
Ungdomar vet mycket om stadens offentliga rum!
Som du ej får veta förrän du frågat dem.





FALLSTUDIE –ATT TA TILLVARA 
UNGDOMARS KUNSKAP I 
PLANERINGEN

Att få kunskap om hur staden används och hur människorna 
som vistas där upplever den, är vikigt för att kunna göra ett bra 
arbete som planerare. Som beskrivits i tidigare kapitel har staden 
stor betydelse för ungdomars utveckling som individer. Samtidigt 
som stadens struktur och platsers utformning blir viktig för deras 
möjlighet till självständig rörelse. Dessvärre är det få planerare som 
tar tillvara kunskapen som de unga har om staden. Ungdomar an-
vänder staden på ett annat sätt än vi vuxna, och deras användning 
och upplevelse av staden kan därför ej fås på annat sätt än genom 
att fråga dem. Arbetssättet med de unga i planeringen skiljer sig 
från arbetet med de vuxna. Detta eftersom de unga ej har samma 
möjlighet att förmedla sina synpunkter och upplevelser av platser 
i staden. I arbetet med de unga blir därför metoden vikig. Detta 
kapitel skall nu redovisa min fallstudie. Där jag provat ett par olika 
metoder som planerare kan använda för att få del av ungdomars 
kunskap och användning av staden. I slutet av kapitlet redovisas 
även hur en information som fallstudien redovisar därefter kan tas 
tillvara i planeringen.
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ARBETET MED UNGDOMAR I BOLLNÄS

Åldersgrupp i fallstudien

De ungdomar jag valt att arbeta med är 14 år gamla och går i åt-
tonde klass på högstadiet, Gärdesskolan i Bollnäs. Gruppen bestod 
utav fyra pojkar och fyra fl ickor. Jag valde denna åldersgrupp efter-
som ungdomar i denna ålder vistas mycket i stadens offentliga rum, 
eftersom de inte är tillräckligt gamla för att komma in på uteställen.

Användningen och upplevelsen av en plats kan skilja sig mycket 
mellan olika åldersgrupper och människor. Denna fallstudie vill visa 
på metoder och hur ökade kunskaper från de unga kan tas fram.

Bollnäs stad

Bollnäs kommun har en befolkningsmängd på 26 735 personer, 
varav 13 000 invånare i tätorten. Bollnäs kommun visar på siffror 
om befolkningsutvecklingen som SCB genomfört av årets tre första 
kvartal under 2004, vilka visar på en utveckling som ej är lika po-
sitiv som den varit året innan, dock ser det bättre ut än det gjorde 
under 90-talet och de första åren efter sekelskiftet. (Bollnäs kom-
mun, elektronisk)

Enligt SCB fanns det under året 2003, 2686 ungdomar i åldern 
mellan 13-20 år i kommunen, av dessa var 1234 stycken bosatta i 
tätorten.1  

Sysselsättningen i kommunen domineras av vård och omsorg då 
över en fjärdedel av alla arbetande fi nns inom denna bransch. Där-
efter dominerar näringsgrenar såsom industri i olika former samt 
kommunikation och handel. (Bollnäs kommun, elektronisk)
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Vy över sjön VVy över sjön VV ågen, med kyrkan och stadshu-y över sjön Vågen, med kyrkan och stadshu-y över sjön V
set i bakgrunden.

1 Claes Olsson, kansliet på Bollnäs kommun, telefonsamtal 7 december 
2004.



1. Badhuset    7. Gumpels café  13. Scandic hotell
2. Gärdesskolan, högstadiet  8. Krokanen              14. Karlslundsbadet
3. Torsbergsskolan, gymnasiet  9. Bollnäs resecenter  15. Hällen
4. Stadshuset             10. Biblioteket    16. Tunneln
5. Långnäs             11. Polishuset
6. Brotorget             12. Onbacken

kartan visar målpunkter och platser inom Bollnäs
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Mötet med ungdomarna

Jag träffade ungdomarna som skulle del ta i fallstudien under no-
vember månad 2004 på Gärdesskolan. Jag hade inte provat meto-
derna jag skulle använda mig av i fallstudien innan och jag visste 
därför inte om jag skulle få den information jag hoppades på. I 
utbildningen har vi inte heller mött människor på detta sätt, så även 
det var en lärorik och rolig del i arbetet.

Mitt första möte med ungdomarna var mycket spännande. Eivor 
Eriksson som är deras lärare hade visat mig in i det klassrum som vi 
skulle få använda. Jag satte mig nervöst ner och började förbereda 
mig innan ungdomarna skulle komma. Jag hade skrivit upp saker 
jag skulle säga, och Boverkets ord om hur viktigt mötet med ung-
domarna är snurrade i mitt huvud. Sedan droppade de in en efter 
en och tillslut var vi alla samlade. Jag berättade lite om mig själv och 
vad det var vi skulle göra och varför jag valt att arbeta med detta 
som mitt examensarbete. Sedan delade jag ut den första uppgiften, 
mental maps, och förklarade syftet med den. Ungdomarna satte 
genast igång och ritade sina kartor, och de behövde mer och mer 
papper att rita på. Som tur var jag väl förberedd på detta, och hade 
mycket papper med mig. Vissa blev klara tidigare så då gav jag ut 
nästa uppgift, vilken handlade om att markera platser som man 
tycker är bra eller dåliga på en karta, med glada eller ledsna gub-
bar. Denna uppgift hade jag förberett utifall att det skulle bli tid 
över, och jag är idag mycket tacksam över att jag hade gjort det. För 
denna metod gav mig mycket kunskap som jag annars inte skulle 
ha fått. När jag kom hem och satte mig ner med alla kartor som 
ungdomarna ritat, blev jag först lite rädd att jag inte skulle få ut det 
jag önskade. Men sedan började jag titta på kartorna mer noggran-
nare och då insåg jag att jag fått mycket information om stråk och 
målpunkter men även om hur de upplever staden.

Under det andra mötet skulle vi gå på en promenad och besöka 
platser som vi diskuterat och bestämt gången innan. Vi träffades 
utanför på skolgården och vädret var helt fantastiskt, klarblå him-
mel och snö som gnistade på träden och knakade under skorna. Vi 
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Gärdesskolan i Bollnäs.



delade upp oss två och två och jag gick med två stycken pojkar. Jag 
samlade sedan in materialet och gick hem för att analysera materia-
let.

Det sista mötet var en diskussion, och jag hade då gått igenom all 
information som jag fått från de metoder vi genomfört gångerna 
innan, samt de diskussioner som vi haft mellan de olika metoderna. 
Eftersom jag hade gjort det visste jag vad jag ville veta mer om och 
vad jag behövde fråga. 

Metoder

Jag skall här nedan beskriva de olika metoderna i den ordning 
som vi genomförde dem, som jag här ovan berättat. Senare i detta 
kapitel redovisas de stråk och målpunkter vilka jag fi ck kunskap om 
genom dessa metoder, samt platser som de upplever otrygga.

Mental maps, kognitiv karta
Mats Lieberg (1992) har bl.a. använt sig av denna metod då han 
studerat ungdomars användning av staden och bostadsområdet. 
Han menar att denna typ av karta visar ett område så som det 
lagrats i huvudet. Detta innebär att det inte är en exakt bild av en 
miljö. Kartan är en subjektiv återgivning baserad på en individs 
erfarenheter av sin omgivning. Dessa omgivningsbilder är person-
liga och bygger på den egna erfarenheten och kunskapen. Kartan 
visar mer än en bild av ett område. Den kopplas samman med olika 
minnen, förväntningar, attityder och önskemål som går att förankra 
i rummet. Vår bild av omgivningen bygger ej enbart på de visuella 
intrycken. Utan även en doft kan få oss att tänka på en viss plats. 
Mats Liedberg menar att för att ungdomar skall kunna förstå hur 
en miljö är uppbyggd är det viktigt att den är läsbar. Med att den 
är lättläst menas att miljöns delar är lätta att känna igen och kan 
organiseras i sammanhängande mönster. Om miljön är för kaotisk 
kan den överstimulera individen, vilket gör det svårt att strukturera 
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  - Mental map
  - Markera platser på karta
  - Bestämma vilka platser som   
    skall besökas under gåturen

  - Gåtur

 - Diskussion

Figuren redovisar den ordning 
som metoderna genomfördes. 
Vi hade även diskussioner 
mellan de olika metoderna.



omgivningen. En miljö som är för understimulerad och monoton, 
där det ej fi nns så mycket att läsa, kan även den resultera i en dålig 
kognitiv karta.

Innan vi påbörjade denna övning hade vi en diskussion kring hur 
stort ungdomarna ansåg att centrumområdet är. Ungdomarna 
tyckte att centrum började vid stadshuset och slutade vid polishu-
set, alltså enbart vid handelsgatorna. Men vid frågan om de trodde 
att centrum skulle komma att utökas i och med den nya tunneln 
som påbörjats byggas, under järnvägen och Arbråvägen, vilket med-
för att centrumområdet och Gärdet får en bättre sammanlänkning, 
svarade ungdomarna att de trodde att den kunde gör det. Vi kom 
då gemensamt fram till att ta med även Gärdet i denna övning.

Ungdomarna fi ck sedan denna nedanstående direktiv att arbeta 
utifrån:

Rita en karta över centrum som du brukar röra dig inom. Markera även på 
kartan vilka platser du brukar besöka eller hålla till på. Därefter väljer du en 
av de platser du markerat på kartan och skriver hur du använder den platsen.

Jag skall här nedan visa exempel på pojkarnas kartor och fl ickornas 
kartor, samt beskriva vad som kunde utläsas ur dem. Vilka gator 
är viktiga stråk och vilka platser använder de, och hur upplever de 
staden?

Pojkarnas kartor
Pojkarnas kartor är schematiskt ritade, men de har alla en struktur 
som stämmer väl överens med verkligheten, vilket gör att de är lätta 
att orientera sig efter. 

Kartan här nedan har gjorts av en pojke. Pojken har ritat de vägar 
han känner till och använder. Vidare har han markerat ett fåtal af-
färer på enstaka platser med olika service vilka han besöker när han 
är i stan. Karlslundsbadet är väl markerat vilket visar att han är väl 
bekant med platsen. Han har ritat området som en ganska stor yta, 
där han ritat hopptornet, vattenfallet och stenkistorna. Onbacken är 
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markerad vilken han kallar ”stenålderskullen”. På Brotorget fi nns den 
byggnad som rymmer puben Bells samt scenen. Han har här markerat 
ut något vilket jag tror skall representera fontänen. Intill torget fi nns 
Snoddas perrongen. Långnäs och Vågen fi nns även de med på kartan 
vilka har ganska centrala platser och upplevs som stora. Kartan visar 
att han upplever det avstånd som fi nns mellan centrumområdet och 
Gärdet, vilket beror på Arbråvägen samt järnvägsområdet. 

Alla pojkar har på sina kartor ritat den barriär som fi nns mellan Gär-
det och centrumområdet. De har dessutom de största gatorna i om-
rådet med nämligen, Arbrågatan, Alirgatan, Långgatan, Nyvägen och 
Järnvägsgatan. Odengatan fi nns dock ej med på någon utav kartorna. 
Pojkarna har även med en del byggnader som kan uppfattas som ”land-
märken” i staden. De byggnader som kan fungera som ”landmärken” 
som pojkarna markerat är stadshuset, polishuset, Scandic hotell samt 
järnvägsstationen.
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Flickornas kartor
Flickornas kartor är detaljerade kring de gator där butiker de be-
söker fi nns. De har i stort sätt markerat alla butiker och noggrant 
namngett dem. Kartorna är schematiskt ritade men fl ickornas 
kartor skiljer sig från varandra. Vissa av fl ickorna har namngett alla 
affärer, men kartorna är svåra att orientera sig efter. Andra fl ickors 
kartor är väldigt noggranna och lättorienterade och detaljerade. 

Hon som ritat kartan här nedan har pekat ut de butiker hon besöker 
samt de hon känner till. Även var kompisar inom området bor är 
markerade. Det som är speciellt med denna karta är att fl ickan som 
har ritat den har möblerat vissa platser, som exempel kan nämnas 
stadshustorget där poolen samt leksaksbilen markerats. Även kiosk-
vagnarna som fi nns vid torget är utritade. Enligt denna karta verkar 
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det som om hon upplever att vågen och Karlslundsbadet är relativt 
nära varandra, vilket de i verkligheten ej är.

Kartan här nedan är ett utsnitt ur en annan fl ickas karta. Hon har 
väldigt noggrant ritat ut och namngett många affärer längs med 
gågatorna. Hon är även den enda som ritat med Odengatan, samt 
att hon markerat övergångsstället på Långgatan. Långnäsområdet 
verkar hon känna väl till då hon till och med markerat var toaletter 
och fotbollsplan är placerade. Flickan har ritat gågatan som ganska 
”snirklig”.
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De gator som fl ickorna har med är desamma som pojkarna marke-
rat på sina kartor.

Skillnaden mellan pojkarnas kartor och de fl esta av fl ickornas kartor 
är att de som pojkarna ritat var mer övergripande och lättoriente-
rade än fl ickornas. Flickornas kartor var dock mer detaljerade då det 
gällde butikers namn och läge. Pojkarna har markerat den barriär 
som fi nns mellan centrum och Gärdet. Flickornas kartor visar dock 
ej på denna barriär.

Av kartorna kan utläsas vilka platser som ungdomarna vistas på. 
Platserna som oftast var markerade var främst privata platser, 
men som ändå fungerar som offentliga. Som exempel kan nämnas 
Tranan som är ett diskotek, och Krokanen som är en liten galleria 
med ett café som många besöker. Alla fl ickor hade på sina kartor 
markerat torget, krokanen och tranan som platser de håller till på. 
Därefter kom Åhléns och röda kvarn. De platser som pojkarna 
hade markerat var främst Åhléns och därefter Tranan, Sportaffärer 
samt gårdar mellan ett par fl erbostadshus på Gärdet. Vidare visar 
denna övning hur dessa ungdomar upplever innerstaden, samt vilka 
stråk som är viktiga. Dessa platser samt stråk kommer att beskrivas 
mer senare i kapitlet.

Dåliga och bra platser i Bollnäs stad
Denna övning genomfördes genom att ungdomarna fi ck varsin 
karta där de fi ck rita glada gubbar på de platser de tycker om, och 
ledsna gubbar på de platser de tycker mindre om. Därefter fi ck de 
skriva en motivering varför de markerat respektive plats. Övningen 
gav mycket information, som därefter var bra diskussionsunderlag, 
samtidigt som det gav en överskådlig information av platser som de 
uppfattade bl.a. trygga och otrygga.
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Kartan är ett utsnitt ur en pojkes karta där han markerat platser med glada eller ledsna gubbar, beroende på om 
han tycker om platsen eller ej.



Gåtur
Maria Nordström (2002) menar att gåtur som metod kan vara bra 
eftersom då man besöker en plats väcks minnen och sinnena stimu-
leras. Vilket kan vara svårt att få fram under en intervju, enkät eller 
liknande metoder. 

Metoden fungerar som en promenad där rutten är bestämd på 
förhand. De platser som valts kan bero på olika kriterier, och de 
kan ha valts av olika människor, vilka antingen kan vara planerare 
eller de som skall genomföra promenaden. Antalet platser som skall 
besökas bestäms utav hur lång tid man vill att promenaden skall ta, 
samt vilket syfte den har. På varje plats som besöks skall besökaren 
skriva ner sina synpunkter, erfarenheter och upplevelser av platsen 
medan de står där. Efter det att gåturen genomförts kan en diskus-
sion kring platserna föras med alla som deltagit. 

Man kan genom metoden få kunskap om olika platsers för- och 
nackdelar. Metoden tar till vara vardagens tysta kunskap av konkreta 
handlingar och beteenden, vilka har något av självklarhetens omed-
vetenhet över sig för dem som lever i denna vardag. När människor 
själva skriver ner sina upplevelser av en plats får man även mer 
genuina beskrivningar. Det blir deras egna ordval och de förmedlar 
själva tydligare sitt perspektiv på omgivningen. När personen skri-
ver ner sina upplevelser och erfarenheter av en plats kan det liknas 
vid en inventering ej bara av platsen utan även av personens upp-
levelser och erfarenheter av platsen. Det är även viktigt att betrakta 
hur individen, som genomför promenaden, beter sig då beteendet 
kan förmedla sådant som ej ord kan beskriva.

Eftersom detta arbete handlar om ungdomars infl ytande, ansåg jag 
det viktigt att ungdomarna själva fi ck vara med att välja de platser 
som vi skulle besöka. Vi valde platserna utifrån två kriterier, dels 
platser som de ville tycka till om, samt platser som de markerat på 
de tidigare övningarna vilka jag ville få mer information om. 

Övningen genomfördes genom att ungdomarna fi ck varsin karta 
där de platser vi skulle besöka var markerade. De fi ck därefter gå 
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två och två, så att de kunde diskutera platserna med varandra. De 
skulle dock enskilt skriva ner sina synpunkter, erfarenheter och upp-
levelser av platsen.
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Kartan visar rutten för gåturen.

1. Onbacken   4. Långnäs
2. Karlslundsbadet  5. Stadshustorget
3. Brotorget   6. Gång- och cykelvägen intill “Lortbäcken”
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Diskussion
Under de tillfällen jag träffade ungdomarna för att genomföra de 
olika övningarna, hade vi diskussioner. Då diskuterade vi bl.a. livet 
som ungdom i Bollnäs, Bollnäs innerstad, framtiden, fritidssyssel-
sättningar, de metoder vi genomfört och om deras inblick i Bollnäs 
samhällsplanering.

Observationer i staden
Under en promenad i staden insåg jag att ett komplement till dessa 
ovanstående metoder behövdes. Jag beslöt mig därför att göra egna 
observationer av ungdomar i staden, samt besöka de platser de 
använder. Genom mina observationer har jag funnit några platser 
som ej de ungdomar som genomfört mina metoder använde, samt 
att jag besökte några av de platser de nämnt att de vistas på. Vad 
som bör påpekas är att eftersom denna fallstudie utfördes under 
vinterhalvåret, kunde vissa platser som ungdomarna använder inte 
studeras. Då dessa platser används under den tiden som utevistelse 
är möjlig. Jag anser dock att min kunskap om Bollnäs stad och 
tidigare gjorda observationer är till hjälp, detta eftersom jag är född 
och uppvuxen här. 

UNGDOMARNARS ANVÄNDNING AV 
BOLLNÄS INNERSTAD

Ungdomarnas användning och upplevelse av innerstaden, kan 
utläsas väl ur metoden mental maps, där viktiga målpunkter och 
stråk framkommer. Men genom de övriga metoderna så som gåtu-
ren, diskussioner och observationer har platserna fått mera liv, och 
deras användning och utformning har framkommit ytterligare.
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Kartan visar vikitiga målpunkter för tonåringarna, samt stråk vilka är betydelsefulla för att de skall kunna förfl ytta sig i 
staden.

Björkhamregatan

Gång- och cykelväg längst 
med “Lortbäcken”

Nygatan
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Många av de platser som ungdomarna markerat på sina kartor var 
ej enbart offentliga platser, utan de fl esta visade sig vara halvoffent-
liga. I den mening att de är privata men fungerar som offentliga.

Stråk

Stråken i staden har en stor betydelse för ungdomarna, detta för att 
de skall kunna förfl ytta sig självständigt till olika målpunkter. Men 
vilka stråk är då viktiga för de ungdomar jag träffat i Bollnäs?

På väg till och från skolan cyklar eller går de längst med Björk-
hamregatan. De tycker att gatan blivit bra sedan kommunen gjort 
hastighetsdämpande åtgärder längst med gatan samt breddat gång- 
och cykelvägen.

Den gång- och cykelväg som har stor betydelse för deras rörelse 
från skolan in mot staden, är det stråk som fi nns intill ”Lortbäck-
en”. 

Inne i staden är det mest de gator vilka affärerna fi nns kring som 
används, samt det stråk som leder mot Långnäs. Vidare är det gång- 
och cykelvägen intill Nygatan, mot Karlslund som används.
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Målpunkter

Brotorget
Brotorget är centrumets torg. Här fi nns en scen vilken är ihopbyggd 
med pub Bells. Här fi nns också en fontän, vilken under somma-
ren fungerar som sittplats. För barn fi nns här båten Varpen, vilken 
fungerar som en lekplats.

I pub Bells lokaler rymdes tidigare gatuköket Bollnässtugan, vilken 
fungerade som en samlingspunkt för ungdomar. Här ifrån utgick 
många bussar, och många människor träffades därför här innan de 
åkte hem efter skolan eller då de varit och tittat i affärer. Bollnäs-
stugan fungerade även som en samlingspunkt på helger då äldre 
ungdomar som varit på Tranan gick hit på kvällen för att äta något 
innan de gick hem. De yngre ungdomarna som ej kommit in på 
Tranan var då här, för att kunna ta del utav utelivet. Ungdomarna 
är nu för unga för att få komma in i dessa lokaler sedan det blev en 
pub, och busshållplatsen har fl yttats till resecentret. Detta har enligt 
min mening lett till att en viktig samlingspunkt för ungdomar gått 
förlorad.

Brotorget är en plats som fl ickorna och pojkarna har olika relationer 
till. Flickorna skriver att de använder platsen ganska ofta, och att de 
tycker om torget. 

En fl icka skriver:
”Brotorget är en fi n plats. Det är kul för där händer det lite saker då 
och då. Där känner jag mig trygg. Platsen behöver ej förändras, här 
är jag ganska ofta.”

En annan fl icka säger:
”Brotorget är mittpunkten i centrum det är en öppen och stor plats 
man kan sitta och äta en glass vid fontänen”

Pojkarna går för det mesta förbi torget, då de besöker de affärer 
som fi nns runt omkring. De tycker dock som fl ickorna att det är 
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mittpunkten i centrum. Pojkarna är av delade åsikter om platsens 
utformning. Vissa tycker att platsen är fi n medan andra tycker den 
är tråkig. Det de är överens om är att båten Varpen är tråkig, fast att 
många barn förmodligen tycker o den.

En pojke skriver:
”Ganska fi nt, men varpen leksaken måste bort, dom borde bygga 
en borg eller något. Jag brukar bara gå förbi.”

En annan pojke skriver:
”det är ganska fi nt med fontänen……Jag brukar vara mest i affä-
rerna runt omkring”

Karlslundsbadet
Karlslundsbadet är en badplats intill Ljusnan, och ligger i närhe-
ten av centrumområdet. Platsen betyder mycket för ungdomarna. 
På sommaren är här många ungdomar som badar, spelar minigolf  
och volleyboll. Under juni månad anordnas här även ”Karlslunds 
rocken”, då lokala rockband spelar. 

Platsen har ett insynsskyddat läge då den ligger en bit från Nyvägen 
och den gång- och cykelväg som leder förbi området. Kioskbygg-
naden hjälper dessutom till att rama in platsen tillsammans med 
omklädningsrummen och buskage.

Karlslundsbadet verkar vara en central plats där många ungdomar 
träffas för att umgås under sommaren.

En fl icka skriver:
” Det är alldeles för mycket folk där så om man vill bada åker jag 
någon annanstans om man vill träffa folk däremot är det rätt plats. 
Fixa därför lite mer bänkar och bord”

Denna fl icka använder platsen helst enbart för att träffa kompisar 
och tycker ej om att bada här. Pojkarna däremot brukar vara här 
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ofta för att bada, detta märks på deras beskrivningar av platsen. Då 
de ger detaljrika förslag på hur platsen kan förändras till det bättre.

Pojkarnas synpunkter:
”Turkosfärgen på byggnaderna, omklädningsrummen borde re-
noveras och det är mycket stora stenar vid bryggan och det är 
synd för man badar ofta här. Lite ofräscht men annars helt okej.” 
…………”Karlslundsbadet det är ett roligt ställe och vara med 
kompisar på sommaren”  han skriver sedan att han tycker att badet 
är dåligt för att ”det slängs cyklar och sånt där i vattnet.”

Många av de ungdomar jag träffat använder platsen under dagarna 
men när mörkret faller används platsen av äldre ungdomar och 
många av de jag pratat med upplever då platsen som skrämmande. 
Fast detta varierar dock mellan ungdomarna, en fl icka säger:
”Bra att bada på. Mysigt i mörkret”

Medan en pojke har markerat gång- och cykelvägen som går förbi 
denna plats och säger:
”Det går många konstiga människor där på kvällen ex: fyllon”

En fl icka tycker ungefär likadant som pojken här ovan:
”På karlslundsbadet brukar jag bada och vara med kompisar. Men 
jag brukar undvika det. Jag gillar inte platsen vid vägen. Det är all-
deles för mycket folk. På kvällen går jag inte dit!”

Karlslundsbadet är en plats där ungdomarna tycker att det borde 
anordnas mer aktiviteter för dem. De tycker att det är roligt när 
Karlslundsrocken anordnas, men att det borde hända mycket mer.
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Onbacken
Onbacken är en grönskande kulle i centrum. Förutom att den tillför 
grönska är det en plats där gravar och husgrunder från den äldre 
järnåldern, omkring 100-600 e kr. fi nns bevarade.

Många av ungdomarna som jag träffat säger att de ej använder 
denna plats, och att de tycker att platsen är otrygg och att de därför 
inte är där. En fl icka menar även att det spökar på denna plats, hon 
skriver:
”Där spökar det, men det är mysigt”

En annan fl icka säger:
”På Onbacken går jag inte sent på kvällarna för där brukar ´vissa´ 
hålla till”

Under en diskussion framkommer att en fl icka och hennes kom-
pisar trots allt brukar gå hit innan de går till Folkets hus ”Folkan”, 
detta för att se om det är några där. Oftast är det äldre ungdomar 
där som hon känner.

Hällen och Tunneln
Ljusnan ger goda möjligheter till att kunna fi nna sina ”egna” bad-
platser på sommaren.

Hällen och Tunneln är två platser som en fl icka ofta besöker på 
sommaren, med sina kamrater för att bada och umgås.

Flickan skriver:
”Tunneln, ett bra badställe men mörkt om kvällarna.”……”Hällen. 
Bra som tusan, även om det är mörkt”

En annan fl icka skriver:
”När jag träffar mina kompisar på sommaren brukar jag träffa dem 
på Karlslund eller Hällen.”
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Utifrån Mats Liebergs (1992) indelning av stadens rum, kan anta-
gas att de platser som fungerar som ”gömställen” i innerstaden är 
Karlslundsbadet, Onbacken, Hällen och Tunneln. Onbacken är en 
plats vilken jag tror att ungdomarna känner att de får vara för sig 
själva, detta för att platsen har ett ”skyddat” läge med sin grönska. 
Karlslundsbadet har även det en skyddad sida då byggnaderna och 
grönskan ramar in platsen från närliggande vägar. Jag anser dock att 
platsen fungerar annorlunda under sommardagarna då många män-
niskor är här för att bada. Platsen får då benämningen ”on stage”, 
alltså en plats där ungdomarna kan visa upp sig för andra. Hällen 
och Tunneln är badplatser där ungdomar kan vara för sig själva.

Onbacken och Karlslundsbadet fungerar även som Frizoner. Här 
fi nns under vissa tidpunkter ingen vuxenkontroll, och ungdomarna 
kan själva bestämma över platsen.

Badhuset
Badhuset har många av ungdomarna markerat på sina mentala 
kartor. Detta är en plats som de ofta besöker under den tid då de är 
i skolan, men även på fritiden. Här köper de godis och umgås.

”Några av mina kompisar bor på Gärdet, då brukar vi mötas hos 
dem eller på skolan eller på badhuset”

Under en diskussion om staden, säger ungdomarna att de tycker att 
det är för få aktiviteter för dem i staden. Som ett exempel på något 
som de tycker skulle vara roligt om det tillkom säger en pojke ”typ 
ett äventyrsbad” 

De andra ungdomarna håller med honom. Detta var något som för 
några år sedan var aktuellt, och ungdomarna tycker att det är synd 
att det aldrig blev av. De tycker att äventyrsbadet skulle placeras på 
gräsmattan framför badhuset, vilket samanfaller med kommunens 
förslag. 
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Gumpels café
Gumpels café är stadens ungdomsgård och är centralt placerad i 
centrum. Ungdomarna jag träffat säger dock att de inte är på Gum-
pels särskilt ofta. Detta för att de ej tycker att det fi nns något för 
dem att göra där. 

När jag frågar två pojkar om de brukar vara på Gumpels säger den 
ene:

”Nej, det är bara skejtare där.”

Det som pojken här ovan säger tycks vara något som många av de 
andra ungdomar jag träffat håller med om.

Bollnäs resecentrer
Som tidigare kapitel tagit upp har kollektivtrafi ken en stor betydelse 
för ungdomars förfl yttelse i staden, och speciellt då för dem som 
bor på landsbygden.

De ungdomar jag träffat åker ej mycket kollektivt inom staden, utan 
de går eller cyklar mest. De gånger de är på resecentret väntar de på 
en kompis som kommer med bussen. Eller då de tar tåget till Gävle 
för att shoppa.
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Genom observationer upplever jag dock att detta tycks vara en plats 
där många ungdomar sitter och väntar på antingen bussen eller tå-
get. De sitter då ofta inne på tågstationen eller utanför på bänkarna. 
Detta beror förmodligen på att det bor ca 1452 stycken ungdomar 
(siffror från år 2003) utanför Bollnäs innerstad . Många ungdomar 
är därför beroende av bussen eller tåget, och detta blir då en central 
plats.

Tranan och Folkets hus ”Folkan”
På Tranan och Folkets hus anordnas ca en gång i månaden ung-
doms disco för ungdomar i 
7-9: e klass. Hit går många av ungdomarna för att dansa och träffa 
kompisar.

En pojke skriver:
”Där brukar jag gå på disco”

En fl icka skriver:
”Jag går jämt på Tranan när det är för årskurs 7-9. man brukar träffa 
sina kompisar och har kul så länge det varar”
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Stadens affärer
Centrumområdet tycker ungdomarna är för litet, och önskar att 
här vore fl era affärer. De skulle vilja att det var mer träd längst med 
gågatorna, och en pojke säger även att vissa hus behöver renoveras 
då de börjar tappa färgen. Ungdomarna tycker att det var synd att 
många hus rivits, men de gamla husen som fi nns kvar tycker de är 
fi na. En fl icka tycker att det ej fi nns bänkar på de platser där hon 
skulle vilja sitta, utan hon menar att de som fi nns är ”felplacerade”. 
Flickan tycker att det skulle fi nnas fl er bänkar mellan butikerna på 
gågatorna, så att hon kan sätta sig ner för att vila eller för att titta på 
människor som går förbi.

Ungdomarna besöker ofta stadens affärer. Här tittar de på saker, 
kläder och träffar sina kompisar. 

Flickorna är mest i klädaffärer och fi kar på caféet i Krokanen, 
medan pojkarna besöker sportaffärer och tittar bland spel och 
böcker på Åhléns.

De önskar att Hennes & Maurits, Överskotts Bolaget och Stadium 
skulle vilja etablera sig här. Flickorna säger att de tycker att det är 
tråkigt att handla kläder i Bollnäs, eftersom utbudet är litet. De me-
nar att om de köper en tröja så är det många andra i skolan som har 
en likadan. Flickorna säger därför att de ganska ofta åker till Gävle 
för att shoppa. Pojkarna åker också dit för att shoppa men ej lika 
ofta som fl ickorna.

Utifrån Mats Lieberg (1992) kan antagas att de platser som fungerar 
som interaktionsplatser är Tranan, ”Folkan”, Krokanen och Torget. 
Dessa platser besöker ungdomarna så ofta de kan, för att träffa sina 
kompisar och umgås. Stadens gator där affärer fi nns samt gator 
vilka de använder för att ta sig mellan olika målpunkter är även de 
exempel på interaktionsplatser.
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Långnäs
Långnäs ligger intill Ljusnans dalgång. Området fungerar som ett 
rekreationsområde för många människor. Här fi nns även sjön Vå-
gen, folkets park, boule banor, båt hamn, två krogar och badplats. 

Ungdomarna använder ej detta område så ofta, förutom då det är 
bränbollsyran, marknad eller någon enstaka gång då de tar en pro-
menad eller cykeltur. Att de inte använder området menar de beror 
på att de upplever att det ligger långt utanför staden, samt att de ej 
har någon målpunkt inom området.  

En fl icka skriver:
”Långnäs är trevligt att promenera i på sommaren. Men det känns 
avlägset staden och man skulle kunna utnyttja den mer.”

Många av fl ickorna och pojkarna har dock åsikter om Vågen, 
många av dem tycker att den luktar illa och borde rensas upp.

En fl icka skriver:
”Jag brukar gå promenader runt vågen på dagarna och titta på den 
övergöda sjön och dom övergödda fåglarna”

En pojke skriver:
”Jag gillar inte vågen för att det är en smutsig sjö, man borde rena 
den och bygga en camping vid den, då kan man tjäna mycket 
pengar om vågen blir en badplats med strand.”
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Trygghet i staden

Eftersom stråken i staden har en stor betydelse för ungdomarnas 
förfl yttelse, så är det viktigt att de ej upplevs otrygga. För annars 
kan det bli ett hinder i användningen av staden. Denna del skall 
därför redovisa vilka platser/stråk som upplevs otrygga.

Denna del bygger på platser som ungdomarna markerade med 
glada eller ledsna gubbar på kartor. Vi besökte därefter några av 
platserna under gåturen, detta för att det då är lättare svara på vad 
det är som gör att platsen upplevs så som den gör.

Några av de platser ungdomarna markerat på sina kartor som plat-
ser då de känner sig otrygga, är oftast gång- och cykelvägar. Ung-
domarna upplever dessa platser som dåligt upplysta, och i några fall 
även att det är mycket trafi k intill dem. 

Gång- och cykelvägen intill ”Lortbäcken”, är ett viktigt stråk, då det 
förbinder Gärdet med centrum. Många av ungdomarna har marke-
rat denna gång- och cykelväg som dålig, då de ej känner sig trygga 
här.

Gång- och cykelvägen intill ”Lortbäcken”.
Flickorna skriver
”Känns otrygg att gå här på kvällen”……”Det är mycket bus-
kar och på sommaren är dom väldigt täta man är instängd mellan 
´bäcken´ och buskarna och det gör att man känner sig otrygg och 
osäker. Man skulle kunna förbättra genom att klippa ner dom och 
göra området öppnare. Det är otäckt att gå här kvällstid”……”Jag 
använder platsen varje dag när jag ska gå till centrum. Jag känner 
mig inte alls trygg eller säker när jag går här.”
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Pojkarna skriver ej på samma sätt som fl ickorna att de känner sig 
otrygga på platsen, men de säger dock att de tycker att gång- och 
cykelvägen är dåligt upplyst. Pojkarna skriver desto mer att de upp-
lever vägen som grå och trist, och att tunnlarna som fi nns utmed 
gång- och cykelvägen är dåligt utformade.

Pojkarna skriver:
”Gång- och cykelvägen vid tunneln mot stan är grå, gammal, tråkig 
och dålig upplyst så är också vägen”……”Tunnlarna är grå och 
tråkiga med klotter på……”

En fl icka beskriver hur hon upplever den tunnel som fi nns strax 
intill hamburgerkedjan Max:
”bra men ändå dålig man ser liksom inte att det kommer nån t.ex. 
cykel”

Detta har att göra med att den gång- och cykelväg som ansluter till 
tunneln har en kraftig sväng, vilket leder till att sikten är skymd.

Gång- och cykelväg intill Kämpens
Denna gång- och cykelväg har både en fl icka och pojke, markerat 
på sina kartor. De båda tycker att vägen är dåligt upplyst.

En fl ickan skriver:
”…inge lysen och det är läbbigt mörkt”

En pojken skriver:
”Det är dåligt att gå mot Hemköp eller Mobackes för det är mörkt 
och mycket trafi k”
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Gång- och cykelväg intill Ny Hamreskola
Denna gång- och cykelväg går alldeles intill Låg- och mellansta-
dieskolan Nyhamre, den förbinder bostadsområdena Gärdet och 
Sävsberg. En fl icka känner sig ej trygg när hon går här. Hon tycker 
att den kunde vara bättre belyst.

Renbron
Älven Ljusnan, delar Bollnäs stad och Renbron förbinder staden 
med stadsdelen Ren. På Renbron går och cyklar många människor 
dagligen, men en pojke tycker dock att det är otryggt att cykla över 
här. Han säger:

”Folk kör för fort över Renbron. Det är läskigt när man cyklar 
över.”
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Tunnlar i staden
De fl esta av ungdomarna har påpekat att de upplever tunnlarna vid 
”Lortbäcken” samt intill kyrkan otrygga. Detta för att de tycker att 
några av dem är låga och smala, vilket leder till dåligt ljus inne i tun-
neln. De tycker även att det är läskigt att de ej riktigt kan se om det 
kommer någon kring hörnet, i de tunnlar som har en anslutande 
gång- och cykelväg som svänger. Vissa ungdomar säger även att 
det ofta är alkoholister som sitter i vissa tunnlar, vilket de upplever 
obehagligt.

Arbråvägen
Arbråvägen är en trafi kerad väg. Många ungdomar samt vuxna 
genar dock över Arbråvägen, detta trots att det fi nns en gång- och 
cykeltunnel en bit bort. 

En pojke har markerat denna plats som dålig och skriver:
”Det fi nns inget övergångsställe där.”

Så som pojken skriver verkar det för honom konstigt att det ej 
fi nns ett övergångsställe på denna plats. För honom är det en själv-
klarhet att det borde fi nnas.

En annan pojke skriver även att han upplever att tunneln som leder 
under Arbråvägen intill kyrkogården är ”läskig”.

Ungdomarna menar att de tycker att det blir en omväg om de 
cyklar genom tunneln, och att det därför går fortare att gena över 
vägen. Samtidigt som pojken här ovan skriver att han tycker att 
gång- och cykeltunneln är läskig.
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HUR KAN KUNSKAPEN FRÅN UNGDOMARNA 
TAS TILLVARA I DEN FRAMTIDA 
PLANERINGEN?

Kunskap om ungdomars användning av staden, så som den jag 
redovisat i detta kapitel, kan användas för olika syften i samhällspla-
neringen. Informationen kan utgöra ett planeringsunderlag vid såväl 
förtätning av en stadsdel som vid nybyggnation samtidigt som den 
kan användas vid förbättring av ett redan befi ntligt område. 

Kunskapen från ungdomarna kan tas tillvara i olika skeden då ett 
område skapas, nämligen i planering, genomförande och förvalt-
ning. Jag skall nedan redovisa dessa steg, samt visa hur ungdomar 
kan påverka. (Boverket 2000)

Planeringsskedet
Här skapas de tidiga besluten som är avgörande för tätortens eller 
stadens struktur; var bebyggelse och verksamheter skall placeras och 
hur de skall ligga i förhållande till varandra. Dessa kommunala ställ-
ningstaganden redovisas i olika planer, exempelvis översiktsplanen 
eller detaljplanen.

Som nämnts i kapitel 3, har ungdomar möjlighet att påverka i plane-
ringsskedet, då PBL säger att de kan ingå i samrådskretsen. Ansvaret 
för detta fi nns dock hos den som ansvarar för planeringen, om de 
vill ta tillvara de ungas kunskap eller ej.

I den översiktliga planeringen kan de unga bjudas in till en dialog 
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om hur de önskar att staden borde utvecklas. 

I detaljplaneringen kan de unga komma med förslag på hur de 
tycker att ett område eller en plats skall utformas. 

Stockholm stad har utarbetat en grönkarta, vilken bygger på en 
biotopkarta och en sociotopkarta. Grönkartan utgör ett planerings-
underlag för översiktliga överväganden om markanvändningen på 
områdesnivå samt i detaljplaneringens programskede.
Sociotopkartan visar hur människor som vistas i en miljö upplever 
och värderar den. Kartan visar därför sociala värden som: värde-
fulla friytor, viktiga befi ntliga gångstråk och slutligen svaga länkar.

Till grund för sociotopkartan fi nns information från olika grup-
per av medborgare i samhället, om vilka platser som uppskattas 
och vad platserna används till. Anders Sandberg och Åsa Josefsson 
(2002) har arbetat fram materialet från ungdomar, om deras kun-
skap och åsikter. De använde sig av metoden brukardialog samt en-
käter och gruppdiskussioner med ungdomsrådet, för att få kunskap 
av deras åsikter. 

Här intill syns ett utsnitt ur Stockholms grönkarta över stadsdels-
området Enskede-Årsta (2004). Jag skall här visa några av de social 
värden som grönkartan redovisar. Alla sociala värden redovisas 
dock inte på kartan, som exempelvis pulkaåkning, ridning och 
löpträning.
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Genomförandeskedet
Detta är steget där detaljplanen skall förverkligas. Här handlar det 
om hur arkitekter och byggherrar har löst platsens utformning, från 
helhet i miljön till små detaljer.

I detta steg fi nns inget formellt krav på att ungdomar skall ges möj-
lighet till infl ytande. Det förekommer att byggherrar eller arkitekt 
vill ha ett samarbete med den som skall använda området, men det 
är inte ofta som denna önskan blir verklighet. Det är ibland inte 
heller känt vem brukaren av en viss plats är.

Under senare tid har jag hört talas om fl era projekt, där unga fått 
vara med att planera sin skolmiljö i samarbete med en arkitekt. Vad 
som dock är viktigt att komma ihåg är de att unga även har kunskap 
om andra platser än skolmiljön.
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Förvaltningsskedet
Detta steg handlar om förvaltningen av miljön. Detta skall ske un-
der alla de år som miljön skall fungera och fi nnas.

Den som förvaltar ett område har ett stort ansvar att vara lyhörd för 
brukarnas skiftande önskemål och behov. Förvaltaren kan exem-
pelvis vara privat, landstinget eller kommunen. Det kan dock som 
privatperson vara svårt att veta vart man skall vända sig med frågor, 
då förvaltningen ofta är utspridd.

Här kan de unga få vara med att arbeta och skapa miljön runt de 
platser/lokaler de använder. Projekt har genomförts där unga fått 
vara med att planera exempelvis hur en gård skall utformas. De har 
då även fått vara med att plantera de växter som skall växa på går-
den och därefter skött om den.

Hur kan kunskapen från fallstudien tas tillvara 
i planeringen?

Bakgrunden till Stockholm stads sociotopkarta, påminner mycket 
om den kunskap jag fått i min fallstudie. Kunskapen från fallstudien 
skulle därför kunna vara en början till ett liknande material, som 
Stockholms grönkarta bygger på. Detta skulle därefter kunna fung-
era som ett planeringsunderlag vid såväl översiktliga överväganden 
om markanvändning, som i en detaljplans programskede.

Den information som jag fi ck genom fallstudien skulle kunna tas 
tillvara inom de olika skedena i planeringen. Mycket av informa-
tionen kan tas tillvara inom olika förvaltningar, detta för att kunna 
förbättra de olika områden/platser som fjortonåringarna pekat 
ut. Ungdomarna gav exempelvis förslag på var det behövdes mer 
bänkar och var en uppfräschning behövs göras. Ungdomarna gav 
även kunskap om gång- och cykelvägar som de känner sig otrygga 
på och ibland även hur de tycker att platsen kunde förbättras. Att 
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ungdomar känner att de har få platser där de kan mötas och um-
gås med sina kamrater, är även det något som kan tas tillvara inom 
förvaltningarna. 

På andra sidan ges förslag på hur platser kan förbättras och hur 
de kan utformas så att de upplevs trygga. Förslagen är framtagna 
utifrån den information som fåtts av fjortonåringarna.

Några av de saker som fjortonåringarna här ovan pekat på behöver 
studeras ytterligare för att kunna förbättras. Exempelvis önskningar 
om fl er aktiviteter på vissa platser. De efterlyser även fl er platser 
där de kan träffas och umgås. Detta är något jag tycker är vikigt att 
arbeta vidare med tillsammans med ungdomarna. På detta sätt kan 
information tas fram om vilka sorters mötesplatser och aktiviteter 
som ungdomarna önskar och var de borde placeras.

Platser som jag anser att man behöver vara extra försiktig med, så 
att man ej förstör de kvaliteter de idag har för fjortonåringarna, är 
Karlslundsbadet, Onbacken, Hällen och Tunneln. Detta eftersom 
dessa platser fungerar som ”back-stage”. Här kan ungdomar vara 
för sig själva med sina kompisar och umgås och slippa insyn från 
vuxenvärlden.

Fjortonåringarna gav också förslag på hur Bollnäs stad skulle kunna 
utvecklas. Några av dessa förslag är ett äventyrsbad vid badhuset 
och en camping på Långnäs. Detta skulle kunna vara något att fun-
dera ytterligare kring och kanske även ta upp i Översiktsplanen.
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Plats Åtgärd

Karlslundsbadet - Fler bänkar och bord
- Renovera omklädningsrummen
- Rensa upp bottnen från stora stenar och annat 
som slängs i vattnet.
- Fler aktiviteter

Gumpels café - Fler aktiviteter

Stadens gator - Plantera fl er träd
- Fler sittplatser längst gågatorna

Gång- och cykelväg intill ”Lortbäcken” - Bättre belysning
- Glesa ut grönskan kring stråket
- Sanera tunnlarna från klotter
- Gör tunnlarna trevligare

Gång- och cykelväg intill Kämpens - Bättre belysning
- Gör en tydligare delning mellan gång- och cykelvä-
gen och bilvägen.

Gång- och cykelväg intill Ny Hamreskola - Bättre belysning

Gäng- och cykelväg över Rehnbron - Sänk bilarnas hastighet
- Gör en tydligare delning mellan gång- och cykelvä-
gen och bilvägen.
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