Kollektivtrafi ken

Hållplatserna placeras så nära målpunkterna som möjligt

Överblickbarhet

Siktlinjer

Bra belysning

Gång- och cykelvägar

Placeras nära platser där människor vistas

Överblickbarhet

Siktlinjer

Bra belysning

Gång- och cykeltunnlar eller broar 

Kort

Bred

Goda siktlinjer

Väl upplyst

Överblickbarhet

Tydlighet
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Kollektivtrafi ken har stor betydelse för ung-
domars förfl yttning, särskilt för dem som bor 
på landsbygden.

Gång- och cykelvägarnas utformning och 
placering är av stor betydelse.


