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Sammanfattning 
I och med den planering och utveckling som idag pågår i våra samhällen så skapas 
och omskapas platser i form av de offentliga rum som samhället innefattar. I denna 
process så är det vissa röster som inte kommer till tals. Uppsökande dialoger kan vara 
ett verktyg för att söka upp dessa röster och förbättra den demokratiska aspekten 
som dialogerna i planeringen ämnar förstärka. Ungdomar är en av de grupper som 
ofta blir exkluderade från planeringen av samhället. Den vuxna befolkningen, som är 
den grupp som planerar för samhället, har andra upplevelser och perspektiv 
gentemot de offentliga rummen än vad ungdomar har, varav inkludering av denna 
grupp i planeringen är av stor vikt. Denna studie ämnar till att synliggöra hur 
ungdomar i Nynäshamns kommun uppfattar och använder de offentliga rummen i 
kommunen, för att kunna bidra med relevant information inom kommande planering 
samt kunskap kring ungdomars behov och perspektiv kring offentliga rum i relation 
till samhällsplanering. Nynäshamns kommun har i många fall liknande 
stadsutvecklingsstrategier som många av Sveriges kommuner har, varav studien 
avgränsat denna plats. Den forskning som använts för att skapa en förståelse för 
detta ämne har främst varit Mats Liebergs (1992) studie där han definierat offentliga 
rum i förhållande till hur de används av ungdomar, om platserna används i syftet av 
interaktion eller avskildhet. Björn Andersons (2002) resonemang kring hur 
ungdomar delar upp sig i grupper beroende på tillhörighet, Jeni Hardens (2000) 
påstående angående hur det mestadels är människorna på en plats som påverkar 
upplevelsen av otrygghet samt Danielle van der Burgts (2015) argument kring hur 
ungdomar aktivt använder information från media, föräldrar och vänner för att 
avväga kring huruvida platserna består av risker eller ej har inkluderats. Detta för att 
belysa kompletterande aspekter som kan påverka ungdomars upplevelser av platser 
samt dess användning. Studien har genomförts genom uppsökande dialoger i form av 
fokusgruppsintervjuer, där två grupper av ungdomar inkluderats. Under dessa har 
ungdomarna markerat ut platser i staden ur positiv och negativ synvinkel, vilka sedan 
diskuterats. På ett utvalt antal av dessa markerade platser har observationer utförts 
och en intervju har hållits med en samhällsplanerare på kommunen, detta för att få in 
ytterligare information kring platserna och dess användningsområden. Slutsatserna 
är att ungdomarna använder stadens offentliga platser för behovet av både 
interaktion och avskildhet i olika grad. Platserna uppfattas utifrån dess 
karakteristiska drag, de människor som vistas inom platserna samt de motsättningar 
som existerar mellan olika ungdomsgrupper, vilket har inverkan på ungdomarnas 
användning av platserna. Den betydelse som studien genererar för 
samhällsplaneringen för ungdomar är insikten i att möjligheterna för att skapa rum 
av olika slag som fungerar i förhållande till deras behov behöver breddas. Dessa 
möjligheter kan breddas med hjälp av kompletterande metoder, då behoven kan vara 
svåra att uttrycka och förmedlas i diverse samtal.  
 
Nyckelord: Ungdomar, offentliga rum, offentliga platser, samhällsplanering.  
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Abstract 
In relation to the planning and current development that is taking place today in our 
societies, places are created and transformed in the form of public spaces that our 
societies include. In the process that comes with this planning, there are certain 
voices that are not heard. Certain dialogues, where the aim is to reach out to the 
people more actively and not only invite them to dialogue, can be a tool for seeking 
out these voices and improving the aspect of democracy that the dialogues in 
planning intend to strengthen. Teenagers are one of the groups that often are 
excluded when planning for the society. The adult population, which is the group 
planning for society, has different experiences and perspectives of the public spaces 
than teenagers have, of which the inclusion of this group in planning is of great 
importance. This study aims at highlighting how teenagers in the municipality of 
Nynäshamns perceive and use public spaces in the municipality, in order to 
contribute with relevant information in future planning as well as knowledge about 
teenagers needs and perspectives in public spaces in relation to planning. The 
municipality of Nynäshamn has similar urban development strategies that many of 
Sweden's municipalities have, of which the study delimited this site. To gain an 
understanding of this subject, the research has mostly used the study of Mats Lieberg 
(1992) in which he defined public spaces in relation to how they are used by 
teenagers, if the sites are used for the purpose of interaction or privacy. Björn 
Anderson's (2002) argument about how teenagers divide themselves into groups 
depending on belonging, Jeni Hardens (2000) statement that it is the people within a 
place that often is the reason for the experience of being unsafe, and Danielle van der 
Burgts (2015) arguments about how teenagers actively use information from media, 
parents and friends to weight whether the sites consist of risks or not have been 
included. The reason for this is to highlight complementary aspects that can affect 
teenager’s experiences of places and their use. The study has been conducted through 
dialogues in the form of focus groups, including two groups of teenagers. During 
these, the teenagers have identified places in the city from a positive and negative 
point of view, which then have been the focus of the discussions. On a selected 
number of these marked sites, observations have been conducted and an interview 
has been held with an urban planner within the municipality, this to obtain further 
information about the sites and the uses of these. The conclusions are that teenagers 
use the city's public places for their need of both interaction and privacy, to a various 
extent. The sites are perceived based on its characteristic features, the people who 
stays there, and the antagonism that exist between different groups of teenagers, 
which affect the use of the places. The important knowledge that the study generates 
in relation to planning for teenagers is the realization that the possibilities for 
creating spaces of different kinds that work according to their needs, need to be 
broadened. These possibilities can be broadened by means of complementary 
methods, as the needs can be difficult to express and convey in various conversations. 
 
Keywords: Teenagers, public spaces, urban planning.  
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1. Inledning 

“Det små platserna i staden är där vi lever, de platser där vi upplever vår vardag” 
(Friedmann, 1999, s.5, min översättning) 

 
Planering är inte neutralt. Vid den förtätning och utveckling som pågår i våra städer 
så används de redan begränsade markresurser vi har, kring vilka det förhandlas och 
planeras, till att skapa och omskapa platser. McFarlane (2015) menar på att utfallen 
av förtätning är resultaten av existerande maktrelationer i samhället och dominanta 
ideologier inom planeringen. Alla ska ha rätt att säga sitt i och med utvecklingen av 
våra samhällen, detta innefattar dock ofta vilt skilda uppfattningar och åsikter där det 
är de som skriker högst som blir hörda. Olika platser i staden utvecklas, omvandlas 
och tar mark i besittning som innefattat platser som värderats högt av människor. 
 
År 1987 så infördes Plan- och Bygglagen (PBL) (Boverket, 2014a), där de samråd som 
ingår i planprocessen hade i syfte att stärka medborgarinflytandet inom planeringen 
(Boverket, 2014b; Lindholm, et al., 2015). Här finns det dock problem kring det 
deltagande som existerar inom dessa där den vita medelålders mannen med en 
akademisk utbildning är en dominerande deltagare (Cars, 2015; Lindholm, et al., 
2015), medan andra röster hörs svagare (Fainstein, 2014; Wåg, 2015). Ju fler grupper 
i samhället som deltar i denna kommunikation, ju mer representativt och rättvist har 
utfallet möjligheten att bli (Fainstein, 2014). Av denna anledning är det av stor vikt 
att nå ut till alla grupper i samhället. Detta kan dock vara problematiskt (Björnson, 
2015; Cars, 2015). I dessa fall bör en kommun aktivt söka upp de mer dämpade 
rösterna. Detta kan göras med hjälp av så kallade uppsökande dialoger där till 
exempel en kommun söker upp medborgarna (Tyréns, 2016). Med hjälp av 
uppsökande dialoger så underlättas deltagandet för grupper som av olika anledningar 
har svårt att delta, vilket i sin tur kan förstärka demokratin vårt samhälle bygger på 
(Lindholm, et al., 2015). Inom denna process exkluderas andra grupper, vilket kan 
vara nödvändigt i strävan efter ett mer jämlikt deltagande och inflytande (Björnson, 
2015).  
 
En av de grupper som blir försummade i planeringen av samhället är barn och 
ungdomar (Laughlin & Johnson, 2011; Witten, et al., 2015). Jag hävdar att just 
ungdomar är en ekonomiskt, fysiskt och socialt marginaliserad grupp. De blir 
exkluderade från många av stadens fysiska rum, detta eftersom de befinner sig mitt 
emellan definitionerna barn och vuxen (Malone, 1999). Sveriges ungdomsråd (u.å) 
uppmuntrar ett arbete kring ungdomar med hjälp av just uppsökande dialoger. Det är 
vuxna som planerar utformningen av de samhällen vi lever i, en planering som inte 
behöver möta de önskningar och behov som denna yngre befolkning har. Ungdomar 
har andra uppfattningar och behov av de offentliga rummen i samhället och vad de 
värderar kan vara annat än för den vuxna befolkningen (Laughlin & Johnson, 2011; 
Malone, 2002; Simpson, 1997; Valentine, 1997). Lieberg (1992) definierar olika rum i 
staden utefter ungdomarnas behov, behov av möten och avskildhet. Dessa benämner 
han som ”interaktionsplatser”, ”reträttplatser” och ”gränszonsplatser”, vilka är rum 
som då tyder på ungdomarnas diversifierade och annorlunda behov i den offentliga 
sfären i jämförelse med övrig befolkning. Ungdomar är en av de grupper i samhället 
som använder sig av de existerande offentliga rummen i störst utsträckning 
(Boverket, 2000).  Av denna anledning är det av stor vikt att just denna grupp 
inkluderas i de processer som planeringen innefattar.  
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Utvecklingen av våra städer sker snabbt och omfattande och platser av värde för 
denna grupp står i och med detta på spel. Citatet ovan, lånat av Friedmann (1999), 
pekar på betydelsen av de små platserna i människans vardag. Information kring 
vilka dessa platser är för ungdomar, och varför, bör inhämtas från ungdomarna själva 
då det är denna grupp som besitter denna kunskap. Denna kunskap är av stor vikt så 
att vi kan forma städer som inkluderar istället för att exkludera. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att synliggöra hur ungdomar i Nynäshamns kommun uppfattar och 
använder de offentliga rummen i kommunen. Detta för att kunna bidra med relevant 
information i kommande planering samt ytterligare kunskap kring ungdomars behov 
och perspektiv kring offentliga rum i relation till samhällsplanering. Studien kommer 
sträva efter att besvara följande frågeställningar;  
 

- Vilka offentliga rum inom kommunen används av ungdomar och hur uppfattas 
dessa rum i relation till upplevda begränsningar och möjligheter? (kapitel 4) 

- Hur fungerar platserna utifrån vad som i forskningslitteraturen beskrivs som 
ungdomars behov i offentliga rum, med betoning på ”interaktionsplatser”, 
”reträttplatser” och ”gränszonsplatser”? (avsnitt 5.1–5.3) 

- Vad är det som påverkar ungdomars uppfattningar kring de offentliga 
rummen och vilken inverkan har dessa på ungdomars användning av dessa 
rum? (avsnitt 5.4) 

- Vad betyder studien i relation till samhällsplanering för ungdomar och de 
medborgardialoger som hålls med denna grupp? (kapitel 6) 

 
Första frågeställningen presenteras i det resultat som studien genererar. De övriga 
frågeställningarna kommer behandlas i analysen och diskussionen då de är av en mer 
analytisk karaktär. Dessa diskuteras i relation till den litteratur som kommer 
presenteras, i vilka viktiga dimensioner för barn och ungdomar i förhållande till 
offentliga rum behandlas.  
 
Studien har genomförts i ett samarbete med Nynäshamns kommun inför 
revideringen av deras översiktsplan. Albin Törnberg, samhällsplanerare på 
kommunen, menar på att hans egen intention med studien varit att få en känsla för 
hur ungdomar betraktar staden och kommunens utveckling, information som kan 
vara användbar i kommande planering. Studien har genomförts genom två 
fokusgruppsintervjuer där två ungdomsgrupper, med åtta deltagare i varje grupp, 
från två olika skolor inom kommunen, varit involverade. För kommunen var detta en 
tidig medborgardialog där syftet inte var att införskaffa åsikter kring en specifik plats, 
utan mer att få in generell information kring ungdomarnas uppfattningar om staden 
(Törnberg, 2018a). 
 
Studiens ämne har diskuterats fram tillsammans med kommunen, vilka är beställare, 
men jag har fått fria tyglar att forma studien inom det valda ämnet. Albin Törnberg 
har varit den person som kontaktat skolorna och skött planering av datum för 
besöken och så vidare. Frågorna har utformats av mig, vilka sedan diskuterats och 
reviderats en del med hjälp av input från Albin Törnberg. För kommunen har detta 
alltså fungerat som en tidig medborgardialog med ungdomar, medan 
fokusgruppsintervjuerna för mig fungerat som en metod för att samla information i 
förhållande till studiens syfte. Båda jag och Albin Törnberg har haft rollerna som 
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moderatorer under de möten vi haft med ungdomarna. Avgränsningen för studien 
sker löpande genom arbetet. 
 
Städer utvecklas konstant och det finns röster som i denna planering inte kommer till 
tals varav ungdomarnas röster är en av dessa. Studien ämnar till att synliggöra hur 
ungdomar i Nynäshamns kommun uppfattar och använder de offentliga rummen i 
kommunen. Genom detta bidrar studien med kunskap till befintlig forskning inom 
ämnet samt insikter kring den planering som förekommer i förhållande till 
ungdomar. Studien visar att ungdomarna använder de offentliga rummen för behovet 
av interaktion och avskildhet i olika grad och att det som påverkar deras 
uppfattningar kring platser är de karakteristiska dragen, människorna på platsen och 
de motsättningar som existerar kring olika ungdomsgrupper, som i sin tur påverkar 
dess användning. Möjligheterna för att skapa rum som tillmötesgår ungdomarnas 
behov behöver breddas med hjälp av kompletterande metoder då det i samtal kan 
vara svårt att uttrycka de önskningar och behov de har i relation till de offentliga 
rummen i staden.  
 

1.2 Begreppsanvändning 

Ett begrepp som kommer tillämpas i uppsatsen i och med de platser som tas upp till 
diskussion är offentligt rum och behöver således klargöras.  
 
Nationalencyklopedin definierar offentligt rum; 
 
”offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. 
gator, passager, gallerior, torg och parker. Husens fasader, plank och vegetation 
kan betraktas som väggar i det offentliga rummet. Begreppet är tillämpligt främst 
inom städer och stadsliknande samhällen” (Nationalencyklopedin, u.å). 
 
Då de platser som ungdomarna diskuterar inkluderar både inom- och 
utomhusmiljöer är detta det begrepp som mestadels kommer användas. 
 

1.3 Disposition 

Påföljande kapitel, kapitel 2; Barn och ungdomar inom planeringen, kommer 
presentera en bakgrund som ger läsaren en övergripande förståelse av det problem 
som existerar i och med planering i förhållande till ungdomar. En 
litteraturgenomgång kommer redogöra för tidigare forskning som utförts inom 
ämnet av vilket ett teoretiskt ramverk sedan formas. Kapitel 3; Metod, påvisar 
Nynäshamns kommuns lämplighet i relation till studiens syfte samt redogör för de 
metoder som valts för att utföra studien och diskuterar de utmaningar som i och med 
dessa bör belysas. Ungdomars uppfattningar och användning av de offentliga 
rummen, resultatdelen, återfinns i kapitel 4 och återger det empiriska materialet, de 
platser som pekats ut och diskuterats under fokusgruppsintervjuerna, samt svarar på 
första frågeställningen som presenterats ovan. Kortare beskrivningar av de utpekade 
platserna lyfts också fram utifrån de observationer och den intervju som genomförts. 
I kapitel 5; Analys, så diskuteras det empiriska materialet i relation till det teoretiska 
ramverket och ämnar gå djupare in i frågeställning 2 och 3. I diskussionen, kapitel 6; 
Indikationer för samhällsplanering för ungdomar, behandlas materialet i en bredare 
kontext.  
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2. Barn och ungdomar inom planeringen 

2.1 Bakgrund 

I dessa avsnitt (2.1–2.1.2) presenteras vikten av inkludering i olika former av 
medborgardialoger och de utmaningar som ofta förknippas i och med dessa. Detta 
avser ge en inblick kring valet av studie och den urvalsgrupp som legat i fokus.  
 

2.1.1 Strävan efter representativitet 

När förtätning pågår i våra städer, ett planeringsideal som dominerar samtidens 
planering, så kan denna utveckling ockupera land som av vissa människor i samhället 
värderades högt. De positiva effekterna av förtätning anses vara många, och är inget 
som här ifrågasätts. Utfallen av förtätning kan dock vara resultatet av maktrelationer 
i samhället, dominanta ideologier och en ojämn fördelning av stadens resurser 
(McFarlane, 2015). De resurser av mark som finns tillgängliga för en stad att 
utvecklas på är begränsade, kring vilken mark det ska förhandlas och planeras. 
Avvägningarna som måste ske är inte okomplicerade i och med de många röster som 
vill komma till tals med alla diverse intressen som här kan förekomma. Vissa röster 
hörs dock mer än andras. Förtätning är inte neutralt (McFarlane, 2015). Därmed är 
inte planering det heller.  
 
Ett sätt att inhämta åsikter kring planering, i syfte att bredda beslutsunderlag för 
beslutsfattande, är genom samråd (Listerborn, 2015). Plan- och bygglagen (PBL) 
infördes år 1987 (Boverket, 2014a). Det var då de samråd som ingår i dagens 
planprocess lagstadgades, vilket skulle stärka medborgarinflytandet (Boverket, 
2014b; Lindholm, et al., 2015). Trots det goda syftet med samråd så finns det kritik 
kring själva utförandet och den process som det innefattar. Det riktas bland annat 
kritik mot att dialogen med medborgarna påbörjas sent i dialogprocesserna 
(Bornemark, 2016; Lindholm, et al., 2015; Listerborn, 2015), även om det idag blivit 
mer vanligt förekommande att påbörja dessa i ett tidigare skede (Lindholm, et al., 
2015). Samråd ska ge berörda parter tillfälle till möjlig påverkan, men vid den 
tidpunkt då samråden hålls är de aktuella planerna ofta redan i ett långt framskridet 
skede (Listerborn, 2015). Ytterligare kritik som riktats mot de samråd som hålls är att 
deltagandet allt för ofta inte representerar alla de grupper som existerar bland 
medborgarna. Den typiska deltagaren i ett samråd är i många fall en medelålders, vit 
man med en akademisk utbildning (Cars, 2015; Lindholm, et al., 2015). Det finns 
alltså ett problem kring representativiteten.  
 
Det är viktigt att sträva efter ett så brett beslutsunderlag som möjligt eftersom 
medborgarna är en heterogen grupp och besitter olika kunskaper och intressen (Cars, 
2015). Att belysa och erkänna de skillnader som finns bland medborgarnas åsikter är 
ett sätt att förstärka demokratin (Degerhammar, 2016). Genom att inte nå ut till alla 
dessa grupper kan utfallet i den inhämtade information komma att bli snedvridet, 
och de beslut som senare tas behöver av denna anledning inte spegla befolkningens 
åsikter på ett jämt fördelat vis (Fainstein, 2014). Att bredda deltagandet till fler 
grupper i samhället, och människor med olika bakgrunder, är viktigt (Nyström & 
Tonell, 2012). Fainstein (2014) menar att trots att en demokratisk process har 
fullföljts i och med ett planeringsbeslut så kommer åsikter från vissa grupper inte 
fram. Hon belyser vikten av deltagande och kommunikation i de processer som sker i 
och med planeringen av samhället och menar att ju större grupp av människor som 
deltar i planeringsprocessen, ju mer representativt och rättvist kommer resultaten av 
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de beslut som tas att ha möjlighet att bli. Hur representativt deltagandet i dialogerna 
är måste alltså tas i beaktning (Nyström & Tonell, 2012). 

 
”Demokrati, medborgarinflytande och samhällsplanering förutsätter varandra. Om 

inte allas kunskaper, erfarenheter och behov tas till vara i samhällsplaneringen 
finns inte en levande demokrati och utan en levande demokrati löser vi inte på bästa 
möjliga sätt gemensamma samhälleliga planeringsfrågor.” (Boverket, 2000, s.63) 

 
Vissa grupper i samhället har en tendens att göra sin röst hörd mer än andra, vilket 
då möjligtvis sker på bekostnad av andra grupper, de mindre resursstarka (Fainstein, 
2014; Wåg, 2015). Att locka medborgare att delta i dialoger kan vara problematiskt 
(Björnson, 2015; Cars, 2015). Är frågorna mer övergripande och inte direkt kopplade 
till något specifikt som en person kan ha ett mer personligt och direkt intresse i, kan 
det bli ännu svårare att skapa engagemang (Friedmann, 1999; Nyström & Tonell, 
2012). Av denna anledning är det fördelaktigt om kommuner då inte ställer sig 
passiva utan istället försöker väcka intresse, och på detta vis engagera medborgarna 
(Nyström & Tonell, 2012). 
 
Planeringen av staden har länge varit expertstyrd (Listerborn, 2015) en inställning 
som dominerade särskilt under 60- och 70-talet (Nyström & Tonell, 2012). Denna 
rationella planering menar på att det är experterna, till exempel planerare, som 
besitter kompetensen att planera en stad för allmänhetens bästa (Listerborn, 2015; 
Nyström & Tonell, 2012). Under denna tid ansågs kvantitativa data som varifrån 
objektiv information kunde utvinnas, och vilket betraktades som lämpligt 
planeringsunderlag (Nyström & Tonell, 2012). Idag går planeringen mer åt en 
kommunikativ planering, där planeraren i större utsträckning lyssnar in åsikter från 
medborgarna och kommunicerar med dem (Listerborn, 2015). Att medborgarnas 
närvaro på samråd och andra medborgardialoger är representativt är något som det 
bör strävas efter, vilket då också belysts av många forskare ovan. Att deltagandet är 
representativt betyder dock inte att besluten automatiskt speglar åsikterna och 
behoven bland invånarna, men i strävan efter ett samhälle som tillgodoser 
invånarnas behov i största möjliga mån så anses här att denna kraftansträngning 
ändå är av stor vikt, att nå ut till de berörda grupperna.  
 
Medborgardialoger har kommit att nyttjas allt mer under 2000-talet och ses ofta som 
ett viktigt verktyg i den diskussion med medborgarna en kommun förväntas hålla 
(Bornemark, 2016). Medborgardialoger kan komma i olika former och Lindholm, et 
al. (2015) och Wåg (2015) beskriver det som ett paraplybegrepp som innefattar ett 
flertal strategier för att involvera medborgarna i planprocessen. Många kommuner 
idag har valt att utöka sitt ansvar och påbörja en konversation med sina medborgare i 
ett tidigare skede än vad lagen kräver. Många använder sig alltså inte enbart av de 
lagstadgade samråden utan också av olika former av medborgardialoger. Att göra 
sina medborgare delaktiga och ge dem mer inflytande har blivit något som många 
kommuner prioriterar menar Sveriges kommuner och Landsting (u.å). 
 
Att ha en dialog med medborgarna, utöver de lagstadgade samråden, kan ses som ett 
verktyg som ämnar förbättra den demokratiska aspekten i och med planeringen av 
samhället. Trots frågan kring tid och pengar för kommunerna så finns det också en 
tanke kring att dialoger kan resultera i en mer tidseffektiv process då överklaganden 
möjligtvis kan komma att bli färre (Listerborn, 2015). Att utbyta erfarenheter och 
kunskaper kan också resultera i en ökad förståelse mellan de olika parterna 
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(Richards, et al., 2004; Nystrom & Tonell, 2012). Då engagemanget kring allmänna 
val idag inte är lika vidsträckt (Bornemark, 2016; Degerhammar, 2016; Listerborn, 
2015) så är den representativa demokratin i behov av kompletterande åtgärder 
(Bornemark, 2016; Listerborn, 2015). Större möten, så som samråd, kan med fördel 
kompletteras med möten av ett mindre slag genom uppsökande dialoger (Wåg, 2015). 
 
Uppsökande dialoger innebär att uppsöka specifika grupper för att samla in 
information. Detta utförs då mer aktivt än vad till exempel en inbjudan innebär, till 
exempel inbjudan till samråd. Istället för att medborgarna ska söka upp en specifik 
dialog så söker till exempel en kommun upp medborgaren (Tyréns, 2016). Att arbeta 
uppsökande kan fördjupa demokratin genom att underlätta det deltagande som 
många kommuner eftersträvar bland sina medborgare (Lindholm, et al., 2015). Då 
fokuset i dessa fall ofta ligger på en viss grupp så utesluts andra grupper från dessa 
specifika dialoger. Att exkludera vissa grupper från dialoger kan i vissa fall vara av 
värde i strävan efter ett mer jämlikt inflytande bland medborgarna (Björnson, 2015). 
Det blir ett slags handlingssätt för att jämna ut skillnaderna som finns i det 
existerande inflytandet idag (Wåg, 2015). 
 

2.1.2 Ungdomar som samtidens invånare 

Barn och ungdomar är en av de grupper som ofta blir försummade i och med 
planeringen av samhället (Laughlin & Johnson, 2011; Witten, et al., 2015), även om 
deras perspektiv blir mer uppmärksammat idag än förr (Witten, et al., 2015). 
Boverket (2000) beskriver att synen gentemot barndomen förr var att det var en 
förberedande fas inför livet som vuxen och att barn då inte riktigt ansågs vara egna 
individer. Barnen skulle förr anpassas till samhället och inte tvärtom. Detta har dock 
förändrats och barn anses idag vara medskapande aktörer i samhället och en grupp 
som ska få ta plats (Boverket, 2000). Miljöer har dock en tendens att planeras utifrån 
vuxnas preferenser och vuxna kan se miljön på ett annat vis än barn (Boverket, 
2000). Simpson (1997) menar på att anledningen till att barn och ungdomar blir 
försummade i planeringen kan vara att barn ofta ses som framtidens medborgare, 
och inte samtidens. Deras behov idag är dock minst lika viktiga. De som använder 
offentliga platser mest frekvent är ofta just barn och ungdomar (Boverket, 2000).  
 
Uppsökande dialoger med ungdomar uppmanas av Sveriges ungdomsråd (u.å.). 
Ungdomar kan ha mindre kunskap, till skillnad från vuxna, kring hur de kan påverka 
politiskt (Sveriges ungdomsråd, u.å.), och för dem att själva ta initiativ och plats i 
planeringen av samhället är inte alltid enkelt (de Laval, 2015). Detta gör det extra 
viktigt att uppsöka denna grupp. Ungdomar är ofta fjärmade från att aktivt delta i 
samhället på många vis. Deras unga ålder kan göra det problematiskt för dem att bli 
hörda (Cars, 2015). Deras ålder hindrar dem för det första från att rösta. Freeman 
and Riordan (2002) förklarar att de blir exkluderade från vissa platser på grund av 
deras ekonomiska tillstånd, då de ekonomiskt ofta är beroende av sina föräldrar. De 
menar också att de dessutom är rumsligt begränsade eftersom de ofta är beroende av 
andra vid längre förflyttningar, även här på grund av deras ålder. Ungdomar hamnar 
någonstans mitt i mellan definitionerna av att vara barn eller vuxen, de är för gamla 
för att uppskatta lekparker men anses för unga för att tillhöra ”vuxenvärlden”, 
vilket resulterar i exkludering från många fysiska platser i staden (Malone, 1999). 
Ungdomar kan också anses vara ett problem i samhället (Bäckström, 2010). Ur dessa 
aspekter kan ungdomar ses som en ekonomiskt, fysisk och socialt marginaliserad 
grupp, i relation till stora delar av resterande befolkning och planeringen av 
samhället. Ungdomar blir alltså på flera olika vis exkluderade från de offentliga 
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rummen. Det är dock av stor vikt att de får tillgång till denna, detta för att de ska 
kunna bidra med värdefull information kring just deras upplevelser, vilket i sin tur 
kan bidra till en mer inkluderande fysisk miljö för denna grupp (Malone, 1999).  
 
Freeman och Riordan (2002) menar på att det ofta planeras för ungdomar men inte 
med dem. Att för till exempel en frisk ung människa förstå hur en äldre människa 
upplever den fysiska miljön eller för en man att förstå kvinnors upplevelser av en viss 
plats kan vara svårt, därmed blir det också problematiskt för dessa människor att 
planera för dessa grupper (Friedmann, 1999). I detta fall syftar denna problematik till 
vuxnas förståelse för ungdomars upplevelser. Barn och ungdomar har andra 
erfarenheter och behov i den offentliga sfären än vad den vuxna befolkningen har, 
och vad de värderar i dessa fysiskt byggda miljöer kan av denna anledning vara 
annorlunda (Laughlin & Johnson, 2011; Malone, 2002; Simpson, 1997; Valentine, 
1997). Unga tillbringar dessutom en stor del av sin tid i miljön nära sitt hem och har 
av denna anledning betydande kunskap kring de områden som denna innefattar 
(Malone, 1999). Boverket (2000) menar att det kan finnas platser som är högst 
uppskattade av barn och ungdomar, platser som den vuxna delen av befolkningen 
inte reflekterat över på detta vis, och därmed inte förstår vikten av.  
 
När utveckling och förtätning pågår så kan dessa platser stå på spel. Ungdomars 
behov och önskemål behöver synliggöras för att kunna skapa en byggd miljö som inte 
enbart riktar sig till den vuxna befolkningen. För att förstå hur ungdomar uppfattar 
och använder staden så måste vi lyssna.  
 

2.2 Barn- och ungdomsperspektiv – en litteraturgenomgång 

I dessa avsnitt (2.2–2.2.3) kommer olika barn- och ungdomsperspektiv av offentliga 
rum att presenteras, inklusive uppfattningar som riktar sig mot barn och ungdomar 
själva. Perspektiven erhålls från barn och ungdomar i bredare åldersmässig 
bemärkelse än de som inkluderas i denna studie, ur både en svensk och internationell 
kontext samt i varierande miljöer, då de likväl anses vara av värde för studien. 
Informationen syftar till att skapa en övergripande förståelse, med hjälp av tidigare 
forskning, för den problematik som existerar i och med planering för ungdomar. 
 

2.2.1 Barn och ungdomars användning av de offentliga rummen  

Att barn och ungdomar har andra behov och ser offentliga platser ur andra perspektiv 
är det många forskare som klargjort, som ovan nämnt. Boverket (2000) 
uppmärksammar de mer enskilda platserna och menar på att vuxna i många fall inte 
ens är medvetna om dessa platser, trots dess betydelse för barn och ungdomar. 
Andersson (2002) menar detsamma och betonar att ungdomar tenderar att hitta 
platser där andra inte vistas.  
 
Lieberg (1992), som presenterat flertalet intressanta iakttagelser kring detta ämne, 
betonar att ”rummen mellan husen” (Lieberg, 1992, s.170) är viktiga mötesplatser av 
informell karaktär för många ungdomar. Den mest förekommande aktiviteten på 
dessa platser är egentligen att inte göra någonting alls, utöver att konversera med 
varandra.  
 

”Offentligt liv är inte bara en fråga om att göra, utan också om att vara”. 
(Andersson, 2002, s. 134) 
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Mats Lieberg (1992) utförde en studie kring ett visst antal ungdomar i varierande 
åldrar i norra Fälaren i Lund. Han tittade på hur dessa ungdomar använde sig av den 
offentliga miljön i området genom att följa dessa ungdomar i deras vardagliga liv, 
med varierande metoder till hjälp. Här upptäckte han hur de olika miljöerna 
användes i förhållande till ungdomarnas behov, behov kring avskildhet eller möten av 
olika slag. Ungdomarna pekade också ut platser av vikt för dem så som gården/gatan, 
hos en vän, områdets torg, park/grönområden och busshållplatser. Likt Lieberg 
(1992) så pekar Petter Åkerblom (2010) ut platser så som torg, gator, vägen till och 
från skolan och diverse parker som platser av vikt för ungdomar, liksom Laughlin och 
Johnson (2011) framhäver hur ungdomar kan uppskatta gångbanor som platser att 
umgås på. Både mer planerade och relativt oplanerade platser presenteras i och med 
Liebergs (1992) studie och ger oss en inblick kring hur ungdomar kan uppskatta 
platser i annat syfte än de planerats för. Syftet med vissa platser, dess primära 
funktion, är inte alltid vad de uteslutande används till. Platser kan också få sekundära 
funktioner (Lieberg, 1992).  
 
Kylin (2010) och Whitlock (2007) förklarar att lite äldre barn inte vill att föräldrarna 
ska kunna observera allt de gör. Av denna anledning söker de sig längre ifrån hemmet 
än vad yngre barn gör (Kylin, 2010), vilket går i samma linje som Liebergs (1992) 
resonemang angående avskildhet. de Laval (2015) menar detsamma, men förklarar 
också att närmiljön fortfarande är av stor vikt för dem och Whitlock (2007) belyser 
hur ungdomarnas upplevelse av trygghet är en viktig beståndsdel för att de ska känna 
en slags gemenskap till platsen. Behovet av tillgängliga mötesplatser där möjligheter 
till interaktion finns är viktig för ungdomar (Laughlin & Johnson, 2011; Simpson, 
1997) och gärna platser där föräldrarnas kontroll inte är genomträngande (Malone, 
1999; Simpson, 1997). Laughlin & Johnson (2011) upptäckte att barn och ungdomar, i 
åldrarna 10–16 år, i Regent Park, Toronto, uppskattade den sparsamma 
genomströmning av både människor och fordonstrafik som förekom i området samt 
att lekplatser kan uppskattas även av ungdomar då de för dem kan användas som 
mötesplatser. Platser som inte är planerade för ungdomar, utan till exempel för 
mindre barn, kan alltså ändå komma att bli platser av vikt för dem.  
 

2.2.2 Barn och ungdomars begränsningar  

Barn och ungdomar blir också begränsade i de fysiska rummen av flertalet faktorer. 
Kylin (2010) och Whitlock (2007) menar att äldre barn inte alltid vill ha föräldrars 
iakttagande ögon på sig, som ovan nämnt. Föräldrar upprätthåller dock gärna en 
slags kontroll över sina barn (Lieberg, 1992). Det finns ofta en oro hos föräldrar och 
vuxna att barn på något vis ska bli skadade, möjligtvis genom brott eller diverse 
trafikflöden, vilket medför restriktioner för barn och ungdomar och sätter gränser för 
hur de rör sig i staden (Cele, 2010). Kontroll vidhålles eftersom de vuxna vill att 
barnen ska vara trygga, detta kan dock påverka de planerade miljöerna (Boverket, 
2000). 
 
Valentine (1997) menar att den vanligaste uppfattningen avseende barn i västvärlden 
är just att de är i behov av beskydd och belyser samma fenomen som Cele (2010), att 
barn begränsas rumsligt som följd av att deras föräldrar inte vill att de ska råka illa 
ut. Valentines (1997) studie omfattar barn i åldrarna 8–11 år. Föräldrar antas dock 
vilja beskydda sina barn oavsett ålder. Barnens rörelsemönster på de offentliga 
platserna påverkades av de vuxna genom uppsatta regler som baserades på 
föräldrarnas egna farhågor (Valentine, 1997). Listerborn (2010) och van der Burgt 
(2015) beskriver det så att rädslan kring vissa platser kan komma från egna eller 
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andras upplevelser, föräldrar, rykten eller liknande. Valentine (1997) belyser att äldre 
barn har mer frihet än yngre barn. Detta tyder på att de likväl är begränsade i sin 
rörelsefrihet. 
 
Den kontroll som vuxna gärna vidhåller gentemot barn, med syftet att hålla dem 
trygga, så kan de planerade miljöerna påverkas. Dessa planerade miljöer behöver inte 
möta de behov som barn och ungdomar har. Enligt Boverket (2000) behöver barn 
miljöer som tillåter en slags frihet för dem, platser där de kan utvecklas till mer 
självständiga människor.  
 
Barn och ungdomar är också rumsligt begränsade på grund av deras ålder, de har 
ännu inte körkort och kan därmed bli beroende av skjuts, hämtning och 
kollektivtrafik i större utsträckning än vuxna (Freeman och Riordan, 2002). 
Lokalisering av hållplatser, linjesträckningar, grönområden, bebyggelse och även 
turernas täthet kan bestämma i vilken utsträckning barn och ungdomar självständigt 
kan röra sig runt i områdena (Boverket, 2000). 
 
Ytterligare omständigheter som kan påverka barn och ungdomars upplevelser och 
användning av platser är diverse kommersiella inslag i de fysiska rummen i staden. 
Malone (2002) kastar ljus på dilemmat med privatisering och det faktum att det i 
våra samhällen ofta lokaliseras gallerior etc. I relation till detta så uttrycker hon sin 
oro angående vad denna utveckling kan komma att kosta oss och vad som kan 
komma att gå förlorat då de offentliga platserna inte längre blir tillgängliga för alla. 
Laughlin and Johnson (2011) framhåller liknande fenomen, och att det kan komma 
att påverka vissa ungdomars upplevelser. Offentliga rum kan tas i anspråk av 
”köpmiljöerna” (Lieberg, 1992, s.210) men verksamheter så som caféer eller diverse 
varuhus kan också användas likt offentliga rum menar Lieberg (1992). Lieberg (1992) 
menar också, då han talar om ungdomars användning av gator, att det är samvaron 
som ungdomar ofta är ute efter och inte de kommersiella elementen i sig. De vill 
vistas på platser där någonting händer. Det är gratis att vistas på gatorna, vilket 
medför att de är här de uppehåller sig, då de utesluts från till exempel barer (Lieberg, 
1992). 
 
Kvinnor kan uppfatta sig som särskilt begränsade på offentliga platser. Kvinnor har 
inte varit lika inkluderade i stadens alla rum genom historien, i jämförelse med 
mannen (Listerborn, 2010). Historiskt sett så har hemmet varit kvinnans domän 
(Loukaitou-Sideris, 2014) och på detta vis har de offentliga platserna skapats för 
männen (Pain, 1991). Platser kan än idag exkludera kvinnor. Officiellt är offentliga 
platser till för alla, men verkligheten ser inte riktigt ut så (Listerborn, 2010). Hur 
kvinnor väljer att röra sig blir begränsat på grund av rädsla (Ceccato, 2013; 
Listerborn, 2010), vilket då grundar sig i rädslan för sexuellt våld eller sexuella 
trakasserier (Loukaitou-Sideris, 2014). I Anderssons (2002) studie var det i större 
mån flickorna bland ungdomarna än pojkarna som förmedlade en upplevelse av 
otrygghet gentemot offentliga platser trots att de själva inte konfronterats med så 
många skrämmande händelser själva. Som tidigare nämnt så skriver Listerborn 
(2010) att rädslan kring vissa platser kan härstamma från egna eller andras 
upplevelser eller överföras till barnen från föräldrarna. Pain (1991) menar på att 
redan som barn får många höra kring farorna kring sexuellt våld, och Koskela och 
Pain (2000) påvisar att rykten kring vissa platser påverkar kvinnors rädslor och att 
rädslan då inte enbart kommer från den fysiska miljöns struktur. Kvinnors rädslor i 
de offentliga miljöerna är normaliserat (Koskela och Pain, 2000).  
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2.2.3 Konkurrens om de offentliga rummen 

Trots föräldrars vilja att skydda sina barn kan ungdomar också komma att uppfattas 
som “de andra” (Malone, 2002, s.164, min översättning). Ungdomar anses vara ett 
problem då de “driver runt” (Bäckström, 2010, s.124), till exempel på gator i 
områdena (Bäckström, 2010; Freeman och Riordan, 2010; Lieberg, 1992; Malone, 
2002; Tucker & Matthews, 2001). När ungdomar tar plats på detta vis kan andra 
uppleva en slags oro och rädsla inför dem (Lieberg, 1992). Ungdomar kan i vissa fall 
anses vara icke välkomna på platsen eftersom de skapar obehag hos andra, de blir 
uppfattade som en potentiell fara (Malone, 2002). Media är också delaktig i denna 
återspegling av ungdomar (Malone, 1999). Whitlock (2007) belyser också detta, men 
ur ungdomarnas perspektiv, då hon studerar ungas kopplingar till området de bor på. 
Ungdomarna upplevde att de vuxna hade förutfattade meningar om dem, av 
anledningen att de var just ungdomar, och kände stundtals att det inte fanns någon 
plats för dem (Whitlock, 2007). Tucker och Matthews (2001) studie tyder på en 
liknande slutsats då de studerade unga flickor i åldrarna 10–14 år i ett mer ruralt 
område. Studien visade på att konflikter mellan de unga flickorna och vuxna kunde 
förekomma då de vuxna ansåg att de förde för mycket oväsen omkring sig och då 
gärna såg att de avlägsnade sig från platsen. En faktor som Whitlock (2007) 
upptäckte var viktig för att de unga skulle känna tillhörighet till området och de andra 
människorna där, var ett positiv utbyte mellan dem och de vuxna. Attityden vuxna 
hade gentemot dem var viktig. Var attityden positiv så fick det ungdomarna att känna 
sig välkomna och berättigade till platsen. Deras närvaro kändes på detta vis mer 
legitimt (Whitlock, 2007). Då vuxna och ungdomar vistas på samma plats, och då 
vistelsen egentligen inte har något speciellt syfte, genererar detta en möjlighet för 
ungdomar att observera vuxenlivet utan att de själva egentligen medverkar (Lieberg, 
1992).  
 
I samhället så existerar maktrelationer i de fysiska rummen. Det finns de som anses 
ha en större behörighet att använda dessa platser och exkludering av ungdomar 
förekommer som ett resultat av detta (Malone, 2002). De verkar till de vuxnas fördel 
då det är deras aktiviteter på offentliga platser som anses vara mer legitima (Freeman 
& Riordan, 2010). Offentliga platser är alltså inte neutrala (Malone, 1999). På 
offentliga platser existerar regler, både formella och informella, vilka sätter ramen för 
vilka som använder de offentliga platserna (Freeman & Riordan, 2010; Lieberg, 
1992). Om någon inte är villig att förhålla sig till de normer och informella regler som 
gäller på en plats, så kommer tolerans från andra människor inte att förekomma 
(Malone, 2002). Malone (2002) argumenterar vidare att vuxna människor ofta 
missuppfattar ungdomars beteende på offentliga platser. Många ungdomar använder 
gator och andra offentliga platser som en “scen för uppträdande” (Malone, 2002, 
pp.163, min översättning). De ser platserna liknande en scen på vilka de utvecklar sin 
identitet. Här uttrycker ungdomar sig själva gentemot det dominanta, de normer och 
regler, som gäller i samhället, vilket kan ske på ett livligt och högljutt vis (Malone, 
2002). Bäckström (2010) argumenterar liknande med skateboardåkare som exempel. 
Hon förklarar att skateboardåkarna ville använda en viss plats till denna aktivitet 
samtidigt som platsen hade ett annat användningsområde för andra människor. 
Detta skapade då konkurrens om rummet i den fysiska miljön. Platser för barn och 
ungdomar att använda, till exempel till liknande aktiviteter som detta, blir ofta 
lokaliserade i utkanten av staden, längre ifrån de andra grupperna i samhället 
(Bäckström, 2010; Malone, 2002). Detta kan vara en strategi för planerare att 
undvika konflikter mellan skateboardåkare och övriga delar av samhället (Freeman & 
Riordan, 2010). När barn och ungdomar intar en plats på detta sätt som Bäckström 
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(2010) beskriver kan det vara deras sätt att uttrycka och hävda sig, ett sätt för dem att 
synliggöra dem själva i samhället, precis som Malone (2002) beskriver det. Eftersom 
vuxna, ungdomar och barn också använder miljöer på olika sätt så kan konkurrens 
om dessa miljöer förekomma (Boverket, 2000).  
 
I de försök att erbjuda ungdomar en plats att verka på i områdets utkanter 
(Bäckström, 2010; Malone, 2002) så menar Malone (2002) att detta kan förstärka 
den positionen ungdomar befinner sig i. Alltså, att de är en grupp som anses vara ett 
problem och inte riktigt passar in. Ungdomar vill inte bli exkluderade från samhället 
(Malone, 2002). Bäckström (2010) beskriver detta som en slags maktutövning som 
ordnas av den dominanta delen av samhället, ungdomarna har alltså inte valt detta 
själva utan blivit tilldelade en plats. Att “samla” ungdomar på en specifik plats på 
detta vis kan vara ett sätt för vuxna att hantera ungdomar, speciellt äldre ungdomar 
menar Whitlock (2007). Hon menar också att detta kan vara en bidragande faktor till 
ungdomarnas behov av att hävda sig i de offentliga rummen, ett sätt att väga upp 
upplevelsen av exkludering. Freeman och Riordan (2010) beskriver i sin 
undersökning i Nya Zeeland att skateboardåkarna en tid efter upprättandet av 
parkerna ändå sökte sig tillbaka till de platser de använda innan, vilket då kunde ses 
som att onödiga resurser lagts på platser som ändå inte användes. Motsättningar 
mellan ungdomar och vuxna kan alltså förekomma, men motsättningar mellan olika 
grupper av ungdomar figurerar också och förklaras av Andersson (2002) där han 
menar på att ungdomar inte är en heterogen grupp utan formar olika tillhörigheter 
inom denna kategori.   
 
Lieberg (1992) förklarar att aktiviteter som förr ägde rum ute i den offentliga sfären 
har flyttat in i mer privatiserade rum, så som i gallerior, varuhus eller idrotts- och 
nöjesanläggningar, och då också de vuxna. Den mer inofficiella kontrollen som förr 
fanns utomhus existerar inte längre i samma utsträckning utan mer i form av 
representanter för samhället, till exempel en fritidsledare (Lieberg, 1992). Vuxna, 
ibland kallade nattvandrare eller ordningsvakter, med syftet att inhysa en upplevelse 
av trygghet med deras närvaro, kan upplevas som en kontroll-aspekt från ungdomars 
sida, trots det goda syftet (Lieberg, 1992).  
 
Barn och ungdomars perspektiv gentemot de offentliga rummen belyses av flera 
forskare som behandlats ovan, och visar på deras varierande behov och särskilda 
uppfattningar i relation till vuxna. Den fysiska miljön som skapas och omskapas 
påverkar barn och ungdomar i allra högsta grad varvid deras lokala kunskap är av 
stor vikt. 
 

2.3 Teoretiskt ramverk 

För att skapa en förståelse för hur ungdomarna i Nynäshamn upplever och använder 
de offentliga rummen i staden har många av Mats Liebergs (1992) iakttagelser i den 
studie han genomförde fungerat som grundläggande hörnstenar i detta teoretiska 
ramverk. Liebergs studie har några år på nacken och de förändringar som skett i 
samhället från studiens utförande fram till idag, till exempel i dess fysiska struktur 
och det ökade användandet av diverse sociala medier, kan dock ha en inverkan på hur 
staden uppfattas och används. De mer fysiska behoven som människan har så som 
mänskliga kontakter är ingenting som på grund av detta upphör att existera, varav de 
perspektiv som Liebergs studie presenterar fortfarande anses vara av stort värde och 
högst relevant. Ytterligare perspektiv från bland annat Andersson (2002), Harden 
(2000) och van der Burgt (2015) har inkluderats för att belysa kompletterande 
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aspekter som kan komma att påverka ungdomarnas upplevelser och användning av 
de offentliga rummen.  

Mats Lieberg (1992) definierar platserna som ungdomarna i studien besökte utefter 
hur dessa användes, vilket speglar de behov dessa offentliga rum tillmötesgår. Vissa 
platser benämner han som “reträttplatser” (Lieberg, 1992, s.225). Dessa platser 
använde ungdomarna då de hade behovet av att vara ifred och komma bort från de 
vuxnas krav och ordning, och detta ofta tillsammans med vänner. Han menar på att 
vuxna kan använda den egna bostaden till detta, att dra sig undan, och trots att 
ungdomar ofta har egna rum i denna bostad så söker de sig ofta utåt i offentligheten 
för detta syfte. ”Reträttplatserna” delar han i sin tur in i ”tillhåll” (Lieberg, 1992, 
s.225), ”gömställen” (Lieberg, 1992, s.227) och ”trapphusnära platser” (Lieberg, 1992, 
s. 228) (se figur 1). ”Tillhållen” är platser där ungdomarna ofta tillbringar tid och 
känner sig som hemma på. Både i relation till vuxna och andra ungdomar har de här 
möjligheten att uppvisa att de duger till, här vill de skapa en slags kontroll där eget 
ansvar gäller. Lieberg beskriver dessa platser som ganska avskilda och är platser där 
de själva kontrollerar andras tillgång och insyn. Ett exempel på en sådan plats kan 
vara en replokal. ”Gömställen” är platser där de upplever att de inte är kontrollerade, 
här är de helt och hållet självständiga. Här har de möjligheten att vara för sig själva 
och behöver inte ta något speciellt ansvar. Dessa platser kan erbjuda avskildhet och 
den fysiska strukturen på platsen har ofta vissa specifika egenskaper som anses vara 
av värde för platsens syfte. Enligt Liebergs studie var dessa platser lokaliserade 
ganska centralt och egenskaper och attribut som uppskattades var bland annat 
mörkt, mysigt, smitvägar, bänkar och buskage. De ”trapphusnära platserna” kan vara 
en trappuppgång eller en källare, platser dit de kan dra sig ifall de skulle bli jagade, 
eller en plats att bara hänga på. Diverse brottsförebyggande åtgärder hotar dessa 
platser då tillgängligheten till dessa då minskas (Lieberg, 1992). 

 

Figur 1: Reträttplatser och dess undergrupper. 

Andra platser som ungdomarna drogs till benämner Lieberg (1992) som 
“interaktionsplatser” (Lieberg, 1992, s.228). Dessa platser drogs de till för att söka 
möten med andra, både vuxna och andra ungdomar. Här vill de träffa på andra, ses, 
höras och utmana den gällande ordningen. Dessa delar han in i ”favoritställen och 
stamställen” (Lieberg, 1992, s.229) samt ”stråk och öppna platser” (Lieberg, 1992, 
s.231) (se figur 2). ”Favoritställen och stamställen” är platser dit ungdomar söker sig 
då de vill träffa jämnåriga och kan vara ett café eller torg exempelvis. Även på dessa 
platser vill de själva ha kontrollen över den insyn som kan ske. Beroende på ålder, 
bakgrund, stil och så vidare så delar ungdomarna upp sig och delar då också upp de 
fysiska rummen. De olika grupperna skaffar sig sina egna ställen att vistas på. Lieberg 
(1992) förklarar också att platser kan tas i besittning av en viss grupp av ungdomar, 
dessa är då ”stamställena”, vilket begränsar andra gruppers tillgänglighet till denna 
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plats. Då ungdomarna som ”ockuperar” platsen inte befinner sig där, upphör denna 
definiering att gälla. Till ”stråk och öppna platser” söker sig ungdomarna då de vill 
vistas bland andra grupper och inte enbart ungdomar. Detta kan vara platser så som 
ett torg eller en gågata (Lieberg, 1992). Dessa platser innefattar ofta en variation 
bland de närvarande människorna och en ständig rörelse på platsen existerar, här 
händer det saker. Här vill ungdomarna observera andra och umgås själva. Då detta är 
platser som godkänner en diversifierat användning så uppstår sällan konflikter. Ett 
gäng ungdomar som socialiserar på några bänkar ses sällan här som några 
konstigheter, iallafall inte på dagtid. Detta kan dock förändras på dessa platser 
beroende på tid på dygnet. Kvällstid kan en grupp nu bli mer uppmärksammad då det 
enbart är denna grupp som syns, trots att deras användning av platsen inte 
förändrats. Detta kan resultera i att konflikter uppstår mellan ungdomarna och den 
vuxna befolkningen (Lieberg, 1992). 

 

Figur 2:  Interaktionsplatser och dess undergrupper. 

I relation till just ”stamställen” blir Liebergs (1992) diskussion kring upplevelsen av 
en plats offentlighet relevant. Att en plats är öppen dygnet runt för alla räcker inte 
alltid till för att en plats ska uppfattas som offentlig. Platser kan, i en mer inofficiell 
bemärkelse, utesluta vissa grupper eller ge upphov till en upplevelse av att de är 
oönskade där. Lieberg förklarar detta med en gata, som ju ofta är en offentlig plats, 
som exempel. Ifall de boende på gatan använder platsen till diverse aktiviteter som 
får resterande befolkning att uppleva platsen som icke tillgänglig för dem, så 
genereras en upplevelse att platsen inte är öppen för dem, trots att den rent officiellt 
är det. Vissa grupper av människor kan då undvika denna plats (Lieberg, 1992). 

Han definierar också “gränszonsplatser” (Lieberg, 1992, s.232) som platser som kan 
finnas i utkanten av området eller mellan vissa områden. Här har han enbart delat in 
platsen i en kategori; ”mötes- och avskedsplatser” (se figur 3). Det kan vara platser 
där ungdomarna dröjer sig kvar en stund tillsammans innan hemgång, till exempel 
på en gata, eller platser där de möts innan de beger sig till sin tänkta destination, eller 
liknande. ”Gränszonsplatserna” är ofta förknippade med förflyttning inom området.  
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Figur 3: Gränszonsplatser och dess undergrupp. 

Alla dessa platser som Lieberg (1992) definierar har då olika egenskaper som lämpar 
sig för de behov som ungdomarna erfordrar just då, behov gällande avskildhet eller 
möten. Bäckström (2010) menar, då hon hänvisar till Liebergs definitioner, att ett 
och samma ställes användningsområde kan ändras beroende på om det är dag eller 
kväll. Lieberg (1992) delar också in de studerade ungdomarna i tre olika grupper 
baserat på hur de spenderade sin fritid, men belyser också att detta är en högst 
generaliserande bild. Dessa grupper använder och förhåller sig till de offentliga 
miljöerna på olika vis. Uppdelningen ser ut som följande; 

Hemorienterade: Dessa ungdomar tillbringade stora delar av sin tid hemmavid där 
de umgås mycket med föräldrar och syskon. De använder både närområdet och 
innerstaden försiktigt och begränsat. 
 
Föreningsorienterade: Dess ungdomar tillbringade mycket tid åt organiserade 
aktiviteter i diverse lokaler, inom vissa föreningar exempelvis, och är viktiga 
sammanhang för dem. Denna grupp känner sig bekväm med att vistas i innerstaden 
på grund av erfarenheter de erhållit genom resor med diverse föreningar. 
Närområdet använde de också. Deras relation till föräldrar och andra vuxna kommer 
bland annat från de vuxnas engagemang till sporten i de olika verksamheter de 
tillhör. Utbytet mellan dem och vuxna är större än nästkommande grupps.  
 
Kamratorienterade: Dessa ungdomar tillbringade största delen av sin fritid utomhus 
någonstans i området, tillsammans med vänner. De känner till de offentliga 
miljöerna i området väl och upplever sig ofta vara ohindrade och trygga i dessa. De 
besöker innerstaden ganska begränsat. Lieberg menar på att det är denna grupp som 
kan uppfattas som stökiga utifrån perspektiv från andra. Föräldrar och andra vuxna 
var en grupp de distanserade sig från, i en jämförelse med grupperna ovan (Lieberg, 
1992).  
 
Andersson (2002) betonar att relationen mellan ungdomar och dess föräldrar och de 
relationer de har till de vuxna på skolan inte behöver vara präglat av negativa 
erfarenheter men att självständigheten för ungdomarna trots detta är av stor vikt. 
 
Lieberg (1992) belyser inte enbart miljöer utomhus utan behandlar också olika 
miljöer som återfinns inomhus och betydelsen av dessa. Miljöer så som köpcentrum 
etc., har kommit att bli viktiga för ungdomar. Här kan möten av olika de slag 
förekomma och ger dem tillfälle att till exempel värma sig. Ungdomar kan besöka 
dessa platser utan syftet att konsumera, genom att enbart vandra igenom dem. 
Genom dessa promenader uppkommer möjligheterna till diverse möten, kanske 
möter de någon de känner (Lieberg, 1992). 
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Ungdomarnas motstridiga känslor till de färdigställda rummen konstruerade för dem 
är också något som Lieberg (1992) behandlar i sin studie. Till exempel var det många 
av de ungdomar han studerade som inte besökte fritidsgården i området speciellt 
ofta, denna plats kom lägre ner på listan av viktiga platser för dem, vilket också var 
synligt i Anderssons (2002) studie kring ett liknande tema. På fritidsgården är det de 
vuxnas ordning som gäller, inte ungdomarnas (Lieberg, 1992). Är rummen i den 
offentliga miljön allt för planerade och färdigställda så kan barn och ungdomar inte 
forma dessa själva. Platser där funktionen inte är förutbestämd kan alltså vara av vikt 
för barn och ungdomar, här kan de själva bestämma funktion och syfte för besöken 
(Boverket, 2000). Anderssons (2002) studie pekade dock på att ungdomar gärna ser 
fler inomhusmiljöer i vilka de kan vistas. 
 
Lieberg (1992) tar även upp innerstaden till diskussion. I dessa miljöer vet ungdomar 
inte vilka de träffar på eller vilka situationer som kan uppkomma, och hur ungdomar 
ser på detta skiljer sig åt. Ungdomar är mer eller mindre bekväma i denna miljö. Han 
menar på att vissa ungdomar ser innerstaden som en farlig plats där diverse hot 
lurar, medan den för andra fungerar som en viktig och spännande mötesplats. Då 
innerstaden är en plats där mycket rörelse sker, kan vissa ungdomar vistas här för att 
visa upp sig och observera de andra människorna på platsen. Det är spänningen i och 
med det oväntade som kan uppenbara sig, i en jämförelse med förorternas mer 
förutsägbara mönster, som lockar många ungdomar.  
 
I mindre tätorter är stadslivet i den offentliga sfären, i jämförelse med innerstaden, 
mer begränsat, vilket här blir relevant i syfte av den valda avgränsningen. I dessa 
orter kan av denna orsaken stadslivet vara mer associerat till olika föreningar 
förklarar Lieberg (1992). I dessa menar han också att det är svårt att vara anonym 
och att detta skapar problem, särskilt för ungdomar. Eftersom ungdomar använder 
den offentliga miljön i högre utsträckning än många andra så blir det svårt för dem 
att undkomma de vuxnas värld och dess kontroll, eftersom människorna i området 
ofta har band till varandra (Lieberg, 1992). Det ska också noteras att barn idag har en 
större vilja att vistas inomhus, vilket kan bero på det ökade användandet av datorer 
och mobiltelefoner, vilket idag också används av allt yngre barn (de Laval, 2015). 
Detta kan innebära en skillnad mellan barn och ungdomars beteende från tiden för 
Liebergs (1992) studie. 
 
Lieberg (1992) behandlar de konfrontationer som kan ske mellan olika 
ungdomsgrupper, här vill jag dock inkludera Björn Anderssons (2002) perspektiv på 
detta fenomen då jag tycker att han förklarar detta på ett tydligt vis. Liksom Lieberg 
(1992) beskriver det så för också Andersson (2002) detta in i ljuset, att ungdomar 
delar upp sig i olika grupper beroende på till exempel stil eller annat. Andersson 
(2002) beskriver detta som ”differentieringsprocessen” (Andersson, 2002, s. 248), 
under vilken process det blir viktigt för ungdomar att uttrycka sin identitet, och 
tillhörigheten till andra blir viktig. Andersson (2002) betonar att detta framförallt 
sker under högstadietiden. Genom detta så blir det offentliga livet för ungdomarna 
socialt konstruerat och strukturerat på olika vis beroende på tillhörighet. Dessa 
tillhörigheter kan leda till motsättningar mellan vissa grupper. Andersson (2002) 
menar på att de gånger ungdomar upplever rädsla i de offentliga utrymmena så är det 
ofta gentemot andra ungdomar. Dessa är inte sällan de ”tuffa” (Andersson, 2002, 
s.142), den undergrupp som testar flest gränser. Detta kan begränsa andra 
ungdomsgruppers tillgång till platser och påverka deras rörelsemönster (Andersson, 
2002).   
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Upplevelsen av trygghet och otrygghet är en konstant faktor som påverkar 
människors upplevelser av platser samt deras rörelsemönster. Harden (2000) pekar 
på att det ofta är människorna i de olika miljöerna som barn och ungdomar besöker 
som associeras med en slags risk. I studien uppfattades det vara skillnad på 
upplevelserna kring människorna i närområdet och områden längre ifrån, i 
närmiljöerna upplevde de en större trygghet då människorna där var mer bekanta 
(Harden, 2000).  
 
van der Burgt (2015) gjorde en studie kring hur svenska tonåringar, både pojkar och 
flickor från 16-års ålder, hanterade eventuella risker de kunde komma i kontakt med i 
den offentliga miljön. Hon upptäckte att tonåringarna använde information kring 
platser de fick från vänner, familj och media, för att avväga om platsen kunde vara 
riskfri eller ej. Ungdomarna avgränsade vissa områden som de då ansåg riskabla, och 
besökte inte dessa platser. Vissa platser i van der Burgts studie ansågs riskabla men 
samtidigt spännande, till exempel innerstaden. Tid på dygnet spelade också en viktig 
roll i deras avvägningar, en mörk park kunde till exempel begränsa dem. van der 
Burgts (2015) studie pekade också på att ungdomarna förhandlade aktivt kring de 
eventuella riskerna och anpassade sitt rörelsemönster efter detta. Den närmaste 
miljön kring hemmet upplevde de ofta som trygg, medan områden längre ifrån, 
områden de inte kände till i samma utsträckning, kunde ses som mer riskfyllda 
områden (van der Burgt, 2015). Otrygghet i offentliga rum är ofta något som kvinnor 
i högre utsträckning upplever. Hur de väljer att röra sig blir begränsat på grund av 
rädsla (Ceccato, 2013; Listerborn, 2010). 

3. Metod 

Avsnitten som följer (3–3.5) kommer redogöra och motivera den avgränsning som 
satts i och med studien samt för de val av metoder som använts. Fördelarna med de 
valda metoderna kommer belysas, samt utmaningarna som följer med dessa.  
 

3.1 Områdesbeskrivning och avgränsning 

Studien har genomförts i Nynäshamns kommun. Kommunen är lokaliserad på 
Södertörns södra udde, en ö i Stockholm län (se figur 4). Till ytan är Nynäshamns 
kommun den största på Södertörn, förhållandevis glest befolkad och inrymmer både 
stads- och landsbygdsmiljöer. Kommunen består av flertalet orter (se figur 5). 
Kommunen har en skärgård med många öar och längst den långa kustlinjen återfinns 
en gästhamn i Nynäshamns centrum. Kommunens totala yta består till stor del av 
vatten, i hav, sjöar och vattendrag. Dessutom är kommunen präglat av ett rikt 
naturliv och många ytor är utpekade som riksintresse för friluftslivet (Nynäshamn 
ekokommun, 2012). Kommunen ligger cirka 5 mil från Stockholm.  
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Figur 4: Orienteringskarta för Nynäshamn i regionen. 
Källa: Nynäshamns kommun, 2017a. 
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Figur 5: Utvecklingsorterna i Nynäshamns kommun.  
Källa: Nynäshamn ekokommun, 2012 (Redigerad av författaren).  
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Nynäshamns kommun håller för tillfället på att uppföra en ny översiktsplan och är 
angelägen om att få in åsikter från medborgarna i syftet att kunna planera en så 
attraktiv kommun som möjligt, varvid denna studie kommer till användning. En 
översiktsplan är ett dokument som fungerar vägledande för de beslut kommuner tar i 
och med detaljplanering, bygglov och liknande. Översiktsplanen ska redogöra för den 
långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö, alltså hur mark- och 
vattenanvändningen ska bevaras och utvecklas (Boverket, u.å.). Kommunen har 
också uppfört en fördjupad översiktsplan (2017a) där en mer detaljerad utveckling 
beskrivs kring olika delar inom kommunen.  
 
År 2017 hade Nynäshamns kommun drygt 28 000 invånare (SCB, 2017), vilket är ett 
antal som förväntas öka till 35 000 fram till år 2030 (Nynäshamn ekokommun, 
2012). I kommunens översiktsplan (Nynäshamn ekokommun, 2012) redogörs det för 
kommunens utveckling, i vilken de då menar att kollektivtrafiknära områden ska 
utvecklas, att orterna ska vara täta och att bostäder, arbetsplatser, rekreationsytor 
m.m. ska existera i närhet till varandra. Både förtätning och nyexploatering kommer 
ske i och med utvecklingen av bostäder och verksamheter, och detta i förbindelse till 
befintlig infrastruktur, bebyggelse samt rekreation (Nynäshamn ekokommun, 2012).  
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs det att utvecklingen ska ske inifrån och ut 
och att stadens ska växa genom omvandling och förtätning (Nynäshamnskommun, 
2017a). Liknande strategier som Nynäshamn presenterar återfinns inte enbart lokalt i 
Nynäshamns kommun utan är också centralt för många andra av Sveriges 
kommuner. Detta i kombination med Nynäshamns kommuns förväntade 
befolkningsökning gör kommunen till ett lämpligt studiefokus. Dessa faktorer 
genererar i att Nynäshamns kommun, liksom andra kommuner, ständigt står inför 
avvägningar i och med den planering som utförs. De resultat som studien genererar 
kan bidra med kunskap och insikter och vara av värde i de avvägningar som denna 
tillväxt innebär, inte enbart för Nynäshamns kommun utan också andra kommuner 
med liknande utveckling. 
 
Studien ämnar bidra med kunskap i och med den översiktsplan som är under 
uppbyggnad i Nynäshamns kommun och av denna anledning vill en snävare 
avgränsning inte göras då en översiktsplan ska behandla hela kommunen. 
Nynäshamns kommuns befolkning växer och kommunen behöver nu och i framtiden 
göra avvägningar runt om i hela kommunen. Studien behandlar sedan de områden 
som ungdomarna diskuteras, varav avgränsningen för detta är gjorda av ungdomarna 
själva.  
 
De ungdomar som medverkat i dessa medborgardialoger samt studie är ifrån 
Gröndalsskolan och Viaskolan. Från Gröndalsskolan kommer ungdomarna från 
årskurs 7-8 (5 flickor och 3 pojkar) och från Viaskolan var det ungdomar från årskurs 
9 (3 flickor och 5 pojkar). Båda skolorna är lokaliserade inom Nynäshamns stad, ett 
av de utvalda utvecklingsområdena i kommunen. Människorna inom Viaskolans 
upptagningsområde har i genomsnitt en högre medelinkomst än Gröndalsskolan, 
samt en högre utbildningsnivå. Dessa skillnader är dock inte stora (Törnberg, 2018b). 
Fler skolor hade velat inkluderas, vilket det kämpats för, då åsikter från ungdomar 
bosatta i andra delar av kommunen hade kunnat tillföra ytterligare kunskap. De 
ovanstående nämnda skolorna var dock de som återkopplade till oss.  
 
Enligt Barnkonventionen anses en människa vara barn om denna är under 18 år 
(UNICEF, u.å.). I denna studie har dock ett behov av att särskilja barn och ungdomar 
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funnits, då behov och upplevelser antas vara annorlunda beroende av ålder. Denna 
definitionen har utgått från Boverkets (2000) indelning.  
 
Små barn: 0–5 år 
Mellanstora barn: 6–12 år  
Ungdomar: 13–18 år 
 
Ungdomar är inte en homogen grupp utan besitter alla olika kunskaper och 
erfarenheter (Malone, 1999). Det är viktigt att ha detta i åtanke. Denna studie har 
nyanserat det insamlade materialet beroende på åsikter, upplevelser och till viss del 
kön, men har också i viss mån generaliserat resultatet för att försöka skapa en 
förståelse för ungdomar som grupp i förhållande till studiens syfte.  
 

3.2 Genomförande 
En kvalitativ ansats har använts eftersom undersökningen inte enbart sökt faktorer 
som är viktiga för deltagarna utan också varför dessa ansetts vara det      
(Denscombe, 2009). Då data som analyserats kommit från de diskussioner som ägt 
rum under fokusgruppintervjuerna kan materialet anses vara av kvalitativ karaktär 
(Denscombe, 2009; Johannessen & Tufte, 2003). Kvalitativ forskning har ofta en mer 
småskalig karaktär (Denscombe, 2009). I detta fall är det en fallstudie som utförts, 
som är en vanligt förekommande metod i dessa mer småskaliga studier. En fallstudie 
är då fokus ligger på ett mindre antal enheter i syftet att mer djupgående undersöka 
dessa. Genom att använda denna metod är det lättare att gå in på varför, vilket i 
detta fall då syftar till varför ungdomar uppfattar och använder platser som de gör. 
Genom valet att undersöka en mindre enhet, i jämförelse med en större, kan de 
komplexa faktorer som påverkar varandra i den valda enheten lättare studeras 
(Denscombe, 2009). 
 

3.2.1 Fokusgrupper och urval    
För att inhämta information i och med planeringen av Nynäshamns översiktsplan så 
har fokusgrupper arrangerats med elever från de två nämnda skolorna. Fokusgrupper 
är en form av de dialogmetoder som kan användas av till exempel kommuner, i 
samband med planering och den kommunikation som då hålls med invånarna. 
Fokusgruppintervjuerna hölls på de respektive skolorna i syftet att öka och underlätta 
deltagandet för denna grupp, en fördel som belysts i och med uppsökande dialoger. 
Att delta i diskussioner i din närmiljö, i en miljö du känner igen, kan också kännas 
mer bekvämt för en deltagare (Cars, 2015).  
 
Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer där olika teman diskuteras, ett eller flera 
(Bryman, 2011; Denscombe, 2009; Jacobsen, 2017). Eftersom deltagare uppsöks med 
anledning av att insamla just deras åsikter så kan detta stärka dem i och med en 
förståelse av att deras åsikter är av vikt (Dahlin-Ivanoff, 2011). Detta är en faktor som 
gör metoden lämplig då underprivilegierade människors röster vill belysas      
(Dahlin-Ivanoff, 2011). Det är alltså ett subjektivt urval som gjorts (Denscombe, 
2009).  
 
Fokusgruppintervjuerna har varit schemalagda till cirka 2 – 2,5 timmar, varav en 
kortare introduktion till samhällsplanering i allmänhet till eleverna varit inkluderad. 
Dessa har hållits av en samhällsplanerare, ansvarig för den översiktliga planeringen, 



21 
 

på Nynäshamns kommun som också fungerat som moderator, tillsammans med 
författaren, under tiden för fokusgruppintervjuerna, Albin Törnberg.  
Att fokusera diskussionen kring en plats som människor känner igen och är 
välbekanta med är ofta lättare än att diskutera en ej tydligt avgränsad plats, i dessa 
fall kan det vara svårt att få deltagarna engagerade (Björnson, 2015). I detta fall har 
avgränsningen varit kommunen i sin helhet vilket kan ha försvårat strävan efter en 
djupare diskussion. Som tidigare nämnt har dock en snävare avgränsning inte velat 
göras med anledning av att inte utesluta platser av vikt för dem. Detta har inte velat 
riskeras.  
 
Ungdomarna i respektive fokusgrupp antas mer eller mindre känna varandra 
eftersom de kommer från samma skola. Fördelen med detta kan vara att de redan 
känner sig bekväma i varandras närvaro och då också i större grad vågar diskutera 
ämnena mer öppet. En risk finns dock att några deltagare talar mer frekvent med 
varandra (Dahlin-Ivanoff, 2011). I dessa fall har denna dynamik kunnat observeras 
till viss del, framförallt under Gröndalsskolans session. I denna grupp fanns det ett 
par stycken som inte talade alls och andra mer frekvent. I övrigt anses ungdomarnas 
deltagande i diskussionerna varit förhållandevis jämnt men det ska inte uteslutas att 
de kan ha påverkats av varandra på olika vis.  
 

3.2.2 Inbjudan och upplägg 

Kontaktpersonerna i och med dessa dialoger och fokusgrupper har varit personal på 
skolorna, vilka har hjälpt oss arrangera dessa möten. Efter ett godkännande från våra 
kontaktpersoner så skickades en mer officiell inbjudan ut till de respektive skolorna 
där eleverna själva fått välja ifall de velat delta eller inte. Falköpings kommun har 
konstruerat en mall för inbjudan till fokusgruppsdiskussioner vilken här har använts 
(Falköping kommunen, u.å.) (se bilaga 6). 
 
Själva upplägget på diskussionerna såg ut på det viset att eleverna, med hjälp av 
klistermärken i olika färger, fått markera ut områden som de uppskattar (gröna 
klistermärken) och inte uppskattar (blå klistermärken) inom och utanför 
Nynäshamns kommun, samt platser de passerar ofta (gula klistermärken), på två 
kartor. Det sistnämnda lades till för att inkludera platser de möjligtvis missat då 
platser som passeras, till exempel till och från skolan, kanske inte anses vara platser 
de besöker i den bemärkelsen, dock kan dessa platser fortfarande vara av vikt. Ena 
kartan visade Nynäshamns stad mer detaljerat och den andra hela kommunen där 
ungdomarna även kunde sätta klistermärken en bit utanför kommunen, för att fånga 
upp ifall ungdomarna ofta använde platser utanför kommunens gränser, vilket även 
det kan vara användbar information. Diskussionerna har sedan fokuserats kring 
dessa platser i den mån det hunnits med. De klistermärken som placerades på 
kartorna har inte alltid placerats helt korrekt utan visar ungefärliga platser, samt att 
något klistermärke ibland kan representera flertalet ungdomar då det sattes dit i all 
hast. Informationen från kartorna har av denna anledning sedan korrigerats och 
utpekar de platser som eleverna mest frekvent diskuterade eller andra platser som 
anses förmedla värdefull information. Dessa platser har markerats med ungefärlig 
plats, detta eftersom markeringarna annars hade blivit allt för små och svårlästa. Alla 
kartor presenteras dock (se bilaga 1, 2, 3 och 4). Alla kartor har tillhandahållits av 
Nynäshamns kommun, varav karta i bilaga 5 redigerats av författaren.  
 
Ett antal frågor har använts som stöd för moderatorerna (se bilaga 8), varav 
fokusgruppsintervjuerna utformats som semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 
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2009). Dessa frågor har varit kopplade till de frågeställningar som studien ämnas 
svara på för att eftersträva diskussioner som inte är alltför spretiga, vilket underlättar 
i den kommande analysen (Jacobsen, 2017). Frågorna har konstruerats av författaren 
efter diskussioner med Albin Törnberg kring frågornas fokus. En fördel med att 
moderatorn i dessa situationer är förhållandevis passiv i diskussionerna är att 
deltagarna själva får leda in diskussionen på vad de tycker är viktigast, utan att 
behöva förhålla sig till mer specifika frågor från moderatorn (Jacobsen, 2017). 
Riskerna med detta kan dock vara att vissa deltagare tar över diskussionen eller att 
diskussionerna börjar ta en annan form än den ursprungliga föreställningen 
(Jacobsen, 2017). Större grupper kan också vara svårare att styra då diskussioner kan 
komma bort från sitt ursprungliga fokus. Detta kan också komma att bli 
problematiskt vid inspelning och transkribering (Denscombe, 2009). Denna 
problematik uppmärksammats och belyses nedan under avsnittet 3.2.4. Av denna 
anledning har fokusgruppintervjuerna varit förhållandevis styrda i detta fallet, 
samtidigt som utrymme funnits för deltagarna att nyansera de uppfattningar de haft 
av de platser de själva tagit upp till diskussion. Moderatorernas roller har varit att 
uppmuntra deltagarna till diskussion (Denscombe, 2009). Detta har då gjorts i 
förhållande till syftet. Åhlström (2011) belyser vikten av att i förhand berätta om 
metoden för deltagarna så de förstår att de får berätta och inte behöver invänta frågor 
från moderatorn. I denna studie fördes denna information fram vid de möten som 
arrangerades.  
 

3.2.3 Observationer och intervju 

Observationer har genomförts för att komplettera det material som utvunnits ur 
fokusgruppsdiskussionerna, både i syftet av information kring platsernas 
karaktäristiska drag samt dess användning. Ett flertal platser som uppkom under 
dessa diskussioner ha besökts under två kvällar, den 20 april och den 28 april. Ett 
urval har behövts göras på grund av den begränsade tiden för studien och detta val 
baseras på den osäkerhet kring användningsområdet för platsen som fortfarande 
fanns efter fokusgruppsintervjuerna, samt några av platsernas geografiska närhet. 
Observationerna pågick i cirka 2,5–3 timmar vardera. Första observationstillfället 
bjöd på fint väder och cirka 19 grader varmt, andra observationstillfället bjöd på 
mulet, någon regnskur och cirka 10 grader varmt. Syftet med detta har varit att titta 
på vilka människorna som faktiskt använder dessa platser är, samt vad de gör, för att 
inte enbart förlita sig på vad som sagts i fokusgruppsintervjuerna då dessa kan vara 
missledande av olika anledningar (Jacobsen, 2017). I dessa fall är det dolda 
observationer som genomförts då risken för ett förändrat beteende hos de 
observerade är annars är ett vanligt förekommande problem (Jacobsen, 2017). Under 
de fotografier som tagits av mig anges ingen källa.  
 
En intervju har genomförts med Albin Törnberg, samhällsplanerare på Nynäshamns 
kommun. Intervjun varade i 1,5 timme. I intervjun har information kring de utpekade 
områdena samlats in med syfte att få en tydligare bild kring dess karaktärsdrag. Även 
information ur ett mail har inkluderats där Albin Törnberg beskrivit hans syfte och 
tankar kring studien.  
 

3.2.4 Analysmetod 

Det insamlade materialet har förberetts för analys genom transkribering 
(Denscombe, 2009). Diskussioner på sidan av det huvudsakliga syftet förekom i vissa 
fall under fokusgruppintervjuerna, samt att diskussionerna stundtals delade upp sig 



23 
 

mellan deltagarna. Under transkriberingen har ohörbara diskussioner uteslutits och 
överlappande diskussioner har separerats i största möjliga mån. Svårigheter att 
urskilja människorna i inspelningen resulterade i en transkribering där deltagarna 
delats upp i flicka (F) och pojke (P). Delar av inspelningen har lyssnats på flertalet 
gånger för att säkerställa att betydelsen av exempelvis utvalda citat inte enbart 
representerar en individs åsikt, ifall inte annat nämns, utan kommer från flertalet, 
vilket annars kunnat bli missvisande i själva transkriberingen.  
 
I detta fall har en analys genomförts likt en tematisk analys där Alan Brymans (2011) 
modell legat som grund för genomförandet, än om modellen inte följts till fullo. 
Materialet har noga studerats och blivit genomläst upprepade gånger. 
Genom analysen har sedan framträdande aspekter tagits fram, i förhållande till de 
frågeställningar som studien ämnar svara på, som vilka sedan representeras i de 
överskrifter som är satte under analysen, samt dess innehåll. En person som 
genomför en analys måste vara noga med hur materialet analyseras. Att eftersträva 
exempelvis trygghet i ett samhälle kan betyda olika för olika människor. För en 
person kan detta vara en ökad närhet av poliser medan närvaron av andra människor 
överlag kan betyda trygghet för en annan (Wåg, 2015). Att nyansera materialet är 
därför av vikt, för att få en så bra förståelse för situationen som möjligt (Johannessen 
& Tufte, 2003). Detta görs under resultatdelen; Ungdomars uppfattningar och 
användning av de offentliga rummen. Intervjun med samhällsplaneraren Albin 
Törnberg har också transkriberats, denna information har dock inte analyserats på 
detta vis utan mer använts i syftet att samla in ytterligare information kring dessa 
platsers karaktäristiska drag och dylikt.  
 

3.3 Generaliserbarhet 

Flyvbjerg (2006) menar på att det existerar ett antal missförstånd när det kommer till 
fallstudier, vilket några bör klargöras här. Det första missförståndet Flyvbjerg (2006) 
behandlar är att fallstudier inte innefattar någon kunskap av värde utanför det 
sammanhang i vilket studien genomförs. Här menar Flyvbjerg (2006) att när vi 
studerar mänskliga angelägenheter så kommer kunskapen alltid utvinnas ur specifika 
sammanhang och kontexter, det går inte att undvika och är likafullt av värde. Inom 
naturkunskapen är vetenskapen absolut, vilket aldrig kan vara fallet då det är 
människor som studeras (Flyvbjerg, 1992). Ytterligare en kritik han svarar på är att 
kunskap från fallstudier inte går att generalisera. Här menar han att även om 
kunskapen från fallstudier inte formellt kan generaliseras så kan studiens resultat 
ändå tillföra viktiga lärdomar och information inom området (Flyvbjeg, 2006). 
Denscombe (2009) menar också på att de fall som väljs ut för denna typ av studie 
ofta väljs ut just för att de är typiska, vilket motiverar att det på detta vis lättare kan 
generaliseras.  
 
Platserna som markerats ut i Nynäshamns kommun anses inte vara helt unika i sin 
karaktär utan kan också skådas inom andra kommuner. Ungdomarna som deltagit är 
ett exempel från en kategori som är bredare än urvalet. Trots att dessa inte är en 
homogen grupp anses den utvunna informationen kunna bidra med information till 
kommunens planering, samt andra kommuner, då den kan ge en inblick kring hur 
ungdomar uppfattar och använder de offentliga rummen i deras omgivning.  
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3.4 Forskarens roll 

Reflexivitet rör det förhållande som finns mellan forskaren och det ämne som 
studeras (Denscombe, 2009). En samhällsforskare kan aldrig distansera sig helt och 
fullt från det som studeras utan kommer med vissa känslor och föreställningar kring 
ämnet, forskaren är aldrig helt neutral kring sin studie (Ahrne & Svensson, 2011; 
Denscombe, 2009; Drotte, 2016; Jacobsen, 2017; Wåg, 2015). I detta fall har jag som 
student varit intresserad av information i förhållande till syftet där jag kommer med 
bagage kring den litteratur jag hittills läst på kring ämnet. Översiktsplaneraren på 
Nynäshamns kommun har också kommit dit med sina syften, vilket i vissa fall kan ha 
varit något annorlunda än mina. Ett exempel kan här vara att det till båda grupperna 
formulerats att det är i första hand utomhusmiljön vi varit intresserade av. Detta är 
sant. Från mitt eget perspektiv har dock inomhusmiljöer också varit av vikt att 
diskutera, vilket det också gjorts, medan det från kommunens sida inte varit lika 
intressant då det är något som är svårare för dem att påverka. En tjänsteman 
påverkas också av de planeringsideologier hen följer i sitt yrke. De förslag som till 
exempel en kommun lägger fram för diskussion i och med en medborgardialog kan 
vara präglat av olika ideologier, och därmed inte vara neutralt eller objektivt 
(Bornemark, 2016; Lindholm, et al., 2015). En kommun har också olika 
bestämmelser att följa så som översiktsplanen och olika policys (Sandberg, 2016). 
 
Det finns också en risk att deltagarna påverkas av forskaren (Ahrne & Svensson, 2011; 
Jensen, 1995). De kan påverkas av vem forskaren och/eller moderatorn är och kan då 
påverka hur öppna de är i sina svar, hur mycket de vill förtälja kring ämnet till just 
denna person (Denscombe, 2009). I detta fall kan svårigheter ha existerat kring hur 
ärliga och öppna ungdomarna velat vara kring var de vistas och vad de gör på 
platserna. Det är viktigt att erkänna den effekt som moderatorerna kan ha på 
deltagarna (Denscombe, 2016: Jacobsen, 2017). 
 

3.5 Etiska överväganden 

Studien har formats på ett sådant vis att etiska regler följts, så som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Deltagarna har blivit informerade om syftet kring studien och att delta är frivilligt. 
Deltagarna har varit anonyma i resultatet av studien och all information har 
hanterats konfidentiellt (Denscombe, 2016). En samtyckesblankett har i förhand 
skickats ut där målsman för ungdomarna fått godkänna deras medverkan (se bilaga 
7), varav en ”mall” det tagits inspiration ifrån (Johansson & Palm, 2016). Fotografier 
som tagits under observationstillfällena har i de fall det behövts redigerats så att 
ansikten ej blir tydliga.  
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4. Ungdomars uppfattningar och användning av de offentliga 
rummen 

I kommande avsnitt (4-4.15) kommer de platser och områden som diskuterats mest 
frekvent att presenteras i en kortare sammanställning i förhållande till studiens syfte 
och frågeställningen; Vilka offentliga rum inom kommunen används av 
ungdomar och hur uppfattas dessa rum i relation till upplevda 
begränsningar och möjligheter?. I dessa avsnitt redovisas de begränsningar 
ungdomarna upplever samt de möjligheter som platsen erbjuder i förhållande till 
användningen av dessa. I vissa fall inkluderas också kortare diskussioner kring vissa 
platser då upplevelserna som ungdomarna hade kring dessa anses berika studien. 
Platserna och områdena beskrivs användas av ungdomarna själva och/eller av andra 
ungdomar. Ett och samma område kan ha diskuterats både ur ett positivt och 
negativt perspektiv varav åsikterna presenteras under vardera platsen och område. 
Åsikterna från ungdomarna på Gröndalsskolan och Viaskolan har i vissa fall 
presenterats mer sammanslaget och generaliserat, och i de fall det ansetts av värde 
för studien har åsikterna beskrivits mer separat.  
 
Innan materialet från fokusgruppsintervjuerna presenteras så beskrivs platsen i sin 
korthet, samt samhällsplaneraren Albin Törnbergs uppfattning av platsen. Efter varje 
sammanställning återfinns de iakttagelser som gjorts i och med 
observationstillfällena. Observationer i relation till ungdomar som inte knutits till 
någon specifik plats uttrycks längst bak i detta kapitel.  
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4.1 Stadsparken 
 

Stadsparken (se figur 6 och 7 samt bilaga 5, markering 1) ligger förhållandevis 
centralt beläget i Nynäshamns stad samt nära Viaskolan. Parken är belägen längst 
med Nynäsvägen som är kommunens största stadsgata, både i förhållande till 
människor och biltrafik, även om trafiken minskat drastiskt sedan motorvägen 
utanför staden anlades. Av detta skäl är gatan nu mer tillgänglig för gångtrafikanter 
och cyklister (Törnberg, 2018b). På platsen finns gångvägar som korsar området, 
klätterställning och boulebanor (Nynäshamns kommun, 2017b). Flertalet bänkar 
finns utplacerade på platsen. Platsen innefattar ett mer öppet område (se figur 8) 
samt ett mer avskilt (se figur 9). Platsen ligger i nära anslutning till Willys. Den grupp 
som i stor utsträckning kan observeras på platsen dagtid, enligt Albin Törnbergs 
(2018b) egna observationer, är pensionärer. Det finns en tro från Albin Törnberg att 
parken kommer befolkas och användas mer i framtiden då utvecklingen av 
Nynäsvägen fortsätter i samma riktning.  
 
Stadsparken diskuterades av Viaskolans ungdomar och beskrevs som en plats som 
används under sommarhalvåret. Platsen beskrevs framför allt som mysig. 
Utformningen av platsen kunde tydas vara aningen sluten och insynsskyddad, vilket 
uppskattades. 
 

”Det är fint. Alltså, det är ju liksom lite såhär, det är ju ändå parkigt.  
Det är liksom inte bara gräs utan det är lite träd, det är lite berg (…)”. (Flicka) 

 
Lokaliseringen av parken uppskattades av ungdomarna då den ansågs ligga nära 
Willys och tåget. Av några av ungdomarna kunde platsen användas då de väntade in 
tågens avgångar. Parkbänkarna belystes ur ett positivt perspektiv och en av 
ungdomarna la också värde i klätterställningen på platsen. Aktiviteter som kom på tal 
och kunde utföras på platsen var bland annat äta glass, picknic eller bara hänga och 
snacka. Platsens besökare ansågs dagtid vara framför allt barnfamiljer, medan detta 
skiftades fram till kvällen då ungdomarna var de mest framträdande besökarna. 
 

”Det är inte så mycket uteliv i Nynäs på kvällarna, det är ganska dött.” (Pojke) 
 

”Förutom Stadsparken.” (Flicka) 
 
Oavsett hur mycket platsen användes av ungdomarna själva så är uppfattningen att 
platsen kunde anses vara obehaglig under kvällstid, detta på grund av ”läskiga 
gubbar” i berusat tillstånd. 
 

”Alltså dom kommer fram och typ stirrar på en.” (Flicka) 
 
Denna aspekt av parken diskuterades av flickorna i gruppen. Ombyggnationen av 
parken ansågs ha hjälpt detta något. Andra ungdomar som besökte platsen kvällstid 
framställdes, av de ungdomar vi pratade med, som ganska högljudda och kunde av 
denna anledningen bli tillsagda av vuxna som bodde i närheten.  
 
Uppfattningen är att platsens andra besökare, berusade män eller högljudda 
ungdomar, begränsade dem något i användandet av platsen. Dessa hinder 
begränsade dock inte deras tillgång till platsen helt och hållet då de fortfarande 
hävdar att de nyttjar den.  
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”(…) Det är ganska skönt att bara sitta och snacka (…)”. (Flicka) 
 
Egna observationer: I området längre in i parken, i den mer avskilda delen, 
uppmärksammas att det kan vara svårt att upptäcka människor efter mörkrets intåg. 
De buskar och träd som avskärmar platsen begränsar insynen. Vid klockan 20:00 den 
20 april var det tomt i parken. Vid klockan 21:oo, då det hunnit skymma, 
observerades två ungdomar, flickor, lämna sina cyklar i den mer öppna delen av 
parken för att sedan sätta sig på en bänk i den mer avskilda delen. Här satte de sig för 
att prata och dricka en dryck. Två andra ungdomar, också flickor, lekte i ett möjligt 
konstverk på platsen. Kvällen den 27 april observerades enbart en barnfamilj på 
platsen klockan 19:30.  
 
 

 
Figur 6: Inga markeringar vid Stadsparken, 
Gröndalsskolan. 

 
 
 
 

 
Figur 7: Gula och gröna markeringar vid Stadsparken, 
Viaskolan. 
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Figur 8: Stadsparkens öppna del, klockan 20.00, 20 april. 

 
Figur 9: Stadsparkens mer avskilda del, klockan 20:00, 20 april. 
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4.2 Stadshustorget 

 
Stadshustorget, även kallad ”Banantorget” (se figur 10 och 11 samt bilaga 5, 
markering 2) är den mest centrala parken i Nynäshamns stad och ligger lokaliserad 
bakom kommunhuset i nära anslutning till centrum med dess diverse verksamheter. 
Runt i kring torget ligger caféer och Folkets hus, som bland annat inrymmer 
bibliotek, restaurang och en krog (Törnberg, 2018b). Kommunhuset, Folkets hus, ett 
gym och andra mindre verksamheter ”ramar in” torget från alla håll (se figur 12 och 
13). I folkmun i Nynäshamn kallas torget ”Banantorget” på grund av dess utformning. 
Albin Törnberg (2018b) menar på att det är ganska mycket rörelse på denna plats 
dagtid, just på grund av det centrala läget samt de verksamheter som är lokaliserade 
här, men att det enligt honom ändå inte är så pass mycket folkliv som det skulle 
kunna tänkas att vara. Vid demonstrationer av olika slag är det detta torg som 
används (Törnberg, 2018b).  
 
Stadshustorget var en plats som diskuterades av Gröndalsskolans ungdomar. 
Markeringarna på kartan placerades dock inte exakt på denna plats. En del av 
ungdomarna brukade besöka denna plats för att träffa vänner och prata. 
 

”Man alltså sitter typ, det finns en liten bänk som man brukar sitta på och bara 
prata och ta det lugnt.” (Flicka) 

 
Platsen användes mer under kvällstid än dagtid, kanske fredagskvällar. Ungdomarna 
menar på att platsen under kvällen inte besöks av så många människor, men stöter de 
på några människor där då så är det just ungdomar.  
 

”Dom jag hänger med, vi är ofta där på kvällarna”. (Flicka) 
 

”Alltså det är inte så mycket människor som är där (…) det är ofta på 
fredagskvällar och så (…) många är ju på andra ställen men det går väl förbi lite 

folk då och då och det är ofta ungdomar.” (Flicka)  
 

Framförallt var det flickorna som var delaktiga i diskussionen kring denna plats och 
inga begränsningar kring nyttjandet av platsen kunde uppfattas.  
 
Egna observationer: Under dagtid är det en ständig ström av olika människor kring 
denna plats. Vid klockan 19:30 samt klockan 21:30 den 20 april var platsen tom på 
människor. Platsen upplevdes då lugn, puben som ska finnas i nära anslutning till 
platsen märktes inte av. Den 27 april klockan 20:30 var parken också tom.  
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Figur 11: Inga markeringar vid Stadshustorget, Viaskolan.  

 

 

 
Figur 12: Stadshustorget, klockan 19:30, 20 april. 

 
Figur 10: Gröna och gula markeringar 
kring Stadshustorget, Gröndalsskolan. 
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Figur 13: Stadshustorgets omgivning, klockan 19:30, 20 april. 
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4.3 Kvarnängens IP 

 
På Kvarnängens IP (se figur 14 och 15 samt bilaga 5, markering 3) kan flertalet 
idrotter utövas. Det finns fotbollsplaner, idrottshall, ishockeyhall, 
friidrottsanläggning och tennishall. I nära anslutning till platsen finns också 
Nynäshamns ridklubb (Nynäshamns kommun, 2017a). Albin Törnberg (2018b) 
berättar att platsen är välanvänd och belyser också att kommunen är medveten om 
att många invånare upplever otrygghet då de cyklar eller går till och från platsen. Med 
bil som transportmedel så används Nynäsvägen, en väg där, enligt Albin Törnberg 
(2018b), bilarna ofta kommer upp i ganska hög hastighet. Han berättar också att 
ganska stora områden i anslutning till denna plats i norr, i framtiden förväntas 
bebyggas.  

 
Denna plats användes i ganska stor utsträckning av några av ungdomarna från 
respektive fokusgrupp, och platsen i sig ansågs i sin helhet vara fin med flera bra 
funktioner. Den grupp som besökte platsen mest frekvent var ungdomar. 
Ungdomarna pratade ofta om möjliga förbättringar kring just platser relaterade till 
sport under fokusgruppintervjuerna. Uppfattningen är att platsen mestadels används 
under schemalagda träningstider, och i vissa fall utanför dessa.  
 

”(…) man är inte där direkt på dagligen. Man är där typ eftermiddagen när man 
liksom har träningar och så oftast.” (Pojke) 

 
De flesta tycker att platsen ligger alldeles för långt bort, både i syfte av avstånd men 
också att det ligger för långt bort från diverse affärer.  
 

”(…) det är så långt bort från allting.” (Pojke) 
 
Ett ämne som diskuterades flitigt angående Kvarnängens IP var bristen på belysning 
på platsen. De var fundersamma kring varför belysning fanns på fotbollsplanen, men 
ej kring många av de andra funktionerna på platsen. Detta gjorde att platsen 
användes mindre. 
 
”Jo men vi slutar ju våra träningar tidigare för att det blir mörkt. Ibland.” (Flicka) 

 
De tog sig till och från platsen med olika medel, ofta gång, cykel, moped eller buss 
(färdmedel som användes i och med förflyttningar i hela Nynäshamn) och 
diskuterade denna väg mestadels ur en negativ synvinkel, de gånger de inte tog 
bussen. En flicka kommenterade att hon inte hade råd att ta bussen. 
 

”Jag är ju ungdom och jag är ju fattig, så jag har inte råd att åka buss. Man får ta 
cykeln.” (Flicka) 

 
Upplevelsen av vägen ansågs vara obehaglig på grund av att den var omringad av 
skog, vass och bristen på människor bosatta där i kring. Att vägen var alldeles för 
mörk kommenterades gång på gång. Gröndalsskolans ungdomar markerade ut vägen 
med klistermärkena. Detta gjorde inte Viaskolans ungdomar men denna väg 
diskuterades trots det. Ungdomarna var också hänvisade till just denna väg då 
alternativa gångvägar till och från Kvarnängens IP saknades. En av ungdomarna hade 
sett människor använda den större bilvägen till/från platsen, detta ansågs vara farligt 
ur säkerhetssynpunkt.     
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Bristen på belysning på själva området Kvarnängens IP begränsade deras användning 
av platsen. Ifall vägen till och från platsen var en begränsning i detta syfte är oklart. 
Den ansåg obehaglig men schemalagda träningar verkade inte påverkas av denna 
vägs karaktärsdrag. 

 

 
Figur 14: Markeringar vid Kvarnängens IP, Gröndalsskolan. 

 

 

 
Figur 15: Markeringar vid Kvarnängens IP, Viaskolan. 
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4.4 Gästhamnen 

 

I gästhamnen (se figur 16 och 17 samt bilaga 5, markering 4) finns café och 
restauranger belägna samt små hamnbodar där lokala livsmedel och hantverk kan 
köpas (se figur 18). En minigolfbana och en lekpark finns belägen ute på Frejas 
Holme tätt intill (visitnynashamn, u.å.). Gästhamnen ligger i nära anslutning till 
pendeltågsstationen samt Nynäshamns centrum.   

 
”(…) det är ju lite stadens stolthet (…)”. (Albin Törnberg, 2018b) 

 
Enligt Albin Törnberg (2018b) så är det framför allt under sommaren som 
gästhamnen befolkas, även om den också används under andra delar av året. Många 
seglare besöker platsen vilket uppenbarar sig i de många gästnätter som platsen har. 
Inom kommunen så diskuteras gästhamnens framtid från och till, men då platsen 
anses vara värdefull för många kan de avvägningar som då måste göras komma att bli 
problematiska. Detta just på grund av att en inte vill förstöra några av de värdefulla 
attribut som finns där idag (Albin Törnberg, 2018b). 
 
Gästhamnen diskuterades av båda fokusgrupperna och uppfattningsvis ansågs det 
vara en plats de uteslutande tyckte bra om. Markeringarna sattes rätt utspritt på 
platsen, men ungdomarna syftade oss veterligen på ”gästhamnen”. Platsen upplevdes 
vara fin, mysig och trygg.  
 

”(…) alltså det är såhär, det är skönt att vara där, man känner sig, man är 
omringad av barnfamiljer liksom och även på kvällen så känner jag mig trygg och 

vara där.” (Flicka) 
 
Uppfattningen är att platsen mestadels används dagtid men kunde även besökas 
ibland under kvällar, för att äta eller kanske under en kvällspromenad. Sommartid 
användes den mer frekvent, men julmarknaden vintertid togs också upp som en 
tilltalande tillställning. Stämningen ansågs vara trevlig. Det som togs upp som 
värdefullt angående platsen var de små verksamheterna, platsens centrala placering, 
belysningen och minigolfen. En av ungdomarna värdesatte lekplatsen, ”Hoppetossa” 
där han brukade vara med sina vänner ibland. Platsen beskrevs som en plats som 
besöktes av många olika grupper av människor, ofta barnfamiljer, men att 
medelåldern höjdes kvällstid.  
 

”(…) det känns som såhär Nynäshamns liksom signatur (…)”. (Flicka) 
 
Ungdomarna själva verkade besöka platsen tillsammans med familjen eller 
kompisarna. Inga upplevda begränsningar för ungdomarna uppfattades. Vid barerna 
var det några som belyste att de inte ville sitta, men människorna där verkade inte på 
något vis upplevas som skrämmande.  
 

”Det är ju inte läskiga gubbar oftast.” (Flicka) 
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Figur 16: Gul och gröna markeringar vid hamnen, 
Gröndalsskolan. 

 
Figur 17: Gröna markeringar vid hamnen, Viaskolan 

 . 

 

 
Figur 18: Gästhamnen. 
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4.5 Villan  
 

”Villan” ligger centralt belägen i Nynäshamns stad (se figur 19 samt bilaga 5, 
markering 5), i nära anslutning till centrum, och drivs av ”UNG fritid” (se figur 20 
och 21). Verksamheten beskrivs som en mötesplats för ungdomar mellan 13-19 år 
(Nynäshamns kommun, 2018a). Området kring ”Villan” ska troligtvis utvecklas med 
verksamheter och bostäder (Törnberg, 2018b).  
 
Denna plats kom upp till diskussion i båda fokusgrupperna, och här gick åsikterna 
isär något. Gröndalsskolans ungdomar markerade centrum som plats, varvid ”Villan” 
kom upp till diskussion. Viaskolans ungdomar markerade inte denna plats. 
Ungdomarna från Gröndalsskolan brukade besöka platsen ibland men tyckte att 
platsen var för liten, de tyckte att det ofta blev för trångt på detta ställe. Något som 
verkade begränsa Gröndalsskolans ungdomar från att besöka ”Villan” var att det ofta 
var äldre ungdomar där.  
 

”(…) alltså det är andra skolor också som kommer och de är äldre och det är inte 
lika, det är ganska, inte så stort liksom så att alla får plats och det blir ganska 

trångt (…)”. (Flicka) 
 

Då platsen kom upp till diskussion med ungdomarna från Viaskolan så var deras 
uppfattning att ”Villan” mestadels besöktes av årskurs 9 från Gröndalsskolan. 
Ungdomarna från Viaskolan brukade själva inte besöka ”Villan” och hade inte 
markerat platsen. Platsen kom trots det på tal då en av ungdomarna uttryckte att det 
borde finnas mer för ungdomar att göra i Nynäshamn, varav en annan då nämnde 
”Villan”. 
 

”Vi har ju den där Villan.” (Flicka) 
 
Ungdomarna från Viaskolan betonade att det inte var några ”Viabarn” som besökte 
platsen, utan mestadels ”Gröndalare”. En av ungdomarna uttryckte att hon förut 
kände tveksamhet till att besöka ”Villan”, men att hon numera skulle kunna tänka sig 
göra det då hon lärt känna några ungdomar från Gröndalsskolan. Detta ökade 
platsens möjlighet till användning för henne. 
 
”Alltså nu när jag känner Gröndalare kan jag gå dit. Jag har inte gjort det men jag 

skulle kunna göra det men innan det så var jag typ rädd för Villan. Det var bara 
Gröndalare där.” (Flicka) 

 
Ett par andra platser belystes också i all hast genom diskussionerna, platser som inte 
valts att inkludera i denna sammanställning, dessa platser tyckte de inte speciellt bra 
om på grund av just ”Gröndalare”. 
 

”Så det är ju inte själva platsen men det är ju Gröndalarna.” (Flicka) 
 
En del tyckte inte att det fanns något att göra på ”Villan”. 
 
”Alltså den är ju ganska fin (…), ganska fin park och sådär men dom, det är inte så 

mycket man kan göra där alltså.” (Pojke) 
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En av ungdomarna hävdade att det visst fanns saker att göra på ”Villan”, men att 
många ungdomar väljer att inte gå dit trots det.  

 
”Men alltså saken är den, alltså jag tror inte att liksom ungdomar riktigt vill att 
äldre ska hitta på saker (…) jag vill inte göra aktiviteter, jag vill gå dit med mina 

vänner.” (Flicka) 
 

Då frågan kring detta riktades till de övriga ungdomarna i gruppen från Viaskolan, 
ifall de upplevde det på likande vis kring vuxna som skapar aktiviteter för unga på 
detta vis, så visste de inte riktigt. En begränsning för Viaskolans ungdomar verkade 
vara att få ungdomar från Viaskolan använde platsen. En pojke nämnde att ”Villan” 
låg för långt bort och att han och hans kompisar hellre ville ha något närmare. Han 
syftar till att ICA Maxi låg närmare och hade innan ”Villan” kom på tal nämnt att han 
och hans kompisar kunde gå på ICA Maxi eftersom inget annat fanns att göra.  
 

”Vi går typ kanske till Maxi, och softar i Maxi bara.” (Pojke) 
 
”Villan” verkade vara ett alternativ vintertid för Gröndalsskolans ungdomar. Allmänt 
så vistades båda ungdomsgrupperna ute ganska mycket under sommartid, och 
mindre vintertid, varav det nämndes under fokusgruppsintervjun med Viaskolan att 
ungdomar var den mest framträdande gruppen i Nynäshamns utemiljöer.  
 
Egna observationer: Vid klockan 19:00 observerades 4-5 ungdomar, både pojkar och 
flickor, stå utanför ”Villan”. De pratade högljutt med varandra.  
 
 

 
Figur 19: Gröna och gula markeringar kring Villan 
lokaliserad i centrum, Gröndalsskolan.  

Figur 20: ”Villan”, klockan 19:00, 20 april. 
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Figur 21: Ett gäng ungdomar utanför ”Villan”, klockan 19:00, 20 april. 
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4.6 Alhagen 
 

Alhagen (se figur 22 samt bilaga 5, markering 6) inrymmer en anlagd våtmark som 
används i och med rening av vatten i kommunen. Området fungerar också som ett 
utflyktsmål inom kommunen på grund av sitt grönskande förhållande (Törnberg, 
2018b) (se figur 23, bild tagen av Bengt Oberger, 2016). Törnberg (2018b) förklarar 
att området är välbesökt. Det är ett cirka 2 km långt och 500 meter brett område 
lokaliserat i en dalgång. Anlagda gångvägar finns tillgängliga på platsen 
(Nynäshamns kommun, 2018b).  

 
Denna plats diskuterades enbart av Viaskolans ungdomar. Trots få lappar, både 
gröna och blå, så engagerade diskussionen kring platsen ett flertal av ungdomarna, 
som mestadels användes dagtid. Platsen ansågs vara en väldigt fin plats där naturen 
var det största positiva elementet. Platsen användes till picknic, promenader och 
häng med vänner.  
 

”Mina kompisar och jag brukar hänga där.” (Pojke) 
 
Fler positiva attribut som nämndes var den goda belysningen och de rastplatser med 
bänkar som fanns på platsen. 
 
Ett stort missnöje till den avverkning av skog som skett på platsen uttrycktes.  
 
”(…) det är det värsta som har hänt, på riktigt. Det, det är en sån fin plats.” (Flicka) 

 
 

 
Figur 22: Grön och blå markering vid 
Alhagen, Viaskolan. 

 
Figur 23: Starrträsk, Alhagens våtområde, Nynäshamn. 
Källa: Oberger, Bengt. 2016. 
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4.7 Lövhagen/Ringvägen 

 
I söder, 3 km från Nynäshamns centrum, återfinns Lövhagens fritidsområde (se figur 
24 och 25 samt bilaga 5, markering 7). Området infinner vandringsvägar, rastplatser, 
skog, grillplatser och sandstränder. Här finns också Lövhagens Café och Vandrarhem. 
Ringvägen (officiellt ”Strandvägen”) är en väg längst vattnet som tar dig till detta 
område (Nynäshamns kommun, 2018b) (se figur 26, bild tagen av Holger Ellgaard, 
2017). 

 
Liksom Alhagen så uppskattades denna plats på grund av sin natur, här av 
Gröndalsskolans ungdomar. Det ansågs vara lugnt och tyst på grund av avsaknaden 
av biltrafik. Området kunde besökas med antingen familjen eller vänner och 
uppfattningen är att de mestadels använder platsen dagtid. 
 
”(…) är man i Nynäs till exempel så kan det vara skönt att komma ut till det liksom 
lugna. Så, ja, man tar det väl bara lugnt. Äter picknic. Går promenader och hänger 

typ.” (Flicka) 
 
Uppfattningsvis så skiftade syftet för besöken kvällstid. Ungdomarna menade på att 
andra ungdomar under kvällstid besökte området, och att de då intar alkoholhaltiga 
drycker. Kvällstid förändrades då upplevelsen av platsen. Från att dagtid vara en lugn 
plats som ungdomarna verkade tycka om, till att inge en upplevelse av otrygghet 
under kvällar och helger.  
 

”Typ fredag, lördag, söndag kvällar, (…) det är då man riskerar mest.” (Flicka) 
 
Detta fenomen diskuterades enbart av flickorna. 
 
Viaskolans ungdomar diskuterade också Lövhagen men mer specifikt Ringvägen. De 
ansåg att det var en fin plats att vara på, och de mötte alltid människor som till 
exempel promenerade då de själva besökte platsen. Platsen användes mestadels 
dagtid och ansågs kunna användas året runt. 
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Figur 24: Gröna och blå markeringar Lövhagen/Ringvägen, 
Gröndalsskolan. 

 
Figur 25: Grön och blå markeringar vid 
Lövhagen/Ringvägen, Viaskolan. 

 

 
Figur 26: Strandvägen, Nynäshamn, vy över Gårdsfjärden vid Lövhagen, Nynäshamn. 
Källa: Ellgard, Holger. 2017. 
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4.8 Nynäshamns Centrum 

 
Kommunens centrum (se figur 27 och 28 samt bilaga 5, markering 8) präglas av en 
småstadskänsla med diverse verksamheter så som klädbutiker, caféer, bank, 
systembolag m.m. (se figur 29). Kvartersbebyggelsen är låg och Centralgatan som går 
rakt igenom centrum är ett ”shared space”, som Albin Törnberg (2018b) benämner 
det. Med detta menas att bilarna ska anpassa sin körning och hastighet efter 
gångtrafikanterna. Nynäshamn är en ganska utspridd stad vilket resulterar i att 
centrum inte blir en samlingsplats i den bemärkelsen menar Albin Törnberg (2018b). 
Under kvällar är det inget vidsträckt folkliv på platsen, dagtid är det dock en större 
rörelse bland människorna här (Törnberg, 2018b). Platsen ligger i nära anslutning till 
Nynäshamns pendeltågsstation. I framtiden är tanken att centrum ska utvecklas med 
fler bostäder och verksamheter, samt att kopplingen ner till hamnen ska stärkas där 
förhoppningen är att turisterna i större utsträckning ska röra sig upp mot 
centrumområdet (Törnberg, 2018b).  
 
Nynäshamns centrum diskuterades under båda fokusgruppintervjuerna och liknande 
åsikter kring platsen dök upp. Ungdomarna ansåg att platsen var tom på människor, 
rätt trist och att det inte fanns någonting att göra här. Centrum uppfattas inte vara en 
plats som ungdomarna besöker väldigt ofta av denna anledning.  
 

”Man hänger där typ när man ska testa kostym (…)”. (Pojke) 
 

Bristen på intressanta verksamheter för dem betonades, samt de korta öppettiderna. 
Verksamheter som uppskattades var Espresso House och Subway, vilket kom på tal 
vid båda fokusgruppintervjuerna. De uppskattades, men höga priser betraktades som 
en begränsning i detta avseende.  
 

”Men jag har gärna pengar så jag skippar Espresso House.” (Pojke) 
 

Önskemål kring att McDonalds eller Max eller annan hamburgerkedja lokaliserades i 
Nynäshamns kommun togs upp, där de gärna skulle sitta med sina vänner. 
Nynäshamns Centrum tycks vara en plats som besöks dagtid och en pojke menar att 
det är en plats där de kan mötas upp, men att de sen möjligtvis beger sig någon 
annanstans. I centrum anses det inte finnas någon plats där de kan sitta och prata ett 
större gäng, då bord och bänkar för detta upplysningsvis saknas. Detta verkar minska 
möjligheterna för platsens användning. 
 

”Man måste typ sitta på olika platser.” (Flicka) 
 

En del upplever en otrygghet då platsen är tom och berusade människor ansågs som 
otrevliga inslag. Det nämndes att en hög närvaro av människor var trevligt, att det 
kunde vara trevligt att titta på folk som gick förbi. Vissa åkte hellre in till Handen 
eller Stockholm då de ville hitta på något speciellt, denna åsikt återfanns inom båda 
fokusgrupperna.  
 
”Man åker ju hellre typ in till Haninge eller in till stan och typ går där än att gå här 

nere i Nynäs.” (Flicka) 
 
Till och från Stockholm ville de också ha fler och senare avgångstider.   
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Gröndalsskolans markeringar (se figur 27) här anses vara förvirrande. De gula 
markeringarna visar på att de rör sig kring centrum, och de gröna att de uppskattar 
en del platser där i kring. Trots detta diskuterades centrum ofta ur en negativ aspekt. 
De gröna markeringarna kan dock markera ut Espresso House, Subway och ”Villan”.  
 
Egna observationer: Under själva observationsdagen den 20 april var gatan särskilt 
välbesökt på grund av det fina vädret, detta innan verksamheterna stängt. Många 
promenerade runt. Inne på Espresso House satt en grupp äldre män och samtalade, 
samt fåtalet andra med yngre barn. På uteserveringen satt en mindre ungdomsgrupp 
av flickor och fikade. Då verksamheterna stängde klockan 19:00 blev platsen snabbt 
tom. Klockan 21:30 observerades endast ett gäng vuxna på cirka 5 personer passera 
platsen. Kvällen den 27 april klockan 20:30 observerades en ungdom, pojke, med sin 
moped på platsen. Han väntade in sin vän som var inne i en godisaffär som 
fortfarande hade öppet.  
 

 
Figur 27: Gröna och gula markeringar kring 
centrum, Gröndalsskolan. 

 
Figur 28: Blå markeringar kring Nynäshamns centrum, Viaskolan. 

 

 
Figur 29: Nynäshamns centrum klockan 19:00, 20 april. 
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4.9 Ösmo 

 
Ösmo (se figur 30 och 31 samt bilaga 3 och 4) är en av utvecklingsorterna utpekade i 
kommunens översiktsplan (Nynäshamns ekokommun, 2012). Ösmo har cirka 3700 
invånare och är den näst största tätorten efter Nynäshamns stad. Bebyggelsen är 
blandad med villor och flerfamiljshus och den största delen är byggt under 60- och 
70-talet (Törnberg, 2018b). Ösmo har ett mindre centrum med bland annat en 
matbutik, ett bibliotek, en simhall samt en vårdcentral. Centrumområdet är en del av 
en större öppen yta i Ösmo, som Albin Törnberg (2018) beskriver som stort och tomt.  
 

” (…) när man tittar på det så undrar man vad dom tänkte när dom planerade det 
helt enkelt.” (Albin Törnberg, 2018b) 

 
Han förklarar att denna yta inte har några ”väggar” och att det mer kan upplevas som 
ett fält än ett stadsrum. 
 

”(…) illa definierade publika platser (…)”. (Albin Törnberg, 2018b) 
 
I området är också en skola lokaliserad, denna tar upp mycket mark då den ligger 
förhållandevis utspridd på platsen, samt ett par större parkeringsområden. De 
framtida planerna är att förtäta med både bostäder och nya verksamheter i de 
centrala delarna av Ösmo (Törnberg, 2018b).  
 
Det finns delar av Ösmo som har dåligt rykte (Törnberg, 2018b). Området Musköten 
som ligger inom ortens gränser, norr om Ösmo centrum, består till stor del av 
flerbostadshus uppkomna under 1960-talet (Nynäshamn ekokommun, 2012) och är 
ett av dessa områden. Här finns det, i en jämförelse inom Stockholms län, lägenheter 
med låga hyror (Törnberg, 2018b). Ösmo IP, sydväst om Ösmo centrum, är en stor 
idrottsplats. Denna är inte belägen i direkt anslutning till någon bebyggelse, utan 
ligger lite fristående (Törnberg, 2018b).   

 
De tre beskrivna platserna var de områden som diskuterades mest frekvent inom 
denna ort. Ösmo Centrum var en plats som ganska många ungdomar från 
Gröndalsskolan upplevde som obehaglig att besöka. Här observerade ungdomarna 
andra ungdomar som intog alkoholhaltiga drycker samt andra berusade människor, 
vilket bidrog till upplevelsen de hade av platsen. Platsen upplevdes tom utöver dessa 
människor. Utanför en viss pizzeria på platsen var dessa människor särskilt 
märkbara. 
 

”Det är inget tryggt folk. Alltså det är liksom inte gamlingar utan det är mest, 
alltså, (…) alkisar och störiga ungdomar som hänger där.” (Flicka) 

 
Gröndalsskolans ungdomar påpekade att det blivit aningen lugnare på platsen då 
fritidsgården förlängt sina öppettider på fredagar. 
 
Uppfattningen är att dessa upplevelser var mest framträdande kvällstid, men en 
flicka påpekade också att hon helst inte besökte platsen dagtid heller. Samma flicka 
påpekade att hon gärna skulle vilja vistas i miljön närmare sitt hem, så som Ösmo, 
men att detta inte var aktuellt i dagsläget. Ungdomarna själva skulle gärna se fler 
kvälls- och nattöppna verksamheter för att förbättra upplevelsen av platsen, samt 
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mer människor ute kvällstid. De ansåg att deras upplevelse av otrygghet på detta vis 
skulle minska.  
 
Den fysiskt byggda miljön ansågs mörk, omodern, tråkig och dyster. Verksamheterna 
där ansågs också vara för få. Detta höll inte alla med om, en pojke ansåg att 
verksamheterna räckte till gott och väl. 
 

”Vad mer behöver man?”. (Pojke) 
 
Musköten, lägenhetsområdet beläget i Ösmo, ansågs frambringa negativa upplevelser 
för ungdomarna ur båda fokusgruppintervjuerna.  
 

”Det är ju obehagligt och va där på kvällarna. Man hör alltid såhära, såhära glas 
som slås sönder när man går förbi där.” (Pojke) 

 
Ungdomarna pratar om att det är här de flesta knivhuggningarna och 
skottlossningarna i Ösmo inträffar. Uppfattningen från ungdomarnas sida är att 
mycket kriminalitet råder inom området. De pratar om en pedofil som de hört mycket 
om och någon som blivit knivhotad där. En flicka tar upp telefonen och googlar. 
 

”Det står; 22-åring greps för bränderna i Ösmo.” (Flicka) 
 

En annan flicka berättar att hennes föräldrar sett denne och då ringt polisen. I 
samband med detta uppstår en diskussion kring Stockholms förorter, varav en pojke 
säger att hans mamma inte skulle tillåta honom att åka dit.  
 
Från Gröndalsskolan är det flickorna som diskuterar upplevelsen av otrygghet inom 
dessa områden. Flickorna menar att de kan ringa en vän eller liknande när de 
passerar området, på grund av otryggheten de upplever. Viaskolans flickor menar 
detsamma och syftar då inte enbart på denna plats, utan till platser de i allmänhet 
upplever som obehagliga. En pojke beskriver att han brukar dra upp luvan lite och 
försöka se lite farlig ut. Bland Viaskolans ungdomar engagerar trygghetsfrågan kring 
Musköten både pojkarna och flickorna. Upplevelserna av Ösmo centrum och 
Musköten verkar begränsa många av ungdomarna. 

 
Parkeringen vid Ösmo Plantshop samtalades det också lite snabbt om bland 
Gröndalsskolans ungdomar. Ett par stycken höll med om att platsen ger upphov till 
en upplevelse av otrygghet.  
 

”Ja, min mamma blev jagad av en knarkare därifrån.” (Flicka) 
 
Ösmo IP diskuterades enbart av Viaskolans ungdomar. Två gröna klisterlappar sattes 
på platsen, en pojke var dock den som uppfattades favorisera platsen mest. Här 
gillade han att spendera tid, spela fotboll eller bara hänga, mestadels på somrarna. 
Lokaliseringen av platsen, som uttrycktes som nära, uppskattades.  
 
”(…) det är ju nice att det ligger nära till ICA också, så om man vill gå upp och köpa 

nånting så är det bara att springa dit och komma tillbaks.” (Pojke) 
 

Även närheten till tåget togs upp som en positiv aspekt av platsen. Platsen användes 
under träningar men en pojke, denne som uppfattningsvis uppskattade platsen i 
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störst utsträckning, tyckte om att använda platsen utanför dessa också, både under 
dagar, kvällar och nattetid.  
 

”(…) man kan vara där på natten också, det är chill.” (Pojke) 
 

Platsen beskrevs ligga lite avskilt och ansågs besökas av många olika grupper av 
människor, både barn och vuxna, vilket uttrycktes som något positivt. Platsen 
diskuterades enbart av pojkarna, speciellt en, medan flickorna inte kommenterade 
platsen. Trots en mindre anslutning till diskussionen har denna inkluderats i 
sammanställningen då platsen ändå verkar vara välbesökt. 
 
Egna observationer: Kvällen den 27 april klockan 21:15 observerades ett par unga 
vuxna samt en äldre kvinna stå på pizzerians/pubens uteservering inne i Ösmo 
centrum. Enstaka vuxna människor kom ut från affären som precis stängt. Annars 
var platsen tom.  
 

 
Figur 30: Markeringar kring Ösmo, Gröndalsskolan. 

 
Figur 31: Blå och gula markeringar vid Ösmo, Viaskolan. 

 

 
Figur 32: Ösmo centrum, pizzeria/pub. 



47 
 

4.10 Sjötelegrafen/ICA Maxi 

 
Sjötelegrafen (se figur 33 och 34 samt bilaga 5, markering 9) är en handelsplats 
belägen norr om Nynäshamns centrum, inom Nynäshamns stad. Verksamheter så 
som ICA Maxi, Dollarstore, Jysk, Röda Korset och Apotek finns på platsen. Stora 
parkeringar finns precis utanför gallerian. Verksamheterna är öppna mellan 10:00-
19:00 på vardagar och 10:00-16:00 respektive 11:00-16:00 på lördagar och söndagar. 
ICA Maxi har alltid öppet till 22:00 (Sjötelegrafen, u.å.). ICA Maxi ligger inne i 
gallerian och för att ta dig till butiken så går du genom gallerian, trots att de andra 
verksamheterna stängt. Flertalet bänkar finns utplacerade (se figur 35). Här finns 
också gratis toalett på grund av avstängd eller trasig betalningsautomat. Platsen går 
att ta sig till med exempelvis cykel men att ta sig dit är ändå smidigast att göra med 
hjälp av bil (Törnberg, 2018b). Platsen omkring köpcentret ska troligtvis bebyggas 
med bostäder i framtiden (Törnberg, 2018b).  

 
Detta område beskriver ungdomarna som att de besöker till viss del. Viaskolans 
ungdomar markerade ut denna plats med gula klistermärken, trots detta verkar i alla 
fall en pojke uppskatta platsen och uppehåller sig här. Det är en plats där en vistas 
inomhus, kanske speciellt vintertid.  

 
”Det är mer ett inneställe, det är ju liksom, det är det som liksom är populärt för då 
slipper man liksom vara ute på vintern, man kan ju liksom ta en promenad dit sen 

kan man ju liksom bara vara där en stund.” (Pojke) 

 
Platsen uppfattas användas som ett väderskydd vintertid, dit de går ibland med sina 
vänner, antingen kortare besök eller aningens längre besök då de väljer att slå sig ner 
på befintliga sittplatser.  

 

”Man brukar typ, ja man går typ ett varv typ. Till exempel inne på Maxi och sen går 
man och sätter sig för dom har bänkar (…)”. (Flicka) 

 
En av ungdomarna tar upp olika bekvämligheter med platsen, så som att det finns 
värme, internet och stolar att använda.  
 

”Det är det perfektaste som finns när det är vinter.” (Pojke) 
 
Egna observationer: Här observeras ett gäng ungdomar komma in i köpcentret efter 
stängning, på väg mot ICA Maxi, som ligger i köpcentret. Klockan är cirka 20:45 den 
20 april. Det är både flickor och pojkar, kanske 8 stycken. De är högljudda då de 
pratar och skojar med varandra. I köpcentret finns många bänkar placerade längst 
med väggarna som ingen använder vid detta tillfälle. Inne på ICA Maxi ställer de sig 
vid läskhyllorna och fortsätter sin konversation. Då de verkar börja bege sig mot 
kassorna träffar de på två andra ungdomar, pojkar, som de stannar och konverserar 
med. De hörs från långt håll. På väg ut från köpcentret, nu ett större gäng än vad de 
var då de kom, så retas de med varandra, hoppar efter skyltar och sjunger. En pojke 
cyklar i köpcentret. Ett par vuxna kvinnor tittar snett på dem. Väl utanför stannar de 
och fortsätter konversera högljutt (se figur 36). En fotboll sparkas runt mellan dem 
och några cyklar. Då jag lämnar dem är det fortfarande kvar och de hörs långt efter 
att jag inte ser dem längre. Kvällen den 27 april observerades färre ungdomar. Denna 
observation skedde vid ett tidigare klockslag än tidigare observationstillfälle, cirka 
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klockan 19:00. Denna tid observerades flera olika grupper av människor på platsen, 
så som äldre, barnfamiljer samt några ungdomar.  
 

 
Figur 33: Gröna markeringar vid Sjötelegrafen/ICA Maxi, 
Gröndalsskolan. 

 
Figur 34: Gula markeringar vid Sjötelegrafen/ICA Maxi, 
Viaskolan. 

 

 
Figur 35: Sjötelegrafen, klockan 20:45, 20 april. 
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Figur 36: Utanför Sjötelegrafen, klockan 20:45, 20 april. 
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4.11 Backlura/Nickstahöjden 

 
Detta område (se figur 37 och 28 samt bilaga 5, markering 10) är uppbyggt under 
framförallt 70-talet och präglas till största del av så kallade 
”miljonprogramsområden” (Se figur 39 och 40, bilder tagna av Stockholmskännaren, 
2010). Området är luftigt med mycket grönska, men lider av ett dåligt rykte, 
möjligtvis på grund av att många av invånarna i området inte har svensk bakgrund 
menar Albin Törnberg (2018b) och syftar till de fördomar människor kan ha 
gentemot denna grupp. Människorna i området har också en lägre medelinkomstnivå 
i jämförelse med övriga områden i staden (Törnberg, 2018b). 
 

”Jag tror att det har varit ett sånt där lite känt område här i kommunen, och även 
utanför, som problemområde (…). (Albin Törnberg, 2018b) 

 
Backlura/Nickstahöjden verkar ge upphov till en upplevelse av obehag för många av 
ungdomarna. Det beskrivs som ett mörkt område med läskiga människor i sin helhet. 
Några flickor talar om att de inte brukar gå in i själva området.  
 
”Jag tycker Backlura är obehagligt. Det finns mycket läskiga gubbar där.” (Flicka) 

 
Lite mer specifikt så var det en viss skog (se figur 41) som ungdomarna diskuterade. 
Denna plats togs upp i båda fokusgrupperna, trots att den inte markerades ut på 
kartorna i någon större utsträckning. Att just denna specifika plats har ett dåligt rykte 
bekräftades senare av Albin Törnberg (2018b). Gröndalsskolans ungdomar ansåg att 
den var obehaglig.  
 

”För det är ju där inne de står, och gör allting.” (Flicka) 
 

Viaskolans ungdomar menade på att de själva inte uppehöll sig på denna plats men 
att andra gjorde det.  
 

”Bara dom äldre, dom som är lite större hänger där.” (Pojke) 
 
Det samtalades också lite grann kring att det hänt saker i området och att de ofta får 
höra att de inte ska vistas där. 

 
”Pappa bah; nä du får inte gå där själv på kvällen. Vi hämtar dig”. (Flicka) 

 
En pojke uppskattade platsen och påpekar att hans vänner bor där. Att fotbollsplanen 
inte tas hand om nämns också. En flicka tar upp att platsen också kan uppfattas som 
trevlig under vissa tidpunkter. 

 
”Alltså det är ju mycket barnfamiljer och alltså det är kul och va där när man, det 

väl händer nånting alltså typ man brukar oftast spela fotboll eller ja och åker i 
bananbacken.” (Flicka) 
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Figur 37: Blå markering vid Backlura/Nickstahöjden, 
Gröndalsskolan 

 
Figur 38: Markeringar Backlura/Nickstahöjden, Viaskolan. 

 

 
Figur 39: Backlura / Nickstahöjden i Nynäshamn, Nynäshamn. 
Källa: Stockholmskännaren, 2010. 
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Figur 40: Hus och gångväg i Backlura, Nynäshamn. 
Källa: Stockholmskännaren, 2010. 

 
Figur 41: Skogen som ungdomarna tycker är obehaglig, klockan 21:15, 20 april. 
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4.12 Skateparken 

 
Skateparken (se figur 42 och 43 samt bilaga 5, markering 11) är cirka 900 m² och 
invigdes år 2014 (Nynäshamns kommun, 2017c) (se figur 44) och är belägen i Estö. 
Platsen ligger i nära anslutning till en fotbollsplan, som enligt Albin Törnberg 
(2018b) inte verkar användas i så stor utsträckning, samt en tom yta. Innan 
Kvarnängens IP anlades var detta platsen för stadens idrottsplats. Inga bostäder eller 
verksamheter finns i nära anslutning till denna plats, dock kommer viss 
bostadsbebyggelse troligtvis att tillkomma i framtiden. Även en ny stadspark samt 
skola kommer upprättas på platsen (Törnberg, 2018b). Parken är belyst kvällstid. 

 
Ungdomarna från Gröndalsskolan uppfattades inte vistas på denna plats särskilt 
mycket. Om de gjorde det, så var det oftast dagtid detta skedde. De belyser också att 
platsen är belyst kvällstid, så att vistas där på kvällen är möjligt.  
 
Inte heller Viaskolans ungdomar hävdade att de spenderade mycket tid här, de 
menade dock på att området är välbesökt, speciellt sommartid. De menar på att det 
är människor där fram tills att lamporna på området släcks. 
 
”Och det är fram till dess så är det fullt nästan. Åsså det är ju inte bara det att dom 
åker utan dom hänger ju där också, det är ju såhär bänkar och grejer och sådär. 

Åsså hänger såna här moppe-tonåringar där också på kvällarna.” (Pojke) 
 

På kartan återfinns här en blå markering från Viaskolans ungdomar, oklart om denna 
markering syftar specifikt på skateparken. 
 
Egna observationer: Denna plats besöktes vid klockan 19:15 den 20 april. Vid denna 
tidpunkt var det en del yngre barn på platsen som åkte kickbikes. Den 27 april, vid 
klockan 20:20 observerades några yngre barn på kickbikes. De omkringliggande 
ytorna är också förhållandevis tomma.  
 
 

 
Figur 42: Grön markering vid Nynäshamns skatepark, 
Gröndalsskolan. 

 
Figur 43: Blå markering vid Nynäshamns skatepark, Viaskolan. 

 



54 
 

 
Figur 44: Skateparken, klockan 19.15, 20 april. 
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4.13 Shell 

 
Shell (se figur 45 samt bilaga 5, markering 12) ligger i närheten av Nynäsgårds 
pendeltågsstation, intill Nynäsvägen. Flertalet bilvägar ligger i dess direkta 
omgivning och i närheten ligger också en hamburgerrestaurang (se figur 46). 
Törnberg (2018b) berättar att han observerat ungdomar, så kallade ”raggare”, på 
platsen med sina diverse fordon, något han också hört från andra.  
 
Vid denna mack berättar ungdomarna hur andra ungdomar, eller unga vuxna, brukar 
samlas med sina fordon. De beskriver det som att de egentligen inte gör så mycket på 
denna plats, utan att de använder den som en mötesplats där de egentligen enbart 
snackar med varandra.  
 

”(…) det är typ några typ såhär några 20-åringar som står där med sina 
epatraktorer, eller bilar, och brummar lite (…)”. (Pojke) 

 
Åldern på de som besöker platsen diskuteras, de tror att de kan vara något yngre än 
20 år. 
 

”Dom står där liksom för att visa upp sig.” (Flicka) 
 

”Ja dom bah står där och snackar, gör ingenting.” (Pojke) 
 
Här återfinns en gul markering från Viaskolans ungdomar. De uppehåller sig alltså 
inte själva på platsen men har observerat människorna som gör det, trots få 
markeringar.  
 
Egna observationer: Platsen besöktes runt klockan 20:00 samt 21:00 den 20 april. 
Några bilar stod parkerade utanför. Inga ungdomar syntes till. Den 27 april 
observerades liknande. På de omkringliggande ytorna passerade människor ständigt, 
däribland många ungdomsgrupper.   
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  Figur 45: Gul markering vid Shell, Viaskolan. 

 

 
Figur 46: Shell, klockan 20:00, 20 april. 
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4.14 Nynäshamns pendeltågsstation 
 

Platsen liggen belägen i hamnen, nära Nynäshamns centrum (se figur 47 samt bilaga 
5, markering 13). Den direkta omgivningen består av en park, parkering, 
busshållplatser, en pub och det gamla stationshuset (se figur 48). 
 
Några av ungdomarna från Gröndalsskolan markerade ut denna plats med blå 
klistermärken. Upplevelsen av platsen ansågs kunna vara otrygg. Anledningen till 
detta var närvaron av berusade människor på platsen, dessa gav upphov till obehag. 
Det var flickorna i gruppen som diskuterade detta. En av flickorna tyckte att det 
skulle finnas ordningsvakter. Belysningen på platsen ansågs vara bra.  
 

”(…) det är folk som är där men man vet ju inte vilket folket är.” (Flicka) 
 

Platsen används både under dag- och kvällstid och verkar inte enbart användas då ett 
tåg inväntas. 
 

”Man brukar sitta där och hänga eftersom att det är kallt ute så brukar man gå in 
på tåget och sätta sig, och när det tåget åker går man över till nästa så byter man 

sådär.” (Flicka) 
 

Egna observationer: Dagtid är det människor här som ankommer med ett tåg, eller 
väntar in ett tåg. Runt klockan 21:30 den 20 april observerades två pojkar och en 
flicka sitta i en av kurerna på platsen. De konverserade. Då pendeltåget anlände gick 
de in och satte sig. Innan avgång så klev de av. 
 

 

 
Figur 47: Blå och gula markeringar vid Nynäshamns pendeltågsstation, Gröndalsskolan. 
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Figur 48: Nynäshamns pendeltågsstation. 
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4.15 Gröndalsvikens pendeltågsstation 
 

Detta är station som kommer direkt före/efter Nynäshamns station (se figur 49 samt 
bilaga 5, markering 14), vilket är slutstationen på denna sträcka. Platsen ligger lite 
högre upp vilket ger platsen en ganska fin utsikt (Törnberg, 2018b). Platsen har 
inglasade kurer (se figur 50, bild tagen av Pewee, 2010, samt figur 51, bild tagen av 
Albert Jankowski, 2010).   
 
Denna plats lyftes fram av en av ungdomarna under fokusgruppintervjuerna. 
Uppfattningen är att platsen används mestadels på kvällen, tillsammans med hennes 
vänner, då syftet är att umgås.  
 
”Vi brukar sitta, det finns ju såhär typ små…med bänkar och tak. Alltså man sitter 
typ där och pratar istället för att typ gå runt om det till exempel regnar, men man 
vill inte vara inne så då brukar man sitta där och sen är det väl ofta, man är där 

innan tåget går (…)”. (Flicka) 
 
Det som verkar uppskattas på platsen är möjligheten till att slå sig ner och sitta 
någonstans. Platsen ansågs egentligen inte vara en trevlig plats överlag och att 
människor brukade sitta där och inta alkoholhaltiga drycker nämns.  
 
De gula markeringarna (se figur 49) tyder troligtvis på att stationen och vägarna 
kring den ofta används som färdväg till och från skolan.  
 
Egna observationer: Den 20 april cirka klockan 21:20 observerades enbart 
människor som hoppade på eller av tåget.  
 

 
Figur 49: Grön och gula markeringar vid Gröndalvikens pendeltågsstation, Gröndalsskolan. 

  
 



60 
 

 
Figur 50: Gröndalsviken, Nynäshamn. 
Källa: Pewee, 2010. 

 

 
Figur 51: En kur på Gröndalsvikens pendeltågsstation, Nynäshamn. 
Källa: Jankowski, Albert. 2010. 
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Övriga observationer: Under båda observationstillfällena så var ungdomar den mest 
framträdande gruppen av människor under kvällstid. Ju senarer klockan blev, ju fler 
ungdomar observerades. 
 
På andra platser, platser som inte markerades ut eller diskuterades under 
fokusgruppsintervjuerna, observerades aktiviteter av värde för studien. 
 
På ett mindre torg, på väg från Sjötelegrafen till Stadsparken, observerades tre 
ungdomar, pojkar. De cyklade sporadiskt runt på torget. Ibland stannade de upp för 
att prata med varandra. En av pojkarna hade en löspenis fastsatt på hjälmen. Vid 
Nynäsgårds station observerades fyra ungdomar i en kur. Det var tre pojkar och en 
flicka. De konverserade och rökte cigaretter. De hoppade aldrig på pendeltåget då det 
gick. Den 27 april observerades liknande aktivitet på Nynäsgårds station, då två 
flickor satte sig i en kur och drack någon dryck. Vid detta tillfälle var det 36 minuter 
kvar tills tåget in till Nynäshamns centrum gick. Då det hade gått snabbare för 
flickorna att gå in till centrum, som ligger cirka 1 km bort, antogs att de inte skulle 
med pendeltåget.   
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5. Analys 

Denna analys kommer besvara frågeställning 2 och 3, varav; Hur fungerar 
platserna utifrån vad som i forskningslitteraturen beskrivs som 
ungdomars behov i offentliga rum, med betoning på 
”interaktionsplatser”, ”reträttplatser” och gränszonsplatser”? 
presenteras i avsnitten 5.1–5.3. Detta görs genom att behandla platserna i relation till 
dessa definitioner för att titta på varför dessa används och hur dessa då möter de 
behov ungdomarna har. Platserna kan vara indelade under flera kategoriseringar 
eftersom de identifierats inte enbart utifrån de i fokusgrupperna inkluderade 
ungdomarnas användning, utan också genom den information vi fått från dessa kring 
andra ungdomsgrupper. Detta kommer förklaras löpande. Inslag av andra forskares 
argument som anses relevanta för studien förekommer. Under avsnitt 5.4 besvaras 
frågeställningen; Vad är det som påverkar ungdomars uppfattningar kring 
de offentliga rummen och vilken inverkan har dessa på ungdomars 
användning av dessa rum?. Här kommer Anderssons (2002) resonemang kring 
gruppindelningar diskuteras för att skapa en uppfattning kring de motsättningar som 
kunde tydas i materialet i relation till de olika platserna. I och med detta kan en 
djupare förståelse kring ungdomars uppfattningar kring platserna skapas, samt dess 
användning. I samband med detta blir också Hardens (2000) resonemang kring 
rädslan för andra människor samt van der Burgts (2015) uppfattningar kring 
ungdomars riskbedömningar relevant, vilket då behandlas under samma avsnitt. 
Kortare sammanfattningar i förhållande till de två ovan nämnda frågeställningarna 
har inkluderats. Eftersom delar av denna information även kommer behandlas i 
förhållande till kommande frågeställning, som nämns nedan, men ur en bredare 
kontext, så kommer dessa sammanfattningar fungera som en påminnelse inför 
kommande kapitel. Frågeställningen; ”Vad betyder studien i relation till 
samhällsplanering för ungdomar och de medborgardialoger som hålls 
med denna grupp?” behandlas alltså under kapitel 6, där indikationer rörande 
planering för ungdomar diskuteras. 
 

5.1 Att undkomma kontroll och behovet av avskildhet 

Olika former av ”reträttplatser” har identifierats ur materialet där ungdomar mer 
eller mindre söker sig bort från den kontroll som vuxenvärlden innebär.  
 

5.1.1 Gömställen 

 
Att ungdomarna har ett behov av platser där deras handlingar inte övervakas av 
föräldrar och andra vuxna anses framträda i materialet. Detta förklarades tydligt av 
en flicka då Gröndalsvikens station diskuterades. 
 
”Vi brukar sitta, det finns ju såhär typ små…med bänkar och tak. Alltså man sitter 
typ där och pratar istället för att typ gå runt om det till exempel regnar, men man 
vill inte vara inne så då brukar man sitta där och sen är det väl ofta, man är där 

innan tåget går (…)”. (Flicka) 
 

Hon menar då på att hon i vissa fall, tillsammans med vänner, ibland hellre sitter 
utomhus i en kur än att bege sig hem eller till en vän då det regnar. Detta tyder på 
behovet som Lieberg (1992) betonar, avskildhet, varav vissa platser då utifrån detta 
kategoriseras. Dessa platser är då ”reträttplatser”. Trots att det egna hemmet finns till 
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förfogande så stannar ungdomar ute, vilket tyder på att vissa platser av offentligheten 
används då de vill vara ifred, precis som Lieberg argumenterar. Just Gröndalsvikens 
station skulle då tillhöra undergruppen ”gömställen”, eftersom de på denna plats 
uppfattningsvis inte behöver hävda sig, visa att de duger till, i relation till vuxna eller 
andra ungdomar i någon större utsträckning. Hit kan de söka sig tillsammans med 
sina vänner och behöver inte ta något ansvar, här har de enbart sig själva att ta 
hänsyn till. Fler platser som uppfyller denna kategoriserings krav uppkom i 
materialet. 
 
Just ”gömställen” beskriver Lieberg som mer avskilda platser med karaktärsdrag och 
attribut som mörk, mysig, buskage, bänkar etc., vilket är platser som har kunnat 
urskiljas i Nynäshamns offentliga miljöer, där ungdomar vistas. Pendeltågsstationer, 
och inte enbart Gröndalsvikens station, verkar användas till dessa ändamål, att få 
vara ifred med vännerna utan att störas av övervakande inslag så som föräldrar. 
Dessa platser innefattar inte några avskiljande buskage men kurerna, trots 
glasväggar, ger ändå ungdomarna en möjlighet till viss avskärmning, speciellt då 
mörkret lagt sig. Beskrivningen kring hur pendeltågen vid Nynäshamns station, 
slutstationen i kommunen, kunde användas var, liksom Gröndalsviken station, en 
tydlig indikation på att det är offentligenheten som bemöter ungdomarnas behov 
angående avskildhet. Ungdomarna kunde vistas vid denna station, inne på tågen, för 
att sedan byta tåg vid avgångar. Detta observerades också en fredagskväll, under ett 
av observationstillfällena. Hemma, eller hemma hos en vän, skulle de kunna sitta 
utan att behöva flytta runt till olika lokaliseringar, men ändå väljer de att tillbringa 
tiden här. Vid Nynäsgårds station, en plats som de inkluderade ungdomarna i 
fokusgruppsintervjuerna inte markerade ut eller diskuterade, observerades 
ungdomar i en kur i vilken de samtalade och rökte cigaretter. Dessa miljöer har 
självklart inslag av vuxna och andra som väntar på ett ankommande tåg eller 
anländer till sin slutdestination, vilket gör att de i den bemärkelsen inte är helt 
avskilda från andra människor. Detta är dock inga människor de behöver förhålla sig 
till i särskilt stor utsträckning. Flödet av människor på denna plats gör att de måste 
”uppföra sig”, från vuxnas preferenser sett, enbart kortare stunder. Detta gör att 
platserna i viss mån ändå blir förhållandevis avskilda i denna bemärkelse då stora 
delar av den vuxna befolkningen kanske inte använder dessa platser i samma syfte 
som ungdomarna, de söker sig inte till dem för att uppehålla sig där längre stunder. 
Till ett ”favoritställe” skulle de söka sig för interaktion med andra ungdomar, och inte 
enbart den grupp de själva tillhör, varav stationen mer uppfattas användas för 
interaktion med de egna vännerna just på grund av den avskärmning rekvisitan på 
platsen ger. Pendeltågsstationer ligger inte heller i någon direkt nära anslutning till 
bostäder då stationer kräver sin plats. Detta är alltså platser till vilka ungdomarna 
kan dra sig undan. Gissningsvis används de mer kvällstid i detta syfte, då insynen 
under dessa tider blir mer begränsad.  
 
Att människor intog alkoholhaltiga drycker på platsen, Gröndalsvikens station, 
ansågs vara ett otrevligt inslag, men dock inget som uppfattningsvis begränsade deras 
tillgänglighet. Samma fenomen samt upplevelser diskuterades kring Lövhagen där 
ungdomarna berättade att andra grupper av ungdomar vistades och drack under 
kvällar och helger. Här begränsade detta dock ungdomarna. Trots att ungdomarna 
från fokusgruppsintervjuerna påpekade att de själva inte vistades på denna plats 
under kvällstid så hävdas här att denna plats kan kategoriseras in i ”gömställen”, just 
för att den används av andra ungdomsgrupper i syftet av avskildhet. Platsen är 
avskild från övrig bebyggelse och har gott om skog och buskage att forma platser för 
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behovet av avskildhet. Lieberg noterade att ”reträttplatser” brukade vara 
förhållandevis centralt belägna. Lövhagen anses inte vara centralt i den bemärkelse 
att platsen ändå ligger en bra bit från de närmsta bostäderna. Kanske finns det 
”gömställen” av lite olika slag, vissa som används mer frekvent medan andra, som till 
exempel då Lövhagen, används till mer specifika och planerade syften. I detta fall då 
att inta alkoholhaltiga drycker, i kombination med att umgås med sina vänner. Då att 
inta alkoholhaltiga drycker i en ålder under 18 år, samt under 20 år utanför pubar 
och nattklubbar, är förbjudet så kan Lövhagens lokalisering här fungera till 
ungdomars fördel då det blir svårare för den vuxna befolkningen att ”råka stöta på” 
dessa ungdomar. Att bli observerad under denna aktivitet bör vara mer ”riskfyllt” i 
mer centrala lägen, trots platsernas karaktäristiska drag så som mörk etc. Valet att 
definiera denna plats som ”gömställe” utgår från platsens karakteristiska drag samt 
aktiviteterna som pågår här. 
 
Den skog, vid Backlura/Nickstahöjden, som gav upphov till obehag för ungdomarna, 
innefattade samma problematik, vilken skog som i allmänhet verkar gå under ett 
dåligt rykte i Nynäshamns kommun. Denna plats användes även den av andra 
grupper, lite äldre ungdomar, och kan av denna anledning också kategoriseras in i 
underkategorin ”gömställen”. De karaktäristiska dragen är här liknande Lövhagens, 
samt de belysta av Lieberg i relation till ”gömställen”, och anses lämplig för att 
tillgodose behovet av avskildhet, för den grupp som känner sig bekväma i denna 
miljö. 
 
Stadsparken ansågs vara en plats av värde för Viaskolans ungdomar. Denna plats var 
intressant i den bemärkelsen att den innefattade både öppna och mer slutna miljöer, i 
direkt anslutning till varandra, varav ungdomar som vistades inom båda dessa 
miljöer på platsen observerades fredagskvällen den 20 april. Under 
fokusgruppsintervjuerna specificerade ungdomarna inte vilken av dessa miljöer som 
användes mest, utan pratade om platsen som helhet. Det observerade valet för två av 
dessa flickor kvällen den 20 april, att placera sig på en bänk i den mer slutna miljön, 
tyder på ett aktivt val av avskildhet då det fanns gott om plats även i den mer öppna 
miljön på platsen. Lokaliseringen i den mer slutna miljön gav ungdomarna avskildhet 
då det var svårt att uppfatta att några satt där. Anledningen till att jag uppfattade 
dem var att jag observerat deras väg dit. Platsen gav också förhållandevis fri sikt till 
övriga parken samt gatan tätt intill. Istället för att få ögonen på sig själva kan de här 
”bevaka” andra. Denna park anses, på grund av platsens utformning, ha två 
användningsområden i förhållande till Liebergs definitioner. Den mer slutna miljön 
uppfattas alltså användas som ”gömställe”, i alla fall kvällstid, resterande 
användningsområde återkommer i senare avsnitt. 
 

5.1.2 Tillhåll 

 
Den kategorisering som Lieberg (1992) definierar som ”tillhåll” har också kunnat 
utläsas ur materialet. Dessa är ”Villan” och Kvarnängens IP.  
 
”Villan” är uppfattningsvis en plats som vissa grupper av ungdomar använder som 
just ett ”tillhåll”, en plats där de träffar både andra ungdomar och vuxna. I denna 
miljö är det inte enbart deras egen ordning som gäller, utan även de vuxnas då 
platsen till viss del (oavsett UNG fritids syfte) är skapad av dem. Här måste de då 
förhålla sig till detta vilket också ger dem chansen att visa att de klarar av det. De 
känner platsen, de vuxna som vistas här samt de övriga ungdomarna. Det är 
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välbekant. På denna plats har de också till viss del möjligheten att välja vilka som får 
insyn i deras samtal etc., det är inslag som de själva kan kontrollera här. Ungdomarna 
från fokusgruppsintervjuerna uppgav att de inte använde denna plats i någon stor 
utsträckning, vilket kan tyda på att dessa ungdomar inte vill ge de vuxna på platsen 
någon insyn alls. Detta formuleras tydligt av en flicka.  
 

”Men alltså saken är den, alltså jag tror inte att liksom ungdomar riktigt vill att 
äldre ska hitta på saker (…) jag vill inte göra aktiviteter, jag vill gå dit med mina 

vänner.” (Flicka) 
 
Det kan också finnas en misstro till detta mer färdigställda rum som ”Villan” faktiskt 
är, vilket Lieberg (1992) menar kan påverka ungdomars uppfattning om en plats i en 
negativ bemärkelse. Ungdomarna blir i viss mån begränsade här, utformningen är 
redan klar och friheterna minskar, vilket även Boverket (2000) påpekar inte alltid är 
önskvärt från ungdomars håll. Ytterligare en faktor som kan påverka dess 
uppfattning kring platsen finns, detta är närvaron av andra ungdomar. För 
Gröndalsskolan var det närvaron av äldre ungdomar och för Viaskolan var det 
närvaron av ”Gröndalare”. Här kan det tänkas att platsen då skulle kunna definieras 
som ett ”stamställe”. Uppfattningsvis så ingav inte ungdomarna som vistades på 
platsen någon större upplevelse av obehag, varav den valda indelningen under 
”tillhåll”. Uppfattningen är att de andra ungdomarnas närvaro fick dem obekväma 
och inte att de succesivt tagit platsen i besittning i den bemärkelse som Lieberg syftar 
till då inga större konflikter kring denna plats har antytts. Dessutom menar en flicka 
på att hon numera skulle kunna besöka ”Villan” eftersom hon numera känner en del 
”Gröndalare”.  
 
Kvarnängens IP delas av liknande anledningar in i just ”tillhåll”, och detta dagtid då 
platsen mest frekvent användes då. På denna plats så känner de sina lagkamrater och 
de vuxna ledarna. På denna plats vet de vad de ska göra och förhåller sig till detta, 
varav indelningen ”tillhåll”. Denna plats är dock svårdefinierad. Samtidigt som 
platsen uppfyller vissa av de ”krav” som ett ”tillhåll” innefattar, är platsen och dess 
aktiviteter troligtvis också styrt av vuxna, och detta då i högre grad än i ”Villan”, dit 
ungdomarna ändå kan gå utan att egentligen delta i aktiviteterna som finns i dessa 
rum. Den planerade aktiviteten, sporten, kan antas vara det huvudsakliga syftet för 
att besöka platsen, absolut, men nöjet brukar sällan sitta i enbart detta då 
lagkamrater etc., tillför mycket till upplevelsen. Trots de planerade aktiviteterna, och 
de ”krav” som finns i och med dessa så har vald indelning gjorts på grund av tidigare 
nämnda faktorer. Att lokalisera aktiviteter för ungdomar i utkanten av staden och 
längre ifrån andra grupper av människor är inget ovanligt menar Bäckström (2010) 
och Malone (2002), samtidigt som Freeman & Riordan (2010) betonar att planerare 
kan använda detta som en strategi för att undvika konflikter gällande platser. Platsen 
verkar i störst mån användas under schemalagda träningstider och betydligt mindre 
till spontansport utöver dessa. Ungdomarna tyckte platsen låg alldeles för långt bort, 
och långt bort från diverse verksamheter, vilket går i linje med ovanstående argument 
från forskare. Platsen är inte enbart skapad för ungdomar, men mycket tyder på att 
detta ändå är denna grupp som mest frekvent använder den. Sporterna som utövas 
på platsen kräver sin plats så en annan lokalisering av anläggningen som helhet vore 
problematiskt, men problematiken kring ungdomars exkludering kvarstår dock. De 
vill uppfattningsvis inte bli hänvisade så pass långt bort från övriga stadens grupper. 
Något som uppmärksammades under fokusgruppintervjuerna var just att 
ungdomarna uppskattade vissa platsers närhet till andra verksamheter. Stadsparken 
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låg till exempel nära Willys och pendeltåget och Ösmo IP låg nära Ica och 
pendeltåget, attribut som uppskattades.  
 
Några ”trapphusnära platser”, enligt Liebergs kategorisering, har inte kunnat 
urskiljas. Detta är dock inte förvånande eftersom dessa platser skulle kunna vara mer 
känsliga att avslöja. Det kan dessutom vara svårare för ungdomarna att, i förhållande 
till denna studie, förstå vikten av dessa platser och av denna anledning delges inte 
denna information.  
 

5.2 Att hänga med vänner och vädjan om samspel 

Nynäshamns kommuns offentliga rum verkar till stor del bestå av diverse 
”interaktionsplatser”, ur ungdomarnas perspektiv, och presenteras nedan. 
 

5.2.1 Favoritställen 

 
Lövhagen, under kvällstid, kategoriseras som ett ”gömställe”. Dagtid används platsen 
uppfattningsvis på ett helt annat sätt. Nu är syftet för besöken inte att dra sig undan 
från vuxna och dess kontroll, utan är snarare en plats som används för att umgås med 
familj eller vänner, i en avslappnande miljö. Användningsområdet har alltså 
förändrats, så som Bäckström (2010) syftar till. Det är naturen och lugnet de 
uppskattar här. De betonar också att chansen är stor att de på Ringvägen stöter på 
andra människor av olika slag, vilket verkar ses som någon positivt. Av denna 
anledning skulle det kunna tänkas att platsen skulle delas in under ”stråk och öppna 
platser”, där syftet är att stöta på olika grupper av människor, dock har jag svårt att 
tro att platsen används till detta syfte. Platsen ligger avskilt och rörelsen av 
människor torde vara mer begränsad än mer centralt lokaliserade platser. 
Uppfattningen är att besök till denna plats sker i sällskap av någon eller några, och är 
planerade, och inte sker med syftet att se och höras på det vis Lieberg menar i 
samband med ”stråk och öppna platser”. Det är dessa anledningar som ger upphov 
till denna uppfattning och då valet av indelning som ”favoritställe”. Alhagen delas 
också in i denna kategori av samma anledning, vilken plats de berättar de besöker 
med just vänner vilket ”favoritställen” ofta gör, enligt Lieberg. Detta sker mestadels 
dagtid.  
 
Subway och Espresso House, som tas upp under platsen Nynäshamns centrum, 
kategoriseras också under undergruppen ”favoritställen”. Det är platser som 
uppskattas av ungdomarna, än om Espresso House kritiseras för sina höga priser på 
dess produkter. Liksom McDonalds önskas till Nynäshamns kommun, bland annat 
med syftet att vistas där med vänner, så antas dessa platser vara omtyckta av samma 
anledning. Här kan de vistas med vänner och observera andra människor, vilket 
också observerades kvällen den 20 april. Verksamheternas produkter är säkerligen 
något som ungdomarna uppskattar, dock erbjuder också dessa miljöer möjligheter till 
interaktion, här kan de sitta ner och umgås med varandra vid de bord och stolar 
platserna erbjuder, något som övriga centrum kritiseras för att sakna. På detta vis blir 
ungdomarna i viss mån hänvisade till dessa platser ifall de vill sitta ner någonstans i 
centrum, om de nu uppfattar att platsen inte erbjuder några tillgängliga sittplatser 
utöver dessa köpmiljöer. Liksom Freeman & Riordan (2002) betonar så kan 
ungdomars ekonomiska tillstånd resultera i en exkludering av vissa rum i samhället. 
Just dessa köpmiljöer är tydliga exempel på detta. 
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”Men jag har gärna pengar så jag skippar Espresso House.” (Pojke) 
 
Här får de då göra ett aktivt val, betala för att vistas på denna plats eller bege sig 
någon annanstans. En del av ungdomarna kan då använda dessa köpmiljöer som mer 
offentliga rum, så som Lieberg (1992) belyser, trots att de får betala för det. Andra 
väljer bort dessa miljöer. Oavsett val, så begränsas ungdomarna. Antingen begränsas 
de helt och hållet, eller aningens mindre, men valet att tillbringa tid här påverkas 
fortfarande av deras ekonomiska tillstånd. Dessutom så har dessa rum inte 
obegränsade öppettider, vilket begränsar allas tillgång till dessa rum. 
 
Stadshustorget, som då även kallas Banantorget, är en plats som även den används 
för att träffa andra ungdomar kvällstid, varav dess indelning under ”favoritställen”. 
Då de vistades här tillsammans med vänner och även stötte på andra ungdomar anses 
platsen användas för denna typen av interaktion. Platsens utformning gör den 
förhållandevis avskild varav det skulle kunna tänkas att platsen skulle kategoriseras 
under ”gömställen”. Ungdomarnas vetskap om att andra grupper av ungdomar 
passerar platsen påverkar dock detta beslut i riktningen mot ”favoritställe”.  
 
Skateparken är uppfattningsvis en välbesökt plats för ungdomar, dock inte de 
ungdomar som var inkluderade i fokusgruppsintervjuerna. Detsamma gäller för 
Shell, som används av ungdomar med diverse fordon. De ungdomar som använder 
dessa platser verkar inte ge upphov till obehag eller på annat vis begränsar 
ungdomarna som inkluderades i fokusgruppintervjuerna. Dessa platser har av denna 
anledning delats in under ”favoritställen”, för de ungdomar som använder platsen. 
Vilka tider på dygnet dessa platser används mest frekvent är lite oklart, 
definitionerna kan dock gälla både dag och kväll. Att några konflikter skulle vara 
aktuella inom denna plats har inte uppfattats och chansen att stöta på andra 
ungdomar här anses stor. Att urskilja ”stamställen” från ”favoritställen” kan vara 
problematiskt i just denna studie då andra grupper av ungdomar kan begränsas av 
ungdomarna som idag använder platserna, även om de inkluderade i 
fokusgruppsintervjuerna inte upplever sig vara det. Ifall andra grupper av ungdomar 
begränsas av de som här fått berätta om sina upplevelser så går denna information 
förlorad. Indelningen har fått baseras på det material dessa ungdomar delgett.  
 

5.2.2 Stamställen 

 
Två ”stamställen” har dock identifierats, varav dessa platser inte används av 
ungdomarna själva, i alla fall inte under kvällstid vilket är då denna definiering kan 
göras. En av dessa platser är Backlura/Nickstahöjdens skog, som tas upp just under 
Backlura/Nickstahöjden. Denna skog är ett tydligt ”stamställe” i den bemärkelsen att 
andra ungdomars vistelse på platsen verkligen begränsar dessa ungdomars tillgång 
hit, de upplever obehag och otrygghet kring denna plats. 
 

”För det är ju där inne de står, och gör allting.” (Flicka) 
 
Citatet ovan är också värt att notera utifrån vad Andersson (2002) berättar; att 
flickorna i hans studie förmedlade en upplevelse av otrygghet i större mån än 
pojkarna, trots att de inte varit med om så pass många skrämmande situationer 
själva. Flickan från citatet ovan beskriver inte vad ungdomarna i skogen egentligen 
gör, vilket skulle kunna tyda på att detta faktiskt inte är något hon vet med säkerhet 
utan hört från andra. Uppfattningsvis är det äldre ungdomar som tar denna plats, 
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skogen, i besittning. Ifall det är flera olika ungdomsgrupper under olika tidpunkter 
eller samma grupp är dock oklart. 
 

”Bara dom äldre, dom som är lite större hänger där.” (Pojke) 
 

Några bråk eller liknande har det inte yttrats något om men då skogen har så pass 
dåligt rykte och begränsar dessa ungdomar i denna utsträckning anses detta ändå 
vara en konfliktfylld situation där det är en annan/andra grupper av ungdomar som 
begränsar andra ungdomsgruppers tillgänglighet till en viss plats. Ovan har denna 
plats också benämnts som ”gömställe”, vilket det då blir för användarna själva, ifall 
tanken inte är att ta platsen i besittning på ett medvetet vis.  
 
Den andra platsen är Lövhagen/Ringvägen som under vissa kvällar tas i besittning av 
andra ungdomsgrupper. 
 

”Typ fredag, lördag, söndag kvällar, (…) det är då man riskerar mest.” (Flicka) 
 
Dessa två platser är uppfattningsvis de två platserna som inger mest obehag samt 
begränsar ungdomarna i deras tillgänglighet till dem. Dessa platser är offentliga i en 
officiell mening, men upplevs inte på detta vis. Det sker aktiviteter på platserna som 
gör att de inkluderade ungdomarna inte upplever att platserna är tillgänglig och 
öppna för dem, precis så som Lieberg (1992) förklarar det.  
 

5.2.3 Stråk och öppna platser 

 
Stadsparken är en av dessa platser, en plats som är indelat under flertalet 
kategoriseringar. Då den kvällstid kategoriseras som ”gömställe”, så är det en plats 
som under dagtid blir indelat under just ”stråk och öppna platser”. Parken används 
inte enbart kvällstid för ungdomarna, utan också dagtid tillsammans med andra 
grupper, kanske bland annat pensionärer som Albin Törnberg (2018b) konstaterade 
kunde vara en framträdande grupp här under denna tid. Ur materialet kan inte 
urskiljas att några konflikter, med tanke på att många olika grupper använder 
platsen, uppstår här. Denna plats är tillåtande så som Lieberg (1992) menar på att 
”stråk och öppna platser” ofta är. Att ungdomarna skulle vara mer tystlåtna under 
dagtid än de är kvällstid anses inte vara troligt, men skiftet mellan dag och kväll får 
det att uppfattas på detta vis. Då ungdomar i allmänhet, efter observationer, verkar 
vara den mest framträdande gruppen kvällstid så blir de också det på denna plats, 
och urskiljer sig på detta vis. Detta beskriver Lieberg (1992) är ett vanligt fenomen då 
”stråk och öppna platser” används både dag- och kvällstid. Här kan vi då också 
uppmärksamma en viss konflikt mellan ungdomarna och vuxna, i linje med Whitlock, 
(2007) och Tucker och Matthews (2001) upptäckter. I vissa fall har ungdomarna, från 
fokusgruppintervjuerna, observerat att ungdomarna på platsen blivit tillsagda. Så 
som Malone (2002) påpekat så förekommer dessa maktrelationer i de fysiska 
rummen. Denna plats kan ses som en “scen för uppträdande” (Malone, 2002, pp.163, 
min översättning) varvid de uttrycker sig själva gentemot den dominanta delen av 
samhället, vuxenvärlden. Detta sker då högljutt och centralt placerat. De vill ha en 
plats att verka på, men hur de uttrycker sig kommer i konflikt med vad den mer 
dominanta delen av samhället, vuxenvärlden, anses vara okej.  
 
På grund av att Nynäsvägen, vägen i nära anslutning till platsen, numera inte 
används av bilar i lika stor utsträckning så är parken mer tillgänglig enligt Albin 
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Törnberg (2018b). Hur platsen mer specifikt användes innan denna renovering är 
oklart, förändringarna torde dock har förbättrat denna plats möjligheter till att vara 
just en ”interaktionsplats” på grund av den förbättrade tillgängligheten. Denna plats 
används för att tillgodose både behovet av interaktion och avskildhet, som tidigare 
nämnts.  
 
Fenomenet kring Stadsparken, där platsens ungdomar blev den framhävande 
gruppen kvällstid, verkar också gälla i Ösmo centrum som beskrivs under just Ösmo i 
resultatdelen. För andra ungdomar, som inte inkluderats i fokusgruppsintervjuerna, 
verkar denna plats användas i syfte att möta och integrera med andra grupper, vilket 
ger den definitionen av ”stråk och öppna platser”. Uppfattningen är att Ösmo 
centrum och dess besökare kvällstid skapar en upplevelse av obehag, för ungdomarna 
inkluderade i fokusgrupperna, varvid ungdomar då är inkluderade i dessa besökare. 
De är nu de syns, hörs och blir en av de framträdande grupperna. På grund av det 
obehag som infinner sig hos vissa ungdomar då de besöker denna plats skulle platsen 
kunna definieras som ”stamställe”. Ungdomarna som inger obehag är dock inte den 
enda gruppen på denna plats, varav att platsen tagits i besittning i den bemärkelse 
som Lieberg (1992) menar inte anses troligt.  
 
Gästhamnen, en plats som används mest dagtid, delas uteslutande in under denna 
kategorisering. Här verkar inga konflikter förekomma på något vis. Ungdomarna 
uppgav att flera grupper av människor vistades här, och att medelåldern steg 
kvällstid. Trots människor som intog alkoholhaltiga drycker på platsen så gav dessa 
inte upphov till någon upplevelse av obehag. Här umgås de med både vänner och 
familj. Lieberg (1992) menar att på dessa platser vill ungdomar spendera tid med 
varandra samt observera människorna runt omkring dem. Gästhamnens 
diversifierade besökare möjliggör detta och skapar en lämplig plats för interaktion.  
 
Sjötelegrafen och ICA Maxi ingår även dessa under kategorin ”stråk och öppna 
platser”. På denna plats är de mycket väl medvetna om att de inte är den enda 
gruppen som vistas, vilket tyder på att de vill möta dessa människor. Observationerna 
som gjorts på denna plats styrker detta i och med ungdomarnas beteende. De var 
högljudda och utmärkte sig både genom hopp och skoj, cykling inomhus och sång, 
och på detta vis ifrågasatte de uppfattningsvis den gällande ordningen på platsen, 
liksom Lieberg menar att ungdomar ofta väljer att göra på dessa platser. De formella 
och informella regler som existerar, som inte enbart tas upp av Lieberg (1992), utan 
också Malone (2002) och Freeman & Riordan (2010), var inget dessa ungdomar 
förhöll sig till. Människor runt omkring reagerade på dem, de både hördes och syntes, 
vilket de troligtvis var medvetna om. Det var inte på det viset att de blev tillsagda, 
men andra grupper hade ett mer stillsamt beteende. Malone (2002) menar också på 
att ifall dessa regler inte följs så är acceptansen lägre hos närvarande grupper, vilket 
här observerades då ungdomarna fick en par ogillande blickar på sig. Detta fenomen, 
att utmana den gällande ordning, observerades också på ett torg inte långt därifrån. 
Att ha en löspenis på huvudet skapar uppmärksamhet, vilket pojken i fråga 
otvivelaktigt var medveten om. Att skapa denna uppmärksamhet är ett medvetet val.  
 
Parkeringen utanför Sjötelegrafen och ICA Maxi fick en sekundär funktion. Istället 
för att under denna stund fungera som just parkeringsplats så användes platsen likt 
en fotbollsplan, så som Lieberg beskriver att det kan vara. Någon konkurrens kring 
platsens funktion förekom dock inte, så som Boverket (2010) förklarar kan 
förekomma, då parkeringen var tom vid detta tillfälle. 
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En intressant aspekt av detta ställe är att flera funktioner finns tillgängliga på denna 
plats, så som internet, sittplatser och toalett, och utan att detta kostar pengar. Platsen 
har också en butik, ICA Maxi, varav ungdomarna kan välja att konsumera, de är inte 
tvingade till det för att få använda platsen. Detta är en plats de kan använda utan krav 
på konsumtion då det också är möjligt att enbart ”hänga” på platsen, det är en 
köpmiljö som används mer som en offentlig plats så som Lieberg menar att de kan 
användas. Ungdomar vill ha fler inomhusmiljöer att vistas i menar Andersson 
(2002), vilket går i linje med dessa ungdomars användning av denna plats. Det är en 
inomhusmiljö som de kan använda och i stor grad själva bestämma aktivitet inom.  
 

”Vi går typ kanske till Maxi, och softar i Maxi bara.” (Pojke) 
 
Ösmo IP beskrevs som en plats där många olika grupper av människor vistades, 
vilket uppskattades. Detta resulterar i att denna plats delas in under just denna 
undergrupp. Dock är det svårt att avgöra huruvida alla dessa grupper är närvarande 
under alla olika tider på dygnet. En pojke förklarade att platsen även kunde användas 
nattetid, information kring vilka grupper som vistades där då kom inte fram. Oavsett 
så är platsen under dagtid definierad som en ”interaktionsplats” inom undergruppen 
”stråk och öppna platser” just på grund av platsens olika besökare. Det kan också 
tänkas att det skulle kunna definieras som ”tillhåll”, liksom Kvarnängens IP, på grund 
av deras likartade karaktär och aktiviteter på platsen. Kvarnängens IP förklarades 
användas mestadels av ungdomar, vilket dock är lite tvetydligt i och med Ösmo IP. 
 
Varken Nynäshamns centrum eller Ösmo centrum användes av de inkluderade 
ungdomarna i någon större utsträckning. Dessa två platser tas ändå upp i denna del 
(och Ösmo centrum har tidigare beskrivits under denna del, dock definierad utefter 
andra ungdomsgrupper) eftersom det verkar finnas en önskan kring att kunna 
använda dessa platser som just ”interaktionsplatser”. Nynäshamns centrum erbjuder 
inte tillräckligt med bänkar menar ungdomarna, som överlag är ett attribut som 
ungdomar uppskattar på platser. Det är väldigt viktigt för dem i den bemärkelse att 
det utan dessa kan bli svårt att umgås med varandra, speciellt i större grupper, som 
en flicka påpekade. Bänkar i Nynäshamns centrum finns, på en plats flera stycken i 
en samlad grupp. Trots ungdomarnas egen motivering kring varför platsen inte 
används, alltså bristen på sittplatser, så kanske det är avsaknaden av människor de 
upplever som en bristande aspekt? Lieberg (1992) belyser hur innerstaden kan ses 
som en spännande plats dit ungdomar söker sig på grund av de oväntade 
situationerna som kan uppkomma. Avsaknaden av liv och rörelse i Nynäshamns 
centrum kan mycket väl vara en bidragande faktor till varför ungdomarna inte väljer 
att använda denna plats. Det händer inte tillräckligt mycket på platsen för att den ska 
vara lockande. Angående sittplatserna så kanske det också kan vara så att dessa 
sittplatser brukar vara upptagna av andra grupper? Plats för interaktion utan att 
behöva betala för att vistas i denna miljö är uppfattningsvis något ungdomarna 
önskar. Då ungdomar ofta är hänvisade till miljön utanför dessa köpmiljöer enligt 
Freeman & Riordan (2002) så kan denna önskan förstås, oavsett anledning till att 
platsen inte används. Angående Ösmo centrum så betonas önskemålet angående 
denna plats som ”interaktionsplats” specifikt av en av ungdomarna. Hon förklarar att 
hon gärna hade velat kunna vistas där, men att hon inte ville det nu på grund av det 
obehag hon då upplevde. De vill ha dessa ”interaktionsplatser” men platsernas 
attribut, på olika vis, gör platserna ej lämpliga för detta ändamål och behov.  
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Ungdomarna talade mycket gott om platser där olika grupper av människor uppehöll 
sig, vilket tyder på att många av dem upplever sig ha en legitim plats på dessa ställen. 
Detta tyder på att utbytet mellan dem och de vuxna mestadels fungerar i en positiv 
bemärkelse, som Whitlock (2007) beskriver det. Ungdomarna upplever sig välkomna 
och att de här har rätt att ta upp plats.   
 

5.3 Hur platser i förbifarten blir platser av vikt 

”Gränszonsplatser” var en av de mest svåridentifierade platserna. Några platser har 
dock kunnat urskiljas, till största del på grund av den primära funktion de faktiskt 
har i kombination med hur ungdomarna beskrivit dess sekundära 
användningsområde. För att säkerställa dessa platser än mer skulle dock ytterligare 
information önskas.  
 
Svårigheter att identifiera dessa platser skulle kunna bero på kartorna som användes 
som material under fokusgruppsintervjuerna, som tidigare nämnts i metoden. Med 
hjälp av mer detaljerade kartor hade mer djupgående information möjligtvis kunnat 
utvinnas. Ungdomarna har också själva fått peka ut platser av vikt utan någon vidare 
påverkan från oss moderatorer, i vilken process de själva möjligtvis inte förstått 
vikten av dessa platser. De kan tänkas resonera att en plats de stannar upp på innan 
hemgång till exempel, inte är viktig information för moderatorerna. Kanske uppfattar 
de inte heller själva vilken vikt dessa platser faktiskt har.  
 
Nynäshamns centrum kan betraktas som en sådan plats ur en av pojkarnas 
perspektiv då han beskriver hur det är en plats han och hans vänner kan mötas på, 
men att de sen kan bege sig någon annanstans. Detta i kombination med att 
ungdomarna inte verkar vistas i Nynäshamns centrum speciellt ofta för att umgås, 
genererar denna uppfattning. Huruvida centrum, som ur detta perspektiv som en 
plats för möten och avsked, är en för stor plats att i sin helhet dela in under denna 
definition kan ifrågasättas. Kanske existerar det mindre avgränsade platser för olika 
ungdomsgrupper inom detta område, för detta specifika syfte, detta är i sådana fall 
information som inte kommit fram.  
 
Nynäshamns pendeltågsstation samt Gröndalssviken pendeltågsstation hamnade här 
av naturlig orsak. Trots att det verkar vara platser de faktiskt vistas på, utan syftet att 
åka med tåget, så används de ju också då de väntar på tåget, troligtvis i liknande 
konstellationer. Detsamma gäller för Stadsparken som ett par stycken uppger är en 
plats de kan använda då de väntar in pendeltåget vid Nynäsgårds station.  
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Sammanfattning 

Tabell 1: Platsernas indelning enligt Liebergs (1992) definitioner. 

Reträttplatser  Interaktionsplatser  Gränszonsplatser 

     

Gömställen  Favoritställen  Gröndalsvikens station 

Gröndalsvikens station  Shell  Nynäshamns station 

Nynäshamns station  Skateparken  Nynäshamns centrum 

Lövhagen/Ringvägen  Lövhagen/Ringvägen  Stadsparken 

Skogen  Alhagen   

Stadsparken  Espresso House & Subway   

  Stadshustorget   

Tillhåll     

"Villan"  Stamställen   

Kvarnängens IP  Skogen   

  Lövhagen/Ringvägen   

     

  Stråk & öppna platser   

  Ösmo centrum   

  Ösmo IP   

  Gästhamnen   

  Sjötelegrafen/ICA Maxi   

  Stadsparken   

 
Ovan (se tabell 1) sammanfattas de platser som ungdomarna diskuterat i förhållande 
till Liebergs (1992) definitioner. De platser som förekommer inom olika definitioner 
är färgkodade för att göra detta tydligt. Definitionerna är inte enbart baserat på de 
ungdomar som inkluderades i fokusgruppsintervjuerna och deras användning av 
platserna. De inkluderade ungdomarna berättade också hur andra ungdomar 
använde platser, vilket är information som inkluderats. Platserna tycks också ändra 
användningsområde beroende på tid på dygnet. Denna indelning visar på hur 
platserna används i förhållande till de behov ungdomarna har. ”Reträttplatser” 
används då de vill komma undan den dominanta delen av samhället, till vilken de 
vuxna tillhör, och vara för sig själva tillsammans med vänner. Inom dessa platser är 
den kontroll som utövas av vuxna begränsad, vilket tillfredsställer ungdomarnas 
behov av avskildhet i olika grad. Ungdomar finner dessa platser, färdigställda eller ej, 
och formar och använder dem utifrån detta behov.  
 
När ungdomarna har behovet av interaktion med andra samt att uttrycka sig, är det 
”interaktionsplatser” de dras till. Dessa var de definitioner som var mest 
framträdande ur materialet från de i fokusgruppsintervjuerna inkluderade 
ungdomarnas perspektiv. Dessa platser, beroende på vilken undergrupp de 
definierats som, erbjuder interaktion med både andra ungdomar och andra grupper 
ur samhället. Ungdomarna verkade ha ett starkt behov av dessa platser. En vädjan 
kring att fler platser kunde fungera som ”interaktionsplatser” uttrycktes.  
 
”Gränszonsplatser” är platser av vikt för ungdomarna i den bemärkelse att de 
fungerar som ”mötes- och avskedsplatser” (Lieberg, 1992). Detta är platser de väljer 
att mötas upp på eller stanna till på under den förflyttning som för tillfället pågår. I 
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detta fallet är dessa platser också indelade under andra definitioner, vilket kan tyda 
på att betydelsen av dessa platser är viktiga i dubbel bemärkelse. 
 
Musköten, lägenhetsområdet i Ösmo, har inte definierats. Detta var en plats som 
verkligen begränsade ungdomarnas rörelsefrihet då de inte ville vistas eller passera 
denna plats. Information kring exakt vad eller vilka det är som begränsar dem saknas 
dock. Av denna anledning har en definition inte kunnat göras. Detsamma gäller för 
Backlura/Nickstaområdet i sin helhet, här har dock ett mindre område avgränsats i 
detta syfte, skogen, som nämns ovan.  
 
Bortsett från ”Villan” så markerar ungdomarna ut en del, mer eller mindre, 
färdigställda rum som de faktiskt uppskattar, däribland Skateparken och 
Kvarnängens IP. Dessa platser är konstruerade för specifika aktiviteter, aktiviteter 
som också verkar utföras på platserna. Det finns också platser som de själva formar 
efter egen användning, trots att de till viss del är färdigställda än om i mindre grad än 
de två ovanstående nämnda, så som Sjötelegrafen och diverse pendeltågsstationer, 
som här egentligen då får mer sekundära funktioner. Här använder de platserna 
utifrån de behov de har, så som att komma undan ett tag eller visa upp sig.  
 

5.4 Tillhörighet och motsättningar mellan grupper 

Att ungdomar kan ses som ett problem diskuteras av Malone (2002), detta är inget 
som kunde uppfattas från de inkluderade ungdomarnas perspektiv. Snarare så kunde 
de se andra ungdomar som problem, det fanns alltså motsättningar mellan olika 
ungdomsgrupperingar i likhet med Anderssons (2002) argument.  
 
Det är svårbedömt vilka grupper som de inkludera i fokusgruppsintervjuerna ”tillhör” 
i förhållande till Liebergs definitioner av ungdomar. Skulle det vara så att de tillhör 
den mer hemorienterade gruppen så är detta i sådana fall svårbedömt, just för att vi 
under fokusgruppsintervjuerna nämnde att det först och främst var deras åsikter 
kring utemiljöerna vi var intresserade av. Trots mitt eget intresse kring dessa miljöer 
i förhållande till studiens syfte kan relevant information gått förlorad då olika 
inomhusmiljöer för studien också är högst relevanta. Albin Törnbergs syfte med 
studien, vilket varit generell information inför översiktsplanen och planeringen i 
allmänhet för kommunen, kan ha påverkat detta utfall. Ett gemensamt fokus har 
funnits, att inhämta information kring denna översiktliga planering, men att förstå 
hur och varför ungdomar använder olika inomhusmiljöer kan också skapa en 
indikation till hur de använder staden i sin helhet, samt vilka behov de har. Många av 
ungdomarna svarade dock att de vistades ganska mycket utomhus, när den frågan 
kom upp. Något som uppmärksammats är att flertalet platser de pekat ut är 
relaterade till sport av något slag, exempelvis Kvarnängens IP och Ösmo IP, samt att 
förbättringar kring diverse sportrekvisita på olika platser ofta togs upp till diskussion. 
Kanske är detta en antydan till att många av ungdomarna är just 
föreningsorienterade. Om så är fallet skulle ungdomarnas användning av de 
offentliga rummen i Nynäshamns kommun till viss del kunna förklaras av detta. Som 
föreningsorienterade tillbringar de i sådana fall mycket av sin fritid åt mer planerade 
aktiviteter, så som olika sporter. Därmed finns det också mer utbyte mellan dem och 
den vuxna befolkningen, så som Lieberg (1992) förklarar det, vilket kan vara i 
bidragande faktor till de markerade platserna. Ungdomarna pekade ut förhållandevis 
få ”gömställen” som de själva använde, och inga ”stamställen” som de själva tog i 
besittning. ”Interaktionsplatser” var de platser som de pekade ut i störst utsträckning 
och uppfattningen är att de ofta uppskattar platser där olika grupper av människor 
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figurerar, vuxna inräknat, så som Gästhamnen, Stadsparken och Ösmo IP. Det är 
möjligt att många av dessa ungdomar upplever en bekvämlighet bland vuxna, en 
bekvämlighet som kanske inte skulle uppfattas i lika stor utsträckning ifall 
diskussionen hölls med mer kamratorienterade ungdomar. Att många ungdomar 
önskade fler människor ute i Nynäshamn kvällstid är ytterligare en faktor som kan 
peka på detta. Lieberg (1992) menar också på att detta, att stadslivet är kopplat till 
diverse föreningar, är vanligt i mindre tätorter. Att Nynäshamn är en förhållandevis 
liten kommun kan då också läggas fram som en möjlig förklaring. 
 
Kanske är det också de mer kamratorienterade ungdomarna som de inkluderade i 
fokusgruppsintervjuerna i många fall tagit upp till diskussion på grund av det obehag 
dessa kan ge upphov till? Det är ofta de mer kamratorienterade ungdomarna som 
syns och hörs i många av stadens offentliga rum, enligt Lieberg (1992). Ungdomarna 
tog upp flertalet områden och platser till diskussion där de upplevde otrygghet. 
Kamratorienterade ungdomar upplever ofta en högre grad av trygghet än de övriga 
grupperna av ungdomar som Lieberg definierar, vilket kan vara ytterligare en 
antydan till att många av ungdomarna varit just föreningsorienterade. Det ska dock 
påpekas att det är fullt möjligt, även troligt, att ungdomarna inte velat delge alla 
platser av vikt för dem, för att det är just platser de vill dra sig undan på och därför 
inte avslöja. Dessa platser kan också vara svåra för dem själva att definiera, vilket 
behandlas i kommande kapitel. 
 
Oavsett vilka ”grupper” ungdomarna tillhör så, som uppmärksammat, finns det vissa 
motsättningar mellan diverse ungdomsgrupper. Detta har tydligt kunnat utläsas ur 
materialet. Viaskolans ungdomar verkade till viss del undvika platser där 
Gröndalsskolans ungdomar uppehöll sig. Liknande perspektiv från Gröndalsskolans 
ungdomar uppfattades inte, men det existerar flertalet platser som ungdomarna i 
allmänhet undviker, varav just andra ungdomsgrupper varit själva anledningen till 
detta påverkade rörelsemönster.  
 
Andersson (2002) menar på att ungdomar ofta går igenom en 
”differentieringsprocess” (s. 248), och detta ofta under högstadietiden, vilket är där 
de i fokusgrupperna inkluderade ungdomarna befinner sig just nu. Under denna tid 
är det extra viktigt för dem att få uttrycka sin identitet och att få känna tillhörighet till 
andra grupper blir nu särskilt viktigt. Platser de undviker inkluderar oftast andra 
ungdomsgrupper, precis som Andersson (2002) argumenterar för att det ofta gör. 
Uppfattningarna kring platserna påverkas av dessa, och därmed också dess 
användning. Ösmo centrum, Lövhagen och skogen i Backlura/Nisktahöjden är 
platser de undviker, detta på grund av en upplevelse av otrygghet som kommer till 
dem inom dessa områden. Ungdomarna som uppehåller sig på dessa platser tillhör 
inte deras ”grupp”, de befinner sig inom olika tillhörigheter. Gröndalsskolans och 
Viaskolans ungdomar likaså, detta kunde uppfattas utifrån de uttalanden som gjordes 
av ungdomarna från Viaskolan, kring exempelvis ”Villan”. De är inte bekväma med 
varandra och väljer därför att inte bege sig dit. Detta kunde också uppfattas genom 
att Gröndalsskolans ungdomar vistades på Stadshustorget och Viaskolans ungdomar 
i Stadsparken. Tillhörigheten är viktig enligt Andersson (2002), varav att 
ungdomarnas val att inte besöka en del platser möjligtvis kan förklaras. Ungdomarna 
skräms inte direkt av varken ”Villan”, de nämnda parkerna, Shell etc., eller 
ungdomarna som besöker den, de tillhör bara inte deras gruppering. En ovilja att 
beblanda sig tycks finnas. En pojke uppskattade, till skillnad från många av de andra, 
Backlura/Nickstahöjden och nämnde att många av hans vänner bodde där. Av denna 
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anledning känner troligtvis denna pojke en tillhörighet till vissa grupper eller en viss 
grupp av ungdomar inom detta område. Dessa är då inga grupper som för honom 
skapar obehag eller är några han känner sig obekväm inför.                          
 
Ungdomarna har delat in dig i olika grupper, mycket troligt på grund av geografisk 
tillhörighet, dock existerar uppfattningsvis diverse tillhörigheter inom 
fokusgrupperna också då alla ungdomar inte besökte samma platser. 
 
Det ska tilläggas att de begränsningar som ungdomarna upplever inte enbart 
härstammar från andra ungdomar utan också andra människor, och då ofta äldre i ett 
berusat tillstånd. Uppfattningsvis påverkar miljöns karaktäristiska drag också denna 
upplevelse, så som buskage etc., än om det är människorna i de olika miljöerna som 
tycks ha störst inverkan så som Harden (2000) argumenterar. Detta blev extra tydligt 
utifrån en kommentar en flicka hade kring Nynäshamns pendeltågsstation. 
 

”(…) det är folk som är där men man vet ju inte vilket folket är.” (Flicka) 
 
I de samtal som inkluderar upplevelsen av otrygghet är det främst flickorna som 
deltar vilket kan betyda att det är flickorna som i större mån upplever detta, i linje 
med Ceccatos (2013) och Listerborns (2010) resonemang. Dessa skillnader anses 
dock inte vara stora, även pojkar uttryckte en upplevelse av otrygghet kring vissa 
platser. Ungdomarna inkluderade i fokusgrupperna talade om flertalet platser de 
undviker, till exempel Ösmo och Backlura/Nicksahöjden i sin helhet. I samband med 
detta tar de upp händelser de hört eller läst om. Detta var tydligast då en av flickorna 
från Gröndalsskolan tog upp sin mobiltelefon och på plats googlade upp en specifik 
händelse i Ösmo. Händelser som figurerar i media formar alltså delvis deras 
uppfattningar om platser.  
 
Föräldrar har uppenbarligen också en stor inverkan på hur ungdomar ser och tänker 
kring platser. En flicka tar upp händelser som hennes föräldrar varit med om, vilket 
tycks påverkat hennes syn på diverse platser. En pojke tycks påverkas av hans 
mammas syn på Stockholms förorter i och med att han tror att hon inte skulle låta 
honom vistas där. Backlura/Nickstaområdet tycks vara en plats de ofta får höra att de 
inte ska vistas inom. 
 

”Pappa bah; nä du får inte gå där själv på kvällen. Vi hämtar dig”. (Flicka) 
 
När ungdomarna berättar om platserna verkar deras uppfattning av platser i hög grad 
komma från just andra, föräldrar eller media. Mycket troligt är ju också att de delar 
dessa berättelser med varandra, vilket då bidrar till dessa uppfattningar. Deras 
uppfattningar är också något som uppfattningsvis begränsar dem. De platser de 
undviker är också i många fall de platser som det diskuteras om kring specifika 
händelser de hört om, vilket går i linje med van der Burgts (2015) argumentationer 
kring att ungdomar gör bedömningar och avvägningar kring platser med hjälp av 
denna information. Deras rörelsemönster påverkas då av de beslut de tar kring detta, 
både för flickorna och pojkarna.  
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Sammanfattning 
 
Det som påverkar ungdomarnas uppfattningar kring platser är människor, liksom 
Harden (2000) beskriver det. Den fysiska miljön påverkar även den, men inte i lika 
stor utsträckning. Vissa människor inger en upplevelse av obehag. Detta kan vara 
andra ungdomar som intar alkoholhaltiga drycker eller äldre berusade människor, 
vilket får ungdomarna att uppleva otrygghet gentemot platsen. Detta påverkar också 
till vilken utsträckning ungdomarna använder platsen. Andra ungdomsgrupper, i 
linje med Anderssons (2002) upptäckter, kan få ungdomarna att känna sig 
obekväma. De tillhör inte den grupptillhörigheten. Ungdomar vistas ofta på platser 
tillsammans med andra ur samma grupptillhörighet, detta nämns av både Lieberg 
(1992) och Andersson (2002). Troligtvis kan känna sig obekväma då denna gräns 
passeras. Vissa platser där andra ungdomar vistades upplevdes som otrygga, medan 
vissa enbart fick ungdomarna att känna sig obekväma. Oavsett så påverkade detta 
användningen av platsen.  
 
Det är inte enbart platsernas fysiska miljö eller dess människor som påverkar deras 
upplevelser. Information, och i vissa fall kanske rykten, påverkar också så som van 
der Burgt (2015) argumenterar. Dessa kommer från media, föräldrar och troligtvis 
också vänner. Detta används sedan av ungdomarna för att forma en uppfattning 
kring en plats, varav de sedan gör en avvägning kring om platsen anses innehålla 
risker eller ej, och i vilken utsträckning. Detta i sin tur påverkar om och hur de 
använder platsen.  
 
Oavsett upplevelse av de slag som nämns ovan så påverkar detta tillgängligheten till 
vissa platser. I vissa fall begränsar de dem helt då de väljer att inte använda platserna 
alls, i andra fall använder de platserna ändå, i alla fall till viss del. Tid på dygnet är 
också en viktig beståndsdel i dessa avvägningar, precis som van der Burgt (2015) 
menar på, där tillgången till platser minskar kvällstid.  
 

6. Diskussion; Indikationer för samhällsplanering för 
ungdomar 

Vid användandet av var och en av dessa platser som presenterats och diskuterats så 
kräver ungdomarna en varierad grad av avskildhet och interaktion. Ungdomarna vill 
undkomma kontrollen från vuxenvärlden och begränsa dess insyn. De vill synas och 
höras och testa gränser. Alla platser som används för detta är platser av vikt.  
 
Föräldrar oroar sig för sina barn vilket kan påverka planerade miljöer i staden 
(Boverket, 2000). Att vilja skydda sina barn är fullt förståeligt, samtidigt som den 
kontroll detta får gentemot barn och ungdomar påverkar deras livsmiljöer, vars 
livsmiljöer de söker sig till för att tillmötesgå de behov de har i form av interaktion 
och avskildhet. Om vuxna söker sig till sina hem för avskildhet och ungdomar ut till 
offentligheten, så som Lieberg (1992) uppmärksammar det, vilka är då den vuxna 
befolkningen att kontrollera dessa miljöer till vilka ungdomarna söker sig för att 
undkomma just dem, de vuxna? Någonstans måste kanske denna kontroll också 
luckras upp, trots det goda syftet med kontrollen de vuxna vidmakthåller, så att 
ungdomar får de utrymme de behöver. Vart denna gräns går är dock svår att svara på. 
Att tillmötesgå ungdomars alla behov skulle vara problematiskt, vilket också påvisats 
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i denna studie. Detta kan skapa begränsningar för andra grupper i samhället, samt 
grupper inom befolkningen av ungdomar, så som skogen i Backlura/Nickstahöjden 
gör. Det är en svår balans att tillfredsställa alla ungdomars, samt alla andra gruppers, 
behov, utan att begränsa andra och påverka deras uppfattningar kring platser i 
negativ bemärkelse. Hur mycket vågar en egentligen släppa på kontrollen med tanke 
på andra människors upplevelser och ungdomars egna säkerhet? 
 
De två ”stamställena”, skogen och Lövhagen/Ringvägen, är båda i sin utformning 
relativt stora med många möjligheter till skyddad insyn. Kanske är dessa områden för 
stora i det avseende att släppa på kontrollen? En del ungdomar ser dessa platser som 
”gömställen” medan de för andra upplevs som rum de inte ska passera, och 
omvandlas för dessa grupper till ”stamställen”. Dessa platser erbjuder inga eller få 
mer öppna platser där insyn kan erbjudas om så skulle önskas. Vid obehag under 
vistelse på platsen tar det längre tid att infinna sig inom en mer öppen yta, vilket 
förslagsvis skulle avhjälpa denna negativa upplevelse. Stadsparken, definierad som 
”gömställe” samt ”stråk och öppna platser” består av både mer avskild och mer öppen 
plats och betraktades från ungdomarnas perspektiv inte som någon plats som ingav 
några större obehag, i alla fall inte i den mån att de undvek platsen. Platser för 
avskildhet behövs, men kanske bör dessa platser inte uppta några större markytor 
utan vara mer utspridda i staden, kanske är det här balansen ligger? De 
motsättningar som observerats skulle troligtvis inte upphöra, men konkurrensen 
kring dessa värdefulla platser skulle möjligtvis minska, samt inte utgöra 
begränsningar för övrig befolkning i lika stor utsträckning. Detta svarar dock inte på 
dilemmat att större ytor ibland måste eller bör bevaras, av olika anledningar. 
Dessutom uppskattas Lövhagen/Ringvägen dagtid och att utveckla platsen genom att 
skapa mindre platser av dess helhet skulle äventyra den funktion platsen har idag. 
Samhällsplanering är komplext varav goda lösningar för alla kan vara svåra att finna.  
 
Ovan har jag talat om att ”släppa på kontrollen” och att planera för avskildhet, 
”gömställen”, vilka i sig kan ses som varandras motsatser. För att belysa frågan från 
ytterligare ett perspektiv; går det att planera för dessa rum? Som det kunnat tydas ur 
materialet så är mer färdigställda rum inte alltid uppskattat av ungdomar, hur skulle 
vi då kunna planera för dem? En ansträngning att få platserna att upplevas som icke 
färdigställda kanske inte hjälper, särskilt med tanke på att platser också får 
sekundära funktioner och inte används i det syfte det planerats för. Kanske kan vi 
inte planera för behovet av avskildhet, kanske är detta rum som ungdomarna måste 
finna själva för att faktiskt kunna tillmötesgå detta behov. Att som planerare skapa 
möjligheter för dessa rum är dock, ifall denna slutsats skulle dras, fortfarande 
aktuellt. För att skapa dessa möjligheter behöver dock ungdomarnas perspektiv på de 
offentliga rummen inhämtas för att skapa en förståelse för vad de uppskattar och 
använder. Detta skulle i sin tur kunna motverka att de rum som tillmötesgår 
ungdomars behov av avskildhet, de som redan existerar, i alla fall inte omvandlas. 
Detta är inte heller helt oproblematiskt. 
 
Att hålla fokusgruppsintervjuer med ungdomarna har varit givande och en mängd 
information har utvunnits ur dessa, ur vilket ungdomars behov har kunnat 
identifierats. Dock enbart till viss del. Det faktum att få ”gömställen”, under 
definitionen ”reträttplatser” och ”gränszonsplatser”, samt inga ”trapphusnära 
platser” belysts ur de i fokusgrupperna inkluderade ungdomarnas perspektiv skulle 
dock kunna tyda på att metoden inte varit tillräcklig i relation till studiens syfte; att 
synliggöra hur ungdomar i Nynäshamns kommun uppfattar och använder de 
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offentliga rummen i kommunen. Det är mestadels ”interaktionsplatser”, ur de 
inkluderade ungdomarnas perspektiv, som lyfts upp till diskussion. Det hävdas inte 
här att ungdomarna inte har dessa behov, behov av interaktion av olika slag, men 
behovet av avskildhet är möjligtvis svårare att uttrycka och sätta ord och form på. Att 
kunna specificera vad det är för platser av dessa slag de önskar kanske inte kan 
formuleras i samma mån i de samtal som ofta förekommer i de medborgardialoger 
som en kommun håller. Fokusgruppsintervjuer är samtal där deltagarna själva, i viss 
mån, får styra samtalet och är självklart ingen metod som kommuner uteslutande 
använder, även om det säkerligen sker. Jag tror dock att samtal av alla de slag kan ha 
sina begräsningar. Samtal med invånare är självklart av stor vikt varav viktig 
information och kunskap kan utvinnas, men att alla behov kan uttryckas i samtal är 
tvivelaktigt. 
 
Att det kartmaterialet som använts under fokusgruppsintervjuerna inkluderat 
förhållandevis stora ytor har troligtvis försvårat informationsinhämtningen. Att i ett 
tidigt skede inom planering införskaffa information och åsikter från befolkningen är 
viktigt och här har en inblick och övergripande förståelse för denna grupps 
upplevelser och användning av staden skapats. Dock skulle en mer djupgående studie 
kunna genomföras ifall denne utfördes inom stadiet av en detaljplan där mer 
detaljerade kartor används. Här skulle mer markant utpekade områden kunna lyftas 
och diskuteras. Information kring behovet av avskildhet är möjligtvis, trots annat 
kartmaterial, svårt att uttrycka. Detta kanske är svårt för att de själva inte funderar 
kring dessa platser i denna bemärkelse och då inte heller förstår vilka karakteristiska 
drag och attribut som är viktiga för dessa rum. Många offentliga rum i staden 
använder vi i vår vardag och trots att dessa platser besöks frekvent så kanske vi inte 
ställer oss frågan ”varför?”, varav att uttrycka detta i ord blir svårt. Detsamma gäller 
för de knutpunkter som Lieberg (1992) benämner som ”mötes- och avskedsplatser” 
under definieringen ”Gränszonsplatser”. Viktiga platser som dessa i förbifarten kan 
dagligdags forma viktiga sociala sammanhang. Detta behöver inte heller vara något 
en går och funderar över, till den dagen de är bortbyggda. Att bygga bort platser av 
vikt för ungdomar kan av denna anledning, att viss informationen inte går att 
uttrycka och förmedla, ske lättare än för många andra grupper i samhället. 
Ungdomar söker sig till offentligheten för behovet av avskildhet, information som 
tycks vara svår att uttrycka. Vuxna använder hemmet för detta, vilket betyder att det 
kanske främst är för interaktion denna grupp vistas i offentligheten, information som 
tycks vara enklare att förmedla, varav informationen kring dessa platsers betydelse 
då kan förmedlas till kommun och planerare. Detta medför att ungdomar blir särskilt 
utsatta när det kommer till den utveckling som sker i våra städer och samhällen. 
 
För att få tillgång till denna information, och på detta vis kunna planera för 
ungdomar på bästa vis, i alla de olika miljöer som existerar, stad som landsbygd, så 
kanske inhämtandet av denna kunskap måste ske med kompletterande medel. 
Lieberg (1992) följde de ungdomar han studerade under en längre tid, tre år, och fick 
fram djupgående information kring ungdomarnas användning av deras område. Ur 
en resurs och tidsaspekt är detta inte vidare troligt att en kommun skulle utföra i 
förhållande till den planering de utför, men att komplettera dialogerna med metoder 
där information på annat vis kan framkomma vore fördelaktigt. Att till exempel 
använda mentala kartor där ungdomar på sitt eget vis får markera ut områden skulle 
kunna belysa platser av vikt för dem i och med hur mer detaljerade platser en känner 
och använder har en tendens att bli i en skiss. Även diverse vandringar i staden 
tillsammans med ungdomar skulle kunna fungera på liknande vis. Dilemmat kring 
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ifall ungdomar vill visa och berätta om de mer undangömda platserna kvarstår dock. 
För att få information kring dessa vore mer omfattande observationer av värde, just 
eftersom den förmedlade informationen i diverse samtal ibland kan vara 
missvisande. Information av värde tillkom i och med observationstillfällena i denna 
studie, information som inte framkom under fokusgruppintervjuerna. Den mest 
relevanta informationen kring detta visas nedan i tabell 2. Utan denna kunskap hade 
till exempel Stadsparkens mer avskilda del inte inkluderats i analysen och skogens 
areal hade inte kunnat kopplas ihop med Lövhagen/Ringvägens areal, och 
diskussionen kring gömställens ytor hade därmed inte presenterats. Inte heller hade 
Sjötelegrafens användningsområde kunnat beskrivas lika detaljerat, och 
användningen av pendeltågsstationerna hade underskattats.  
 
Tabell 2: Information som tillkom under observationerna. 

 Information från observationerna 

Stadsparken Platsens mer avskilda del kunde identifieras som "gömställe" 

Sjötelegrafen Mer detaljerad information kring användningen kunde utvinnas 

Skogen 
Platsens karakteristiska drag bidrog till diskussionen kring storleken på 
"gömställen"/"stamställen" 

Pendeltågsstationerna 
Möjliggjorde bredare kunskap kring användningen, och inte enbart kring de 
utpekade stationerna 

  

Övrigt Till vilken grad ungdomarna var den mest framträdande gruppen kvällstid 

 
Ungdomarna inkluderade i fokusgrupperna valde att diskutera belysning i stor 
utsträckning under fokusgruppintervjuerna, de tyckte ofta att denna var bristfällig på 
många av stadens platser. Detta är viktigt ur en trygghetsaspekt och skulle kunna 
åtgärdas, men ur andra ungdomars perspektiv, de som uppfattningsvis använde 
”gömställen” och ”stamställen” i staden mer frekvent, skulle detta kunna vara 
förödande i förhållande till deras användning av platserna. Att andra ungdomar 
använder dessa platser framkom under fokusgruppintervjuerna, men mycket av detta 
kunde också observeras under observationstillfällena, information som vid enbart 
samtal hade missats. Vid diverse samtal med ungdomar i de medborgardialoger som 
utförs så är ju de inkluderade troligtvis inte heller helt representativa för denna 
grupp. Ungdomar är inte en homogen grupp, som Malone (1999) betonar, varav 
denna studies resultat hade kunnat se annorlunda ut ifall andra ungdomsgrupper 
inkluderats i fokusgruppsintervjuerna. Ifall ungdomarna i denna studie till stor del är 
föreningsorienterade så vore ett annat resultat troligt ifall fler kamratorienterade 
eller hemorienterade ungdomar deltagit. Andra platser hade möjligtvis kommit upp 
till diskussion och diskuterats ur andra perspektiv. En får inte glömma den diversitet 
som existerar inom denna grupp. Det som för denna grupp anses viktigt, som 
exempelvis belysning, behöver inte vara det för en annan grupp av ungdomar. 
Återigen, samtal bör kompletteras och information bör sökas i de lokala miljöerna.  
 
Vid förtätning och utveckling av städer, vilket är ett pågående fenomen för flertalet, 
är ungdomars upplevelser och användning av staden aspekter som måste tas hänsyn 
till. Då de markresurser som finns tillgängliga är begränsade är riskerna stora att 
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platser som värdesätts av denna grupp i samhället försvinner eller förändras och på 
detta vis inte längre tillmötesgår ungdomars behov. Ungdomar vill ha platser att 
vistas på, och dessa gärna i centrala lägen, vilket ofta också är vart mycket av 
utvecklingen idag sker. Att förtäta, bygga inifrån och ut och utveckla i 
kollektivtrafiknära lägen är förhållandevis vanligt förekommande 
stadsbyggnadsstrategier, vilka har många fördelaktiga utfall så som större underlag 
för kollektivtrafik och mer människor i rörelse vilket kan förbättra upplevelsen av 
trygghet och så vidare. Detta kan på olika vis gynna många grupper i samhället, även 
ungdomar. Ungdomar kan dock vara den grupp som också riskerar mest i och med 
denna utveckling då de är den grupp som använder sig av de offentliga rummen i stor 
utsträckning (Boverket, 2000). De behov de där tillfredsställer är behov som andra 
grupper i samhället i en jämförelse har större möjligheter att tillfredsställa på andra 
platser än ute i offentligheten, vilket kan resultera i att det är denna grupps speciella 
platser som tas i anspråk och förändras. Den utveckling som sker och tar mark i 
anspråk måste ske med försiktighet.  
 
Det hävdas inte att utvecklingen av städer, med liknande stadsbyggnadsstrategier, 
uteslutande fungerar till ungdomars nackdel. Mycket talar också för att denna 
utveckling kan arbeta för denna grupp i en positiv bemärkelse. Upplevelsen av 
trygghet är något dessa ungdomar värdesatte högt, vilket kan komma att förbättras 
med mer människor i rörelse som ovan nämnt. Fler platser där interaktion av olika 
slag kan också skapas, detta är en aspekt som mer gångtrafikanter och cyklister skulle 
kunna bidra till. Kanske kan också platser för avskildhet skapas. I förhållande till 
mindre städer och orter kan platserna som används för behovet av avskildhet vara 
särskilt viktiga, detta i och med att det är svårare för människan att på dessa platser 
vara anonym och undkomma övervakande blickar (Lieberg, 1992). Detta gör att dessa 
platser kan vara särskilt viktiga för ungdomar bosatta utanför de större städerna. Att 
den utveckling som sker fungerar till ungdomars fördel är dock inget som är givet, 
varav dialoger och andra metoder som fångar upp information i relation till 
ungdomarnas perspektiv bör ske i och med utvecklingen av samhället. Ungdomar 
kommer inte till tals i lika stor utsträckning som den vuxna befolkningen (Laughlin & 
Johnson, 2011; Witten, et al., 2015). Av denna anledning bör de sökas upp. För att ta 
reda på vilka offentliga rum som värdesätts av ungdomar bör grundliga 
undersökningar ske med hjälp av samtal och andra metoder, varav uppsökande 
dialoger är ett lämpligt verktyg för att sträva efter en jämnare representativitet inom 
deltagandet i samhällsplaneringen.  
 
Genom uppsökande dialoger av olika slag skapar vi möjligheter för värdefull kunskap 
att förmedlas, information som kanske annars inte framkommit, och då även 
möjligheter för platser att omvandlas eller bevaras i förhållande till ungdomars behov 
i den planering vi utför.  
 
Att planera för avskildhet och att ”släppa på kontrollen”, som denna studie 
uppmärksammar att ungdomar har behov av, så exkluderas andra grupper ur 
samhället som tidigare nämnts. För att ta detta ytterligare ett steg samt belysa det 
komplexa i denna konflikt; till vilken utsträckning ska detta behov egentligen 
bejakas? Avskildhet är inte enbart något som ungdomar uppskattar, utan skulle också 
kunna gynna diverse kriminella handlingar då insynen på de platser som 
tillfredsställer detta behov är begränsad. Att bejaka behovet av avskildhet för 
ungdomar skulle alltså kunna gynna denna utveckling, att vissa kriminella handlingar 
på sätt och vis lättare kan utföras, en utveckling de allra flesta inte vill se. Det finns 
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ofta en strävan, eller i alla fall en önskan om, att de beslut som tas i och med den 
planering som utförs ska gynna så många grupper ur samhället som möjligt, varav 
ungdomar är en av dessa grupper. Jag skulle dock säga att de behov de har med 
avseende på avskildhet exkluderar andra grupper i större mån än vad planering för 
interaktion gör, i vilken riktning dagens planering ofta syftar till. Ungdomar är en 
försummad grupp i och med planeringen av samhället varav deras behov bör lyftas 
fram, men till vilken grad ska behoven tillfredsställas då det för så många andra 
skulle ge upphov till upplevelser så som obehag och otrygghet? Detta är också 
upplevelser som uppmärksammats hos ungdomarna själva i relation till mer avskilda 
platser, det ska vi inte glömma. Att planera för ett sådant specifikt behov som 
avskildhet kan gå emot den inkludering som samhällsplaneringen idag ofta strävar 
efter och värnar om, och i vilka utfall den representativitet planeringen ska försöka 
upprätthålla i de beslut som tas blir bristfällig trots strävan efter att inkludera en 
försummad grupp. Konflikterna kring stadens offentliga rum är inte enkelspåriga. Att 
lyfta fram en viss grupps behov behöver möjligtvis inte betyda att planeringen blir 
mer rättvis eftersom detta då också kan försumma andras behov, och i vissa fall i rätt 
så hög utsträckning. Samtidigt, hur rättvist och demokratiskt är det om majoriteten 
alltid är de som får sina behov tillfredsställda, medan vissa grupper ständigt 
försummas? Den offentliga sfären i staden består ständigt av konflikter och 
samhällsplaneringen därmed av svåra avvägningar.  
 

6.1 Vidare forskning 
Vidare forskning kring ämnet bör ske, för att bredda insikten kring de åsikter och 
upplevelser som finns bland ungdomar. Ju bredare urval, ju större förståelse kan 
skapas inför hur denna grupp upplever och använder staden, samt hur stadens olika 
offentliga rum tillmötesgår dess behov. 
 
Mer omfattande observationer skulle vara av värde i liknande studier, då den 
information och de önskningar som lyfts in i ljuset under dialoger inte alltid stämmer 
överens med verkligheten och då inte speglar alla behov de har. Andra metoder skulle 
också kunna komplettera det material som utvinns ur dialoger och observationer, för 
att ytterligare bredda denna kunskap och även skapa en förståelse för hur ungdomar 
på bästa vis förmedlar den kunskap de besitter men inte alltid kan uttrycka. 
 
Det denna studie framförallt belyst genom de metodval som gjorts är hur ungdomar 
använder platserna i staden idag. Det som uppmärksammas är alltså hur ungdomar 
använder den befintliga byggda miljön, den som finns tillgänglig, och egentligen inte 
så mycket kring hur ungdomarna hade önskat att det varit. Vissa aspekter av detta 
har kommit upp till diskussion och även kunnat anas utifrån det utvunna materialet 
men de frågor som ställts till ungdomarna har framförallt varit riktade kring hur de 
uppfattar och använder staden idag. Dessa frågor skulle i vidare forskning kunna 
utvecklas och breddas för att få en tydligare bild av vad en bra stad är för ungdomar.   
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Bilagor 

Bilaga 1; Gröndalsskolans karta, Nynäshamns stad. 
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Bilaga 2; Viaskolans karta, Nynäshamns stad. 
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Bilaga 3; Gröndalsskolans karta, Nynäshamns kommun. 
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Bilaga 4; Viaskolans karta, Nynäshamns kommun. 
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Bilaga 5; Sammanställning av platser. 
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Bilaga 6; Inbjudan 
 

Vi behöver er hjälp! 
 

Nynäshamns kommun ska ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen är en 

långsiktig plan för hur politikerna vill att kommunen ska utvecklas i framtiden. Den ger riktlinjer för 

var och hur vi ska bygga nya bostäder, arbetsplatser, skolor, parker, gator, torg, m.m. Den säger 

också hur vi ska ta hand om naturen och minska utsläppen så att kommunen är en bra miljö att leva i 

även i framtiden. I arbetet är det viktigt att få med åsikter och idéer från medborgarna. Men det är 

en del grupper som oftast inte hörs i medborgardialoger, bland annat tonåringar.  

 

Därför är ni elever från klass 9 på Viaskolan inbjudna att delta i en fokusgrupp där vi vill ha era 

synpunkter på utemiljön i Nynäshamns kommun idag, och även era tankar om framtiden för 

Nynäshamn. Detta görs tillsammans med en student från Kungliga Tekniska Högskolan. Era åsikter är 

viktiga för oss i den framtida utvecklingen av Nynäshamn och era åsikter kommer även behandlas i 

en uppsats genomförd av studenten.  

 

Alla svar i intervjun är anonyma och kommer bara behandlas av oss som håller i intervjun.  

 

Vi kommer att intervjua er i grupp och intervjun kommer att ta 1,5 till 2 timmar. Vi bjuder på fika.   

 

Tid: _____________________________________________ 

Plats: ____________________________________________ 

 

Vi som kommer att hålla i gruppintervjun heter: 

 

Albin Törnberg 

Samhällsplanerare med ansvar för översiktsplanering i Nynäshamns kommun 

 

Emma Teglund  

Samhällsplanerarstudent 
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Bilaga 7; Samtyckesblankett 
 

Hej, 

Nynäshamns kommun ska ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Översiktsplanen 

är en långsiktig plan för hur politikerna vill att kommunen ska utvecklas i framtiden. Den ger 

riktlinjer för var och hur vi ska bygga nya bostäder, arbetsplatser, skolor, parker, gator, torg, 

m.m. Den säger också hur vi ska ta hand om naturen och minska utsläppen så att kommunen 

är en bra miljö att leva i även i framtiden. I arbetet är det viktigt att få med åsikter och idéer 

från medborgarna. Men det är en del grupper som oftast inte hörs i medborgardialoger, 

bland annat tonåringar.  

 

Därför är ni elever inbjudna att delta i en fokusgrupp där vi vill ha era synpunkter på 

utemiljön i Nynäshamns kommun idag, och även era tankar om framtiden för Nynäshamn. 

Detta görs tillsammans med en student, Emma Teglund, och kommer även behandlas i en 

uppsats genomförd av studenten. Emma går sista terminen inom ”Hållbar samhällsplanering 

och stadsutformning” på Kungliga Tekniska Högskolan och skriver nu sitt examensarbete. 

Det övergripande syftet med studien är att försöka skapa förståelse för hur ungdomar 

uppfattar och använder den fysiska miljön i Nynäshamn idag, samt hur de skulle vilja se 

Nynäshamn utvecklas i framtiden.  

 

Vi kommer intervjua ungdomarna i grupp under skoltid, och detta kommer ta ca 1,5 till 2 

timmar. Vi bjuder på fika. Ungdomarna kommer med hjälp av en karta få peka ut områden 

de uppskattar/inte uppskattar i kommunen och sedan diskutera detta med oss och varandra. 

Vi kommer att spela in det som sägs för att lättare kunna analysera materialet efteråt. 

Medverkan i studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta 

sitt deltagande.  

 

I studien följs vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks som 

individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 

genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att eleverna själva kan 

välja att delta eller ej samt att målsman till de elever som deltar i denna studie ger sitt 

skriftliga samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer att behandla de uppgifter 

om de elever som deltar på ett sätt som motverkar att utomstående kan identifiera 

eleverna. I uppsatsen kommer årskurs, skola, och de områden eleverna tar upp till diskussion 

att redovisas. Inga riktiga namn kommer att framgå. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som insamlats endast kommer användas i studien, samt av kommunen som 

värdefull information i det fortsatta planeringsarbetet.  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Vi som kommer hålla i gruppintervjuerna är; 

 

Albin Törnberg 

Samhällsplanerare med ansvar för översiktsplanering i Nynäshamns kommun 

 

Emma Teglund  

Samhällsplanerarstudent 

070-5980149 

emmateglund@hotmail.com 

 

Vill ni veta mer kan ni kontakta oss via mail eller telefon. 

 

 

 

 

 

 

Mitt barn heter: 

 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien: 

 

 

Målsmans namnteckning: 
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Bilaga 8; Frågor 
 
Positivt    

• Var vistas ni gärna? 
• Vad är det för plats? 
• Vad gillar ni med denna plats 
• Varför? 
• Vad använder ni denna plats till? 
• Är ni ofta här? 
• När använder ni denna plats? 
• Är det många som använder denna plats? Vilka är dessa människor, vilka möter ni? 
• Vad tycker andra om att ni vistas på denna plats, har ni mött någon/några som inte 

uppskattar det? 
• Är det något på denna plats som ni tycker skulle kunna bli bättre? 

 
Negativt    

• Var vistas ni gärna inte? 
• Vad är det för plats? 
• Vad är det som göra att ni inte gillar att vistas på denna plats? 
• Varför? 
• Är det under någon specifik tid på dygnet ni helst undviker denna plats? 
• Är det några andra som använder denna plats? Vilka? 
• Om ni känner att nu måste passera/besöka denna plats, vad gör ni då? 
• Ligger denna plats nära eller längre ifrån era hem? 
• Vad skulle krävas på denna plats för att ni skulle känna er mer bekväma med att 

besöka den? 
• Finns det några platser ni känner att ni inte är välkomna på? 

 
Passera  

• Vilka platser besöker/passerar ni i vardagen, t.ex. från och till skola, kompisar, 
träning? 

• Varför? 
• Tar ni alltid denna väg?  
• Passerar ni enbart denna plats eller kan ni dröja er kvar? Varför? 
• Vad tycker ni om dessa platser? Går det smidigt att passera här? 
• Skulle man kunna göra något på dessa platser för att de skulle kunna bli 

trevligare/tryggare/enklare/snabbare att passera dessa? 
• Vad och varför? 

 
 

- Tar ni er runt själva i Nynäshamn, åker lokaltrafik eller får ni skjuts? 
- Är ni mycket ute, eller inomhus? Vad gör ni inomhus? 
- Brukar ni vistas utanför Nynäshamn kommun? Var? Varför? 
- Vad tycker ni saknas i Nynäshamn, vad tycker ni skulle kunna göra 

Nynäshamns miljö bättre? 
(Om vi bortser från inomhusmiljöer så som affärer etc., vad tycker ni skulle 
kunna förändras i utomhusmiljön för att det skulle bli mer trivsamt?).  


