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Ungdomarna, staden och 
det offentliga rummet 
 
 
 
 
 
När ungdomar tar staden och dess offentliga rum i besittning sker det 
ofta på ett iögonfallande och ljudligt sätt och orsakar inte sällan oro, 
rädsla och krav på åtgärder. De offentliga och halvoffentliga rummen 
blir till scener för möten och kommunikation och där de mest spektaku-
lära ungdomskulturerna spelas upp. Men stadens offentliga rum 
fungerar också som frirum och reträttplatser dit ungdomarna kan dra 
sig undan när de vill slippa vuxensamhällets och andra ungdomars in-
syn och kontroll. Ungdomarna använder den offentliga miljöns olika 
platser, rum och sammanhang inte bara som ställen att vistas på, utan 
också som platser där de kvalificerar sig till vuxenlivet (Lieberg 1992). 
I deras föreställningsvärld närmar vi oss något som skulle kunna kallas 
det ”existentiella rummet”, d v s en syn på staden som en sfär av flera 
sammanlänkande rum, vilka fyller viktiga funktioner i utveck-
lingsprocessen under tonåren.1 

Den forskning om ungdom och offentlig miljö som bedrivs inom 
olika ämnesområden har emellertid inte förrän under senare år kommit 
att intressera sig för dessa aspekter. Sociologisk forskning om ung-
domars relation till staden och det offentliga rummet var länge präglad 
av en syn på ungdom som en avvikande och problematisk kategori. De 
offentliga miljöerna ansågs ha en skadlig inverkan på de unga. 
Studierna inriktades på att finna förklaringar och metoder för att kon-
trollera och aktivera dem som höll till på gatan. Samhällets åtgärder 
inriktades på att få bort de unga från dessa miljöer in i organiserade 
verksamheter. 

Den byggda miljöns betydelse för barn och ungdom har sedan lång 
tid tillbaka också studerats av arkitektur- och miljöpsykologiskt 

           
1 Termen har jag hämtat från Norberg-Schulz (1980). Jfr även Werner (1991). 
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orienterade forskare.2 Denna forskning har i hög grad inriktats på att ta 
fram kunskapsunderlag för olika miljöförbättrande åtgärder (t ex hur 
man ska utforma lokaler, lekplatser, bollplaner och andra platser 
avsedda för dessa grupper). Däremot har forskarna i mindre grad 
intresserat sig för frågor som har med den byggda miljöns betydelse för 
de ungas strävan efter självständighet, oberoende och möjligheter att 
utveckla egna livsstilar och uttrycksformer (Silbereisen & Noack 1988 
s 30). Forskningsområdet har också kommit att kritiseras för sin relativt 
atomistiska hållning. Olika miljöfaktorers inverkan på socialt beteende 
studeras oberoende av varandra. Vad som saknas är således integrativa 
studier där man kopplar ihop den byggda miljöns betydelse med olika 
utvecklingsuppgifter under tonårsperioden (t ex i vilken utsträckning de 
ungas användning av olika platser i det offentliga rummet styrs av 
ambitionen att integreras i kamratgruppen, utföra någon kreativ akti-
vitet eller bara ostört umgås med sina kamrater).3 

Ett sätt att fylla den kunskapslucka som här beskrivits kan vara att 
studera ungdomars handlingsmönster i ett direkt socialt/rumsligt sam-
manhang. Ett deltagarorienterat, tid/rumsligt perspektiv på ungdom 
skulle kunna ge oss ökad kunskap om den byggda miljöns och omgiv-
ningens betydelse för utvecklingsprocessen och integrationsfasen under 
tonårsperioden. För att erhålla sådan kunskap behövs emellertid fler 
studier av ungdomars vardagssituation utförda i deras egen miljö. Det 
fordras ökad insyn i och information om de ungas interaktion och 
samvaro i informella kamratgrupper – något som i sin tur ställer sär-
skilda krav på forskningsmetodik och undersökningsdesign.4 

När det gäller att identifiera ungdomliga relationsmönster, med 
strävan mot autonomi och självständig prövning är dimensionen privat 
– offentlig viktig. I den privata sfären handlar det om att upprätta en 
självständig intimitet. När ungdomar drar sig undan i en privat zon kan 
täta relationer till några få vänner etableras och utvecklas. Gränserna 
utåt markeras med gemensamma hemligheter och koder, medan öppen-
           
2 En allmän översikt av forskningsområdet görs i Sandström (1989). Mer speciali-
serade översikter med inriktning på ungdom görs i Silbereisen & Noack (1988) och 
Canter & Stea (1988). 
3 Begreppet utvecklingsuppgifter används inom utvecklingspsykologin och har bl a 
tillämpats i en intressant studie av Skantze (1989). 
4 Frågan om metoder och förhållningssätt i samband med deltagarorienterad forsk-
ning i allmänhet diskuteras bl a i Whyte (1991) och Holmer & Starrin (1992). Inom 
fältet ungdomsforskning behandlas frågan bl a i Corrigan (1979), Lieberg (1992 
och 1993) och Petersson (1993). 
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heten inåt är stor. Platsen för sådana gemenskaper kan t ex vara det 
egna rummet därhemma, som i litteraturen ofta beskrivs i termer av 
”flickrumskultur” därför att dessa intima gemenskaper anses vara så 
viktiga i unga flickors socialisation.5 Men som Kirsten Drotner och 
andra har påpekat har pojkarnas allt större intresse för video, data och 
andra elektroniska spel, vilka ofta utövas i hemmet, gjort att man också 
kan tala om en ”pojkrumskultur” (Drotner 1989). 

Det jag huvudsakligen kommer att uppehålla mig vid är emellertid 
den andra polen i dimensionen privat – offentlig, nämligen den som 
pekar ut mot kollektivet och den offentliga sfären. För som jag strax 
ska återkomma till, kan platsen för denna typ av intima gemenskaper 
lika gärna vara någonstans i det offentliga rummet, där ungdomarna av-
gränsar och upprättar sina egna privata vardagsrum och zoner. Men 
kamratrelationerna utspelas inte som en isolerad och avgränsad förete-
else, utan sker i nära samspel med och påverkan av den omgivande fy-
siska, sociala och kulturella miljön. 

I denna artikel diskuteras frågor som har med den offentliga mil-
jöns och stadslivets betydelse i ungas vardagsliv att göra. Forskningsre-
sultat rörande ungas bild av sin stad och sitt bostadsområde, vilka plat-
ser, lokaler och anläggningar i det offentliga rummet de vistas i, samt 
hur de använder och kontrollerar dessa platser, presenteras och disku-
teras. Avsikten är dock inte att försöka ge en heltäckande bild av 
kunskapsområdet, utan snarare att utifrån ett moderniseringsperspektiv 
försöka lyfta fram och kritiskt granska stadslivets och de rumsliga 
aspekternas betydelse och inverkan på ungas vardagsliv och praktiker. 

Några av ungdomstidens viktigaste teman kan sägas vara frigörel-
sen från barndomen och kvalificeringen till vuxenlivet.6 Dessa teman 
behandlas och utvecklas i nära relation till moderniseringsprocessen, 
staden och dess olika möjligheter och hinder. Vidare vill jag peka på 
betydelsen av att se ungdomar som organisatörer av sitt eget liv inom 
ramen för kreativt symboliskt arbete och med syfte att kvalificera sig 
för vuxenlivet. Artikeln inleds med en kort betraktelse över hur synen 
på ungdom och offentlig miljö har vuxit fram, formats och förändrats 
över tiden. Offentlighetsbegreppet diskuteras och problematiseras uti-
från ett moderniseringsperspektiv och i förhållande till ungdom och 
vuxenblivande. Därefter följer en kort beskrivning av den moderna sta-
dens utveckling och vilka konsekvenser stadsplaneringen haft för just 
           
5 Se t ex Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991). 
6 Se t ex Ramström (1991) och Mørch (1985). 
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ungdomar. Sedan följer en redovisning av hur olika kategorier ung-
domar förhåller sig till stadens och grannskapets offentliga miljöer. 
Finns det t ex skillnader mellan pojkar och flickor, mellan ungdomar i 
olika åldrar och sociala grupper när det gäller användningen av olika 
offentliga miljöer. Två frågor är av centralt intresse: Vad får ung-
domarna ut av offentligheten och hur skapar de sina egna offentlig-
heter? Artikeln avslutas med en diskussion kring några olika teman 
som berör de ungas förhållande till staden och det offentliga rummet. 
Dessa teman är: (1) Att lära av staden (2) Att använda staden som 
teater och (3) Att erövra och omvandla staden. Men först en kort tillba-
kablick på några av de processer som bidragit till att forma dagens syn 
på ungdom och ungdomars vardagsliv. 

 
 

Vetenskapliggörandet av ungdomen 
 
Förenklat kan man säga att det i Sverige vid sekelskiftet fanns två grup-
per av ungdom; borgarklassens ungdom, som levde sitt liv i en skyddad 
och kultiverad sfär med skolan och hemmet som centrala socia-
lisationspunkter, och arbetarklassens ungdom, som tidigt tvingades sö-
ka arbete utanför hemmet för att hjälpa till med familjens försörjning 
och som hade gatan och kvarteret som sina samlingspunkter. Vid denna 
tid påbörjades en process som innebar att uppfostran blev föremål för 
vetenskapliga undersökningar. Det var framför allt inom psykologin 
som olika skolor utvecklades i syfte att förklara och förstå ung-
domsårens psykiska utveckling och problematik.7 Även om ungdom 
vid den här tiden sågs som en grupp med enhetlig psykologi, var det 
primärt den borgerliga ungdomens livsvillkor som ungdomspsykologin 
byggde sina förklaringsmodeller på. Centrala verk vid denna tid var 
Stanley Halls Adolescence (1904) och Charlotte Bühlers Das Seelen-
leben des Jugendlichen (1921). Båda betraktar ungdomsperioden, 
adolescensen, som en period då svårigheter och konflikter är något 
naturligt och oundvikligt. 

Under mellankrigstiden kom intresset alltmer att inriktas på den av-
vikande ungdomen, d v s på de ungdomar som inte utvecklades nor-
malt. Det innebar samtidigt att man kom att intressera sig för de förhål-
landen som var typiska för arbetarungdomen i städerna, nämligen ung-

           
7 Se t ex Stafseng (1989), Andersson (1985) och Mørch (1985). 
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domsgäng och gängbildning.8 Mest bekant är den forskning som star-
tade på 1910-talet i USA och fick beteckningen ”Chicagoskolan”. Det 
var nämligen i staden Chicago som de första stora kartläggningarna av 
ungdomsgäng och ungdomsgrupper gjordes och som resulterade i 
berömda verk som t ex Fredric Thrashers The gang (1927). Även 
William Foote Whyte’s klassiska studie Street corner society (1941), 
som utfördes i staden Boston, hör till dessa tidiga gängstudier.  

Chicagoskolans forskare utförde ekologiska studier som resulterade 
i en indelning av staden i geografiska och sociala zoner. De ägnade 
särskilda studier åt ungdomsgäng och kriminalitetens utbredning och 
uppkomst. Undersökningarna visade att gängen till största delen bestod 
av ungdomar (pojkar) från arbetarkvarteren. Gängen var ofta hem-
mahörande i bestämda kvarter eller geografiskt avgränsade områden 
och var vanligen en direkt fortsättning på barnaårens lekgrupper 
(Andersson 1985). De sysselsatte sig med alla möjliga aktiviteter, vil-
ket också omfattade kriminella handlingar. Men merparten av ung-
domsgängens tid gick åt till oplanerade aktiviteter och till att inte göra 
någonting alls. Ofta hade de speciella platser utomhus eller på gatan 
där de träffades, umgicks och tittade på förbipasserande. Det var en ut-
präglad ”doing nothing”-kultur (Corrigan 1979), där prat, upptåg och 
kamratskap var viktiga ingredienser. Delaktigheten i dessa gäng såg 
Chicagoskolans forskare som ett naturligt led i de ungas behov av att 
orientera sig i en ny värld. Kriminaliteten förklarades med att infra-
strukturen och den sociala kontrollen i dessa miljöer hade brutit sam-
man och att ungdomarna i hög grad var utlämnade åt sig själva eller till 
kriminella delkulturer.  

Det intressanta med dessa tidiga gängstudier är dels att de i så hög 
grad betonar de positiva sidorna av arbetarungdomens umgängeskultur, 
dels att de i så liten utsträckning behandlar rummets betydelse för 
ungdomens vardagsliv. I bästa fall kan man säga att den rumsliga di-
mensionens betydelse togs för given. Vad gänget egentligen gjorde där 
i gathörnet i Street corner society – förutom att träffas – får vi inte veta 
så mycket om. Inte heller varför de träffades just där. Det var först i 
samband med att den funktionalistiska stadsplaneringens konsekvenser 
blev uppenbara som det specifika och intressanta i kvartersstadens 
rumsliga utformning blev riktigt tydlig.9 
           
8 Se t ex Bjurström (1980), Whyte (1981), Andersson (1985), Roos (1986) och 
Brake (1987). 
9 Frågan utvecklas mera i Franzén (1992 s 39). 
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Den farliga gatan 
 
I Sverige började redan kring sekelskiftet oron över ungdomarnas till-
tagande kriminalitet och gängbildning att ta fart. Inrättandet av den 
statliga Ligapojkskommittén år 1898 är ett exempel på detta. Under 
mellankrigstiden blev ungdomsfrågan livligt debatterad, bl a i socialde-
mokratiska kvinnoförbundets tidskrift Morgonbris, där man efterlyste 
bättre fritidsverksamhet och särskilda lokaler för ungdomarna att hålla 
till i.10 Debatten i Sverige präglades i hög grad av de idéer som tidigare 
hade förts fram i 1800-talets borgerliga kretsar. Det gällde helt enkelt 
att få bort ungdomen från gatan och det offentliga rummet vilka ansågs 
vara olämpliga miljöer. Synsättet lever kvar ända in i våra dagar. Stöd 
för olika åtgärder utgjorde ungdomspsykologins teorier och för-
klaringsmodeller. Ligapojkskommittén hävdade t ex att kriminaliteten 
bland de unga kunde förklaras i termer av brådmogenhet, d v s att ung-
domarna blev vuxna för tidigt. I senare psykologiska förklaringsmo-
deller vände man på logiken och menade att anledningen till att ung-
domar begår brott beror på att de ännu inte blivit mogna och ansvars-
fulla vuxna, utan snarast var för unga.11  

Vetenskapliggörandet av ungdomen ledde således vid denna tid till 
att många betraktade ungdom som ett problem som måste hållas borta 
från den farliga gatan.12 Den moraliska paniken och oron inför framti-
den spred sig främst inom medelklassen, som i böcker och tidskrifter 
formulerade råd till föräldrar om hur ungdomar skulle fostras.13 Som en 
följd därav utvecklades en rad nya yrkesgrupper som t ex soci-
alarbetare, fritidsledare och ungdomsgårdsföreståndare. Särskilda in-
satser riktades mot ungdomars fritidsverksamhet och gruppen ”före-
ningslös” ungdom blev en problemgrupp jämförbar med arbetslös ung-
dom.14 Under 60-och 70-talet kom intresset successivt att övergå från 
de avvikande ungdomarna till alla ungdomar.15 
           
10 Morgonbris (1935). Ett citat från tidskriften redovisas i Andersson (1985). 
11 Se t ex Andersson (1985). Jfr Olson (1992). 
12 Se t ex Franzén (1982). De olika försök att disciplinera ungdomen och den folk-
liga kultur som växte fram under mellankrigstiden på Söder i Stockholm beskrivs 
utförligt i Franzén (1992 s 338 ff). 
13 En utmärkt illustration av dessa frågor finns i skriftserien På vakt som gavs ut 
under mellankrigstiden av Riksförbundet för sedlig kultur. 
14 Se t ex Åsvärn & Mathsson (1959). 
15 Frågan om konsekvenserna av förebyggande åtgärder riktad mot alla ungdomar 
diskuteras bl a i Langager (1985) och Petersson (1993). Se även Sahlin (1991). 
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De senaste decennierna har inneburit stora förändringar i de ungas 
levnadsvillkor och sociala möjligheter. Uttrycket ”tonåring” tillhör 
efterkrigstiden. Ungdomarnas egna livsstilar och uttrycksformer har 
blivit allt tydligare (Bjurström 1980). Man började tala om ung-
domskultur. Begreppet antyder att det skulle finnas en kultur som var 
gemensam för alla ungdomar. Samtidigt visade ungdomarnas egna 
grupperingar i klassmässigt antagonistiska grupper – sunar, mods, 
dixies, hippies, punkare, synthare och skinheads – att det i själva verket 
var fråga om flera. Det var också vid den här tiden som kommer-
sialiseringen av ungdomen tog fart på allvar. En stor tonårsmarknad 
växte upp inom musik-, mode-, film-, kultur- och nöjesbranscherna. 

Synen på ungdomen och dess olika grupperingar har således varie-
rat, men mestadels har det handlat om olika försök att disciplinera och 
inordna den i olika typer av vuxenstyrd, organiserad verksamhet. Den 
fria och oorganiserade ungdomen har alltid upplevts som farlig och 
hotfull. Utgångspunkten för olika åtgärder har i regel byggt på fö-
reställningen om den farliga gatan. 

 
 

Det goda stadslivet 
 
Det finns också en annan bild av stadslivet; en etablerad motbild, näm-
ligen föreställningen om det goda stadslivet. Den ger ett annat mera 
positivt perspektiv utifrån vilket man kan betrakta ungdomarna i det 
offentliga rummet.16 Staden och stadslivet representerar enligt detta 
synsätt frihet, omväxling och nya spännande intryck. I offentligheten 
ska alla kunna mötas och visa upp sig utan bindande restriktioner. Ga-
tan och torget blir platsen eller scenen för spontana kontakter och för 
både planerade och oplanerade möten.17 

Karla Werners studier av storstadsungdomars förhållande till boen-
det (1988) och staden som livsrum (1991) får betraktas som centrala i 
sammanhanget. Werner visar att ungdomarnas sätt att använda och 

           
16 Bland förespråkarna för detta perspektiv märks bl a stadshistorikern Bosse Berg-
man (1985, 1988 och 1991) som i en rad artiklar och böcker har skrivit om stads-
livsidealets renässans och betydelse. 
17 En i internationella sammanhang ofta uppmärksammad förespråkare för detta 
synsätt är stadsteoretikern Jane Jacobs, som i boken The death and life of great 
American cities (1965) propagerar för mångfald och blandning av aktiviteter och 
verksamhet som viktiga förutsättningar för ett väl fungerande stadsliv. 
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beskriva miljön, antingen det gäller staden eller hemmet, kan förstås på 
det symboliska planet. Boendet är för dem mycket mer än tak över hu-
vudet. Ungdomens socialisation sker i ”mentala strukturer” som både 
förmedlas direkt och indirekt genom den fysiska miljöns inverkan 
(Werner 1985 s 106). Stadslivets och det offentliga rummets betydelse 
för ungdomar belyses också av Mats Franzén (1982, 1987 och 1989) 
som i en nyutkommen bok (1992) skildrar ungdomens motstånd mot 
överhetens försök att disciplinera den folkliga stadskulturen under mel-
lankrigstiden på Söder i Stockholm. Senare års ungdomsforskning, med 
inriktning på staden och stadslivet, har i hög grad inspirerats och påver-
kats av detta synsätt.18 

 
 

Relationen människa – byggd miljö 
 
Hur staden och den byggda miljön uppfattas och används av de män-
niskor som befinner sig i den, är en viktig men omtvistad fråga inom 
arkitektur- och bostadsforskningen av idag. Olika synsätt har haft olika 
stor betydelse vid olika tidpunkter.19 Jag ska inte gå närmare in på detta 
här, utan bara konstatera att för att få en realistisk bild av vad den 
byggda miljön betyder, måste man betrakta den som en uppsättning 
möjligheter eller hinder för socialt liv. Vidare bör den kunna bilda rum 
eller platser för samhandling och interaktion mellan människor, som i 
sin tur kan skapa förutsättningar för etablering av kontakter och 
utveckling av lokala kulturer. 

Den byggda miljöns betydelse för socialt liv kan också diskuteras 
utifrån ett mera renodlat utvecklingspsykologiskt perspektiv. Piaget 

           
18 Se t ex Hermansson (1988), Lieberg (1992) och Ganetz (1992). 
19 Se t ex Torson (1974), Werner (1988 och 1989) och Nordström (1990). Frågan 
kan belysas utifrån flera olika perspektiv eller synsätt (se t ex Porteous 1977 och 
Rapoport 1977). Den fria viljans perspektiv bygger på föreställningen att den 
byggda miljön inte alls påverkar människans beteende. Som kontrast och motsats 
till detta kan det deterministiska synsättet nämnas. Det innebär att människans 
beteende i hög grad anses vara kontrollerat och styrt av den byggda miljöns 
utformning och organisation. Possibilism kan översättas med uttrycket 
möjlighetsbetraktelse. Den byggda miljön utgör en uppsättning möjligheter eller 
begränsningar som människor väljer att förhålla sig till på olika sätt. Probabilism 
betyder närmast ”trolighetsbetraktelse” och innebär att man betraktar den byggda 
miljön som möjligheter till val, men att bestämda typer av omgivningar gör vissa 
val troligare än andra. 
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(1973) menar att kunskapen om omvärlden byggs upp via en process av 
assimilation och ackommodation. Det innebär att när en iakttagelse 
görs sätts den in i en förståelsestruktur genom att den jämförs och till-
skrivs mening. Ackommodation är den del av processen när den kogni-
tiva strukturen inte är tillräcklig för att omfatta en iakttagelse. Förstå-
else skapas då genom en förändring i tankestrukturen. Enligt Piaget 
finns det således hos människan ett bearbetande och konstruerande ele-
ment. I assimilationen ser och tolkar individen omvärlden i enlighet 
med de erfarenheter hon tidigare gjort, i ackommodationen förändrar 
hon tänkandet för att klara en ny situation. Piaget för också in begrep-
pet adaption och menar att människan måste ingripa både i omgiv-
ningen och i det egna förståelsen av denna, för att klara sig i tillvaron. 
Den kunskap, de föreställningar och begrepp som barnet möter i sin 
omvärld tas således inte emot obearbetat, utan tolkas och omvandlas 
efter barnets egna behov (Piaget 1974). White (1959) menar att detta 
har med individens strävan efter kompetens att göra. Det är helt enkelt 
meningsfullt att utforska miljön, det är motiverande i sig. Detta stöds 
även av Löfberg (1987) som menar att kunskapsbildningen på detta sätt 
blir ett medel att utvidga den värld man uppfattar och kan handskas 
med. 

Ytterligare en viktig faktor utöver intentioner och strävan efter 
kompetens har med individens handlingsmöjligheter att göra. Enligt 
Ahrne (1981) innebär upptäckten av att det existerar vissa handlingsvä-
gar, i linje med ens strävan, att man reflekterar över dem. Handlings-
möjligheterna blir en länk mellan individen och omvärlden. 

Havighurst (1953) menar att det hos alla individer föreligger s k 
”developmental tasks” eller utvecklingsuppgifter som människan måste 
klara av för att fungera i samexistens med andra individer. Dessa 
uppgifter ser olika ut och förändras genom åren allteftersom barnens 
erfarenheter och kunskaper växer. Havighurst använder begrepp som 
”pushes” och ”thrusts” när han beskriver ungdomars olika utvecklings-
uppgifter och avser då närmast att de knuffas eller stöts ut i världen. 
Men barn och ungdomar söker sig också själva ut i omvärlden i en 
strävan efter frihet och självständighet. Skantze (1989) har i en studie 
av skolans fysiska miljö visat att eleverna skapar mening av den fysiska 
miljön utifrån teman som t ex frihet, ansvar, självständighet och 
kontroll över den egna situationen. Med hjälp av detta meningsska-
pande löser de sedan utvecklingsuppgifter av olika slag, i en process 
från det lilla barnets totala beroende, via ungdomsårens sökande och 
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prövande, till ett relativt oberoende som vuxen. Skantze påpekar dock 
att det inte finns någon skarp gräns mellan olika utvecklingsuppgifter 
och att de heller inte är heltäckande för hela utvecklingen eller för alla 
möjliga uppgifter.  

Enligt den danske socialpsykologen Sven Mørch (1985) utvecklas 
kategorin ungdom därför att individualiseringen ger unga människor 
som befinner sig i en speciell livsfas en uppgift att lösa. Uppgiften be-
står i att kvalificera sig till handlingsförmögna vuxna individer i ett mo-
derniserat samhälle. Mørch menar att ungdomsuppgiften är socialt 
genererad och pålagd uppifrån för att man ska passa in i samhället. I 
uppgiften ligger att den civiliserade människan ska utvecklas till en 
vuxen individ, kapabel att på egen hand klara av de krav och förvänt-
ningar som det avancerade samhället ställer. Uppgiften är förlagd till en 
begränsad period i livet, en ungdomstid som dock tenderar att bli allt 
svårare att skilja från vuxenlivet. 

Ungdomens problem är således inte i första hand ett identitetspro-
blem, d v s att hitta sin egen identitet, utan snarare att utveckla sig själ-
va så att de passar in i det rådande samhället (Mørch 1985 s 295f). Ka-
tegorin ungdom ska således enligt detta synsätt i första hand ses som ett 
resultat av moderniserings- och individualiseringsprocessen i sam-
hället. I det moderna samhället finns det ett behov av att utforma sin 
ungdom.20 Det är denna ungdomsuppgift, snarare än en tidsmässigt 
förlagd period i livet, som kommer att ligga till grund för definitionen 
av begreppet ungdom. Här bör dock påpekas (delvis i polemik med 
Mørch) att integrationen i vuxenvärlden enbart utgör en del av det 
komplicerade mönster som ingår i socialisationsprocessen under 
tonåren – en process som i hög grad också påverkas av ungdomarnas 
eget handlande (Ramström 1991). Jag återkommer längre fram till den-
na fråga. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är två aspekter på ung-
dom och modernisering som är viktiga för den fortsatta framställning-
en. Båda har med dimensionerna tid och rum att göra. Den första 
aspekten handlar om ungdomskategorins tvetydighet till följd av dess 
inplacering och rörelse mellan barndom och vuxenliv. Den andra as-

           
20 Det är naturligtvis inte fråga om en medveten handling från ungdomarna i den 
mening att de går ut och ”tränar sig” att bli vuxna. Det blir snarare ett resultat av 
deras levnadssätt. 
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pekten handlar ungdomens relativa rumsbundenhet, ett resultat av det 
moderna vardagslivets organisation och uppbyggnad.21 

 
 

Offentlighetsbegreppet 
 
När man diskuterar ungdom och offentlighet i förhållande till stadslivet 
är det viktigt att hålla isär några begrepp. För det första kan man be-
skriva stadens offentlighet i termer av offentliga platser respektive 
offentliga lokaler och anläggningar. Dessa utgör tillsammans stadens 
offentliga rum. För det andra kan man beskriva stadens offentlighet 
som en social sfär eller ett socialt sammanhang. Då tänker jag i första 
hand på den sfär av aktiviteter och socialt liv (public space) som omger 
offentliga platser. Man brukar i sådana sammanhang tala om en ga-
tuoffentlighet, en varuhusoffentlighet eller en evenemangs- och idrotts-
offentlighet. Offentligheten definieras med utgångspunkt från den plats 
där det sociala livet utspelas. Men offentligheten kan också utgöra en 
egen social sfär, frikopplad från den fysiska miljön, med egna 
inträdesregler, umgängesformer, etc. Som exempel kan nämnas den av 
Habermas (1962/1984) skildrade borgerliga offentligheten som växte 
fram i 1700-talets europeiska storstäder. En intressant fråga är om det 
går att se paralleller mellan den här typen av litterär och politisk 
offentlighet och dagens ungdomssituation. Går det t ex att urskilja 
något som skulle kunna kallas en ”ungdomsoffentlighet” som en sär-
skild kategori eller social sfär med speciella regler normer och inträdes-
former? Jag återkommer strax till denna fråga. 

Offentliga platser kännetecknas av att de är tillgängliga för alla vid 
alla tidpunkter.22 De kan utnyttjas av vem som helst oavsett bakgrund, 
samhällsposition, åsikt eller klädsel. Beskrivningen kan kvalificeras 
ytterligare. I offentliga miljöer har alla människor rätt att fritt välja hur 
de vill framställa sig själva, vilka kontakter de vill ta eller inte ta och 
hur de vill bli uppfattade av andra (Bergman 1991 s 80). Vem som 
           
21 Ungdomens relativa rumsbundenhet gäller oavsett om man bor i staden eller på 
landsbygden. Framställningen handlar dock företrädesvis om stadsungdomen. 
22 Begreppet plats anges vanligen i den engelskspråkiga litteraturen med ordet 
space för att beskriva en fysisk lokal eller ett fysiskt rum som är avgränsbart och 
mätbart. Används place ges begreppet en rikare innebörd med både geografiska, 
arkitektoniska och sociala undertoner (se t ex Norberg-Schulz 1980 och Asplund 
1983 s 180f). Det platsbegrepp jag använder mig av ansluter sig huvudsakligen till 
den senare betydelsen. 
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helst kan inför ”gatupubliken” uppträda, protestera och söka stöd för 
sina idéer och åsikter.23 Gatans offentlighet skiljer sig därmed från den 
institutionaliserade offentlighet som numera huvudsakligen bärs upp av 
massmedia, föreningar och intresseorganisationer. Gatan är alltid öppen 
och tillgänglig och den tillhör alla. Den är gemensam. 

Hur förhåller det sig då med allmänna lokaler och anläggningar så-
som kaféer, restauranger, teatrar, varuhus eller idrotts- och nöjesare-
nor? Kan dessa betraktas som offentliga i enlighet med definitionen 
ovan? Genom att allmänheten i egenskap av kunder, åskådare och be-
sökare har fritt tillträde till dessa lokaler och anläggningar kan man sä-
ga att där råder en form av fri cirkulation som innebär att kravet på 
öppenhet och tillgänglighet är uppfyllt. Den fria cirkulationen betyder 
dessutom att individerna inte skiljs ut som privatpersoner. De är inte 
hänvisade till något särskilt beteende eller till någon särskild del av lo-
kalen/anläggningen. Däremot uppfyller den typen av privat ägda men 
offentligt utnyttjade anläggningar inte kravet på att vara gemensamma i 
betydelsen att de tillhör alla (möjligen utgör offentligt förvaltade loka-
ler ett undantag). Tillträdet bestäms i princip av ägaren/förvaltaren och 
regleras antingen av ekonomiska/marknadsmässiga principer eller ge-
nom någon form av lagstiftning. Det senare gäller t ex butikernas och 
varuhusens öppethållande under kvällar och helger. Privat ägda/för-
valtade offentliga lokaler och anläggningar kan därmed bara betraktas 
som offentliga i den ena bemärkelsen, nämligen att de tillåter fri cirku-
lation och ett fritt meningsutbyte. 

 
 

Det sociala livet på offentliga platser 
 
För att en allmän plats ska uppfattas som offentlig räcker det inte med 
att den är öppen och tillgänglig för alla vid alla tidpunkter och att den 
är gemensam för alla. Den måste också användas på ett sådant sätt att 
ingen har anledning att känna sig utestängd eller ovälkommen. Deras 
privata sida ska inte behöva framträda mer än de själva önskar. De ska 
med andra ord kunna vara anonyma. 

Sättet att använda allmänna platser påverkar vilken grad av offent-
lighet de får. Frågan om offentlighet är således i denna mening snarare 

           
23 Naturligtvis finns det gränser för detta beteende vilket regleras i den lokala ord-
ningsstadgan eller i annan lagstiftning. 
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en gradfråga än en absolut egenskap. De som t ex bor vid en gata som 
betecknas som en offentlig plats kanske använder den på ett sådant sätt 
att andra upplever den som mindre öppen och tillgänglig. En offentlig 
plats kan på det här sättet tillfälligt ”privatiseras” genom det sätt på vil-
ket den tas i anspråk (Goffman 1970). Det är just det som sker när 
ungdomar tillfälligt ”tar över” delar av ett torg, en park eller en 
vänthall, därför att de inte har någon annanstans att ta vägen. Andra 
tillfälliga besökare kan då känna sig besvärade och försöker undvika 
platsen. På motsvarande sätt kan en i juridisk mening privat plats eller 
anläggning, t ex ett varuhus, under vissa omständigheter användas på 
ett sådant sätt att den uppfattas som offentlig. Den byggda miljön 
innehåller således rum och platser, inomhus och utomhus som antingen 
är privata eller offentliga i juridisk bemärkelse.24 Men vår uppfattning 
om vad som är privat och vad som är offentligt påverkas av hur vi 
betraktar och använder dessa miljöer. Eftersom det är ungdomarnas 
användning av offentlig miljö som står i fokus här, utvecklas frågorna 
om offentligt stadsliv ytterligare något. 

 
 

Villkor för ett fungerande stadsliv 
 
Bahrdt (1967) ställer upp ett antal villkor som bör vara uppfyllda för att 
vi ska kunna tala om ett offentligt stadsliv. Ett villkor är att platsen där 
detta stadsliv utspelas erkänns som offentlig av de som använder den. 
Även om arkitekten har lyckats utforma en allmän plats enligt visionen 
om hur en sådan bör vara gestaltad, är det inte säkert att den används så 
som planen föreskrivit. Gans (1974) skiljer på potentiellt och effektivt 
utnyttjande av allmänna platser, och menar att hur effektivt utnyttjade 
sådana blir i egenskap av att vara offentliga bland annat beror på 
användarnas socio-kulturella bakgrund. Hall (1969) visar att re-
staurangerna i Sydeuropa, på ett helt annat sätt än i Nordeuropa och 
USA, används som offentliga platser. Det framgår enligt honom bl a av 
hur borden är placerade. I länder som Frankrike, Italien och Grekland 
är borden utplacerade på ett sådant sätt att de ska stimulera och inbjuda 
till kontakter och samtal mellan restaurangbesökarna. I länder som 
Sverige, Tyskland och USA är borden vanligtvis separerade och ut-

           
24 Det är viktigt att skilja på privat/offentlig i juridisk (legislativ) mening och i 
praxis. I detta arbete är det den senare betydelsen som behandlas. 
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placerade i små bås eller grupper längs väggarna, vilket gör det möjligt 
att skapa sin egen lilla privata sfär i offentligheten. 

Ett annat villkor är att de som använder den offentliga miljön bör 
vara någorlunda bekanta med situationen på platsen. Situationen bör 
vara en del av personens ”Umwelt” (Bahrdt 1974). Det bör med andra 
ord vara möjligt att ge rätt mening och innebörd åt den rumsliga 
utformningen och de händelser som utspelas på platsen. 

Att det ska finnas förutsättningar för människor att kunna se och 
synas är ett tredje viktigt villkor för det sociala livet på en offentlig 
plats. I dagens samhälle med en allt större blandning av stilar och ut-
trycksformer är det svårare att bedöma en person enbart med ledning av 
yttre faktorer, såsom klädsel, utseende etc. Samtidigt har vi som ka-
tegorier, genom massmedias försorg, en relativt god insyn i varandras 
tillvaro. Vi känner till varandra som kategorier (ungdomar, invandrare, 
pensionärer etc). Detta underlättar kontakterna och gör det offentliga 
livet smidigare. 

Ytterligare ett villkor för ett fungerande stadsliv, som är nära för-
knippat med det tidigare, har med säkerheten att göra. Människor 
måste känna sig trygga när de rör sig ute på gator och torg. Om de inte 
gör det är risken stor för att de undviker att ta kontakt med varandra. 
Det kan ju finnas en potentiell brottsling eller våldsman i den jag 
möter. Det finns olika idéer om hur man kan förebygga och bekämpa 
gatuvåld och kriminalitet i stadslivet. Det finns en anglosaxisk forsk-
ningstradition som, med utgångspunkt från Oscar Newman kända 
begrepp ”defensible space”, förespråkar en fysisk avgränsning med ett 
begränsat antal människor som kontrollerar detta ”revir”.25 En annan 
forskningstradition har föreslagit att det gäller att se till att det finns så 
stor variationsrikedom och mångfald som möjligt i användningen av 
offentliga platser i stadslivet.26 Inslaget av förbipasserande främlingar 
är ett viktigt brottsförebyggande inslag. Då kan en informell social 
kontroll uppnås genom att människor av olika kategorier och med olika 
ärenden har anledning att vistas och röra sig i de offentliga rummen. 

Om det sociala livet på en allmän plats uppfyller något eller några 
av dessa villkor uppstår det i bästa fall något som vi skulle kunna kalla 
ett offentligt stadsliv. Men eftersom de människor som möts i offentlig-

           
25 Se t ex Newman (1972) och Coleman (1985). 
26 Jacobs (1965) redovisar alla de faktorer som genererar mångfald: betydelsen av 
små kvarter, blandad användning av bebyggelsen, koncentration, etc. Se även 
Miller (1989) och Asplund (1991) . 

200 



UNGDOMARNA OCH STADEN 

heten inte känner varandra till bakgrund, etc, görs olika saker för att 
underlätta, eller om man så vill, försvåra kontakt. Klädsel, utseende och 
stil var tidigare viktiga faktorer som underlättade att ta kontakt med 
likasinnade. Bahrdt (1967) talar om nödvändigheten av att dra upp-
märksamheten till sig (”Darstellung”) och att göra sig själv tydlig (”Re-
presentation”). Det är med andra ord fråga om en ritualisering av 
beteendet i staden – något som i Bahrdts terminologi kallas åskådligt 
beteende (ibid s 58f). Genom ett sådant beteende låter individen om-
givningen förstå vilka avsikter han själv har. Det räcker således inte 
med att ta hänsyn till andra individer i stadslivet. Man måste också göra 
detta klart för dem. Enligt Bahrdt nöjer man sig t ex inte med att låta en 
person gå först genom en smal passage utan man träder kanske också åt 
sidan och betonar detta med en särskild gest. Att åskådliggöra något är 
att göra något som inte syns, synligt. 

Det representativa beteendet, där individen synliggör både sig själv 
och något gemensamt, möjliggör kommunikation med andra människor 
och lägger därmed också grunden för integrering. Bahrdt skiljer 
åskådligt beteende från det han kallar ”signalbeteende” och ”im-
ponerbeteende”. Båda dessa typer av beteende har betydelse i det of-
fentliga stadslivet men saknar integrationsavsikten, som det förmedlan-
de inslaget mellan oberoende individer. 

Goffman (1988) beskriver på ungefär samma sätt som Bahrdt de 
osynliga regler och normer som påverkar vårt beteende i det offentliga 
livet. Hövlighetsnormer refererar till regler som har att göra med på 
vilket sätt den agerande behandlar sin ”publik” när han är i direkt 
kontakt med den, genom samtal eller andra åtbörder. Anständighetsnor-
mer har mera att göra med hur den agerande uppför sig i största 
allmänhet, inom syn- och hörhåll men inte nödvändigtvis i direkt kon-
takt med publiken. Anständighetsnormer kan enligt Goffman i sin tur 
delas in i moraliska och instrumentella normer. De förra kan betraktas 
som mål i sig och kan handla om att t ex att inte ofreda andra eller 
lägga sig i andras angelägenheter. De instrumentella normerna refererar 
till regler och skyldigheter som att visa aktsamhet om egendom, upp-
fyllande av bestämmelser, etc (Goffman 1988 s 98). 
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Ungdomsoffentligheten 
 
Integrationen i vuxenvärlden är som tidigare påpekats en viktig del i 
tonårens socialisationsprocess (Ramström 1991). Det är ur denna 
aspekt som den här typen av stadslivsbeteende blir särskilt intressant. 
Det är också av intresse att se hur regler och normer har förändrats över 
tiden och om de skiljer sig mellan olika typer av offentligheter. Därmed 
är jag tillbaka till frågan om ungdomsoffentligheten som en egen social 
sfär. 

Utgångspunkten för denna diskussion är i vilken social och fysisk 
kontext ungdomarnas socialisation och integration i vuxenvärlden ut-
spelas och hur denna förhåller sig till såväl den privata som den of-
fentliga sfären. Finns det i enlighet med Habermas beskrivning ovan, 
vid sidan av andra deloffentligheter, något som skulle kunna kallas för 
en ungdomsoffentlighet – en social sfär eller gemenskap, som fungerar 
som ett livsrum för självständig bearbetning och utbyte av upplevelser 
och erfarenheter tillsammans med andra ungdomar? 

Det som gör att jag åtminstone delvis tycker att man kan svara ja på 
den frågan är att de som är unga idag ingår i en sorts övergripande 
gemenskap med likartade värderingar, intressen och synsätt. Detta gäl-
ler åtminstone i förhållande till vuxenkategorin. Även om det finns oli-
ka ungdomskulturella grupperingar och klassmässiga skillnader, finns 
det likväl en allt mer omfattande och internationaliserad ungdoms-
gemenskap, där ungdomar träffas och umgås enligt offentlighetens 
principer. Vissa regler gäller för såväl inträde som umgängesformer 
inom gemenskapen, men det råder ändå i princip fritt tillträde till 
gruppen. Det finns ett slags fri cirkulation och ett fritt meningsutbyte 
inom gruppen och man är i princip likvärdiga inför varandra. Dess 
karaktär av offentlighet erhålls också genom att en stor del av aktivite-
terna utspelas på offentliga platser och i offentliga sammanhang inom 
ramen för en offentlig ungdomskultur. 

Naturligtvis kan det finnas en rad invändningar mot en sådan gene-
rationsbaserad indelning av det offentliga livet. Ungdomsoffentligheten 
är t ex inte enhetlig varken i förhållande till tid, kön, klass eller rumslig 
användning. Även om det finns vissa likheter mellan ungdoms-
offentligheten förr och nu, är dock skillnaderna stora och förutsätt-
ningarna ganska olikartade. Men enligt min mening finns det ändå skäl 
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som talar för att pröva ett sådant begrepp.27 För det första kan man säga 
att begreppet tydliggör ungdomskulturens ”sega strukturer” som 
handlar om pubertetens psykosociala utveckling i kombination med 
ungdomens traditionellt underordnade ställning. Detta ger bl a grundval 
för att diskutera historiska kontinuiteter (se t ex Andersson 1988), 
något som dock inte ryms inom ramen för detta arbete. Ansamlingen av 
ungdomar i dagens offentliga miljöer är som jag tidigare konstaterat 
inte något nytt. Ungdomar har alltid sökt sig ut i offentlighetens fria 
miljöer. Däremot kan det finnas anledning att diskutera förändringar i 
den betydelse användningen av dessa miljöer har för ungdomarna 
själva. 

För det andra kan vi konstatera att ungdomsoffentligheten används 
av de unga som ett slags bollplank och jämförelseobjekt för att till-
fredsställa olika intressen och behov; t ex när det gäller att bearbeta och 
utveckla olika aspekter på den egna identiteten. En del menar att detta 
är en betydligt mera komplicerad process för dagens ungdom, jämfört 
med hur det var för tidigare generationer.28 

Ungdomsoffentligheten kan också relateras till andra deloffentlig-
heter, t ex gatuoffentligheter, idrotts- och evenemangsoffentligheter, 
och till vuxenoffentligheten. Hur förhåller sig ungdomsoffentligheten 
till dessa? Hur förhåller sig olika lokala gäng, kamratgrupper och ung-
domskulturer till den större ungdomsoffentligheten? Är det överhuvud 
taget så relevant att tala om lokala ungdomsoffentligheter i betydelsen 
geografiskt bundna ungdomsgemenskaper? 

 
 

Förhållandet mellan det privata och det offentliga 
 
Alla offentliga platser har inte ett rikt och sammansatt socialt liv eller 
ens samma typ av socialt liv. Livet på gatan i en tät innerstadsmiljö 
skiljer sig från situationen på den glesa förortsbebyggelsens genom-
fartsleder och gång/cykelvägar. Huvudgatan i småstaden är något annat 
än centrumanläggningen i förorten eller gågatan i innerstaden, även om 
där råkar finnas lika många affärer och lika mycket trafik.  

Det som skiljer förorten från innerstaden är förhållandet mellan det 
privata och det offentliga eller rättare sagt åtskillnaden mellan dessa 
           
27  Med undantag av en publicerad föreläsning av Andersson (1988) har vad jag vet 
inte begreppet använts tidigare inom svensk ungdomsforskning. 
28 Se t ex Ziehe (1989) och Ramström (1991). 
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båda dimensioner. I innerstaden skapas den nödvändiga skiljelinjen 
mellan privat och offentligt automatiskt av folkmängden och av den 
anonymitet som blir följden därav (Bergman 1985). Här utvecklas, som 
jag redan har varit inne på, bestämda socialpsykologiska beteenden och 
handlingsmönster hos individerna, som fortlöper enligt vissa speciella 
ritualiserade regler (Bahrdt 1967). Georg Simmel kunde redan i sin 
berömda essä från 1903, Storstaden och det andliga livet, konstatera att 
det då framväxande stadslivet innebar en överstimulering av intryck. 
Livet i storstaden kännetecknades bl a av snabbt skiftande och 
motsättningsfyllda intryck och spänningar, vilket ledde till en närmast 
likgiltig och blaserad attityd gentemot andra stadsbor. Relationerna 
mellan människorna i städerna kom att präglas av distans och 
opersonlighet, vilket var i det närmaste nödvändigt för att kunna stå ut 
med den moderna storstadens alla påträngande intryck och upplevelser 
(Simmel 1903/1981 s 213). 

I dagens moderna stadsregioner är åtskillnaden mellan det privata 
och det offentliga inte lika tydlig. Situationen i de glesa och rumsligt 
upplösta förortsmiljöerna – ett resultat av den funktionalistiskt inspire-
rade grannskapsplaneringen – präglas istället av understimulering. Den 
typ av offentligt stadsliv som utspelas där är, jämfört med det som 
utspelas i den täta innerstaden, relativt begränsat och främst knutet till 
olika föreningar och organisationer. Det påminner närmast om den typ 
av halvoffentlig sfär som Lofland (1989 s 19) benämner ”the parochial 
realm”. I hennes terminologi motsvaras den offentliga sfären av gatans 
värld; den privata sfären av hushållets och de intima nätverkens värld; 
medan den halvoffentliga sfären däremellan motsvaras av grann-
skapets, arbetsplatsens och vännätverkens värld. Naturligtvis kan det 
under gynnsamma omständigheter och på bestämda platser – som t ex 
kring ett köpcentrum – också i grannskapet uppstå en form av 
gatuoffentlighet som påminner om den i innerstaden. Men i den här 
typen av miljöer, där alla i princip har band till varandra, direkt eller in-
direkt, riskerar det offentligt avvikande eller utmanande snabbt att få 
sin privata identitet avslöjad. Här är det svårt att komma undan och att 
vara anonym i det offentliga livet.29 Snarare är det få personer som kan 
framträda offentligt i handling, utseende eller klädsel utan att 
offentligheten (publiken) kan relatera det till personens sociala 
ställning, yrke och privatliv. 
           
29 I debatten om förorten diskuteras också anonymitet men då i betydelsen ensam, 
isolerad. 
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Konsekvenser för dagens ungdom 
 
Den moderna stadsplaneringen har inneburit en uppdelning av staden i 
olika funktionsområden, vilka skiljs från varandra, men samtidigt binds 
ihop genom ett omfattande trafik- och kommunikationssystem. Vi fick 
förorter, industriområden, rekreationsytor och köpcentra. I de centrala 
delarna av städerna har många bostadsfastigheter rivits och ersatts med 
storskaliga affärs- och kontorskomplex. Boende, arbete, rekreation och 
konsumtion har rumsligt separerats. Som bl a Karla Werner (1987) 
påpekat ligger det en paradox i denna utveckling. För även om det varit 
fråga om en urbanisering så har det stadsmässiga förbisetts. Så som 
urbaniseringen har tolkats och praktiserats i Sverige och i många andra 
länder har det inneburit ”en fragmentering av funktioner” (även 
omnämnt som ”zonering”) och en ”urholkning av meningssamman-
hang”.30 Vi har fått en effektivisering och ekonomisering av staden 
som skulle kunna sammanfattas i begreppen ”offentlighetens 
uttunning” och ”rummets disciplinering” (Franzén 1982). Genom att 
olika verksamheter, som tidigare var lokaliserade till samma plats i en 
förtätad stadsmiljö, nu sprids ut åt olika håll blir mötet mellan 
människor direkt på gatan allt mer ovanligt. Offentligheten tunnas ut. 
Den moderna planeringen talar också om för brukaren hur den aktuella 
platsen ska användas. Den underlättar ordningen på platsen genom att 
klarare än tidigare definiera vad som är rätt och vad som är fel be-
teende. På samma sätt som schemat disciplinerar tiden – genom att tala 
om vad varje stund ska användas till – disciplinerar den moderna 
planeringen rummet. Om en plats är avsedd för en viss typ av 
verksamhet, inte som gatan till lite av varje, avvisar den också 
alte

          

rnativa användningar. 
Detta drabbar de unga speciellt eftersom de i större utsträckning än 

andra är hänvisade till just denna offentlighet. Svårigheten att dra sig 
undan vuxenvärldens insyn och kontroll i de egna förehavandena för-
stärks i den här typen av miljö. ”Understimuleringen” av intryck gör att 

 
30 Dessa aspekter utvecklas i en intressant skrift av Werner (1987). Ungdomars 
husockupationer, som varit betydligt vanligare i t ex Danmark och Tyskland, kan 
enligt henne också ses som ett sätt att återerövra staden och ge den mening och in-
nehåll igen. En direkt konsekvens av en del av dessa ockupationer är enligt Werner 
att t ex infrastrukturen i stadsdelen har förnyats. Kanske kan man tolka de ungas 
fantasifulla sätt att ta stadens offentliga miljöer i anspråk på i samma termer (ibid s 
49). 
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ungdomarna måste ta egna initiativ för att få någonting att hända. Men 
de kan inte påverka och förändra miljön, utan att också överskrida den 
ordning och de informella regler som gäller på platsen. Och det är just 
detta de gör. Ungdomar tar inte – som vuxna – tingen och miljön för 
givna utan överskrider ordningen och ger platsen nya betydelser och 
nytt innehåll. Det är ofta då de kommer i konflikt med omgivningen. 
Alternativet är naturligtvis att söka sig bort från den här typen av 
ensidiga och förutsägbara miljöer, till mera mångsidiga och folktäta 
innerstadsmiljöer där de kan vara anonyma och där det oväntade när 
som

 övergången från 
kvartersstaden till den funktionsuppdelade staden.31 

eparering av förort och innerstad 

 helst kan dyka upp. 
Å andra sidan har denna utveckling också lett till framväxten av 

nya offentligheter, nya stadsrum, som köpcentra, gallerior, idrottsan-
läggningar, etc, och därmed nya möjligheter och frirum att erövra och 
ta i besittning. Trots att dessa miljöer är hårt kontrollerade, både vad 
gäller tillgänglighet och användning, kommer de ju även de unga till-
godo. Man kan lite förenklat säga att vi har fått en uppdelning av 
staden i en kommersiellt präglad innerstadsdel som kännetecknas av 
mångfald och blandning av aktiviteter och händelser samt en eller flera 
separata ytterstadsdelar som till sina funktioner är renodlade och 
minutiöst planerade. Historiskt motsvaras detta av

 
 

S
 
En konsekvens av den rumsliga och geografiska uppdelningen av arbe-
te, boende och fritid var framväxten av förorten, eller sovstaden som 
den också kom att kallas (Åsvärn & Mathsson 1959). Den kan defi-
nieras på två olika sätt: dels genom sin relativa närhet till naturen, dels i 
termer av närheten till staden. För ungdomar är den senare definitionen 
av störst betydelse. För dem innebar förortsboendet ett helt nytt sätt att 
tillägna sig staden. Tidigare hade de haft hela staden som sin arena 
även om de kanske mestadels höll till i sitt eget bostadskvarter. Då 
fanns också det mesta in på husknuten – inklusive de kommersiella 
nöjena. Staden som helhet var för dem känd på ett helt annat sätt än 

           
31 Linn (1974) och Franzén (1987). 
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idag

gdomar (Åsvärn & Mathsson 1959). Även senare 
kom

 mellan förort och innerstad. Olika 
åtgärder sätts in för att behålla ungdomarna i förorten och ”rädda” dem 
från innerstadens farliga miljöer. 

 

 andra grupper 
att 

          

. Och den stad de levde i var en tät stad, en stad som gick att läsa 
socialt, som visade fram sina olika sidor – en urban mosaik.32 

Dagens ungdom växer däremot upp i ”stadslösa” förortsmiljöer, där 
en hel del av dessa kvaliteter saknas. Sovstaden kritiserades under en 
period i slutet av 30-talet och i början på 40-talet för bristen på fri-
tidsaktiviteter för un

 förortsboendet att kritiseras, men då främst för att det passivi-
serade människor.33 

Men eftersom ungdomar i tonåren helst söker sig till platser där det 
händer något och där de kan ”vara med i svängen”, dras de ofta in mot 
stadens eller stadsdelens centrala delar. I den här meningen växer 
dagens ungdom inte upp i staden, som 30-talets ungdomar gjorde, utan 
vid sidan av den i efterkrigstidens avskilda bostadsområden. De söker 
sig till köpcentra, varuhus och stationsbyggnader, där de kan vistas en 
stund utan att det kostar pengar. Den här utvecklingen har inneburit att 
vi har fått en ökad polarisering

 

De unga hålls kvar i förorten 
 
En av de vanligaste åtgärderna för att hålla kvar ungdomen i förorten 
eller bostadsområdet är att inrätta särskilda lokaler och aktiviteter för 
dem. Sedan 1944, då Bostadsstyrelsen (Statens byggnadsbyrå) utfärda-
de särskilda bestämmelser om fritidslokaler i ytterområdena, har åt-
minstone möjligheterna funnits för både ungdomar och

träffas i lokaler utanför hemmet.34 Det var också vid den här tiden 
som de första kommunala ungdomsgårdarna startade.35 

 

m ett 
 sig hemma i sin stadsdel 

rn & Mathsson (1959) som citerar en undersökning utförd av HSB:s 

öre 1946 fanns det bara ett fåtal ungdomsgårdar i landet. Dessa låg i 

32 Franzén (1989 s 162) har beskrivit hur arbetarklassungdomen levde i Katarina 
församling på Söder i Stockholm under 1930-talet. De rörde sig hemtamt ino
område som då omfattade nästan halva staden. De kände
men också i centrum där flera viktiga nöjesinrättningar och arbetsplatser låg. 
33 Se t ex Franzén & Sandstedt (1981). Jfr Daun (1976). 
34 Enligt Åsvä
byggnadstekniska utredning 1949, fungerade emellertid inte dessa lokaler så som 
det var tänkt. 
35 Den första kommunala ungdomsgården i Sverige startade 1936 i Gamlestaden i 
Göteborg. F
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Att aktivera ungdomen och se till att de hade något att göra på sin 
fritid blev också utgångspunkten i den stora utbyggnaden av kommuna-
la fritidsgårdar som tog fart under 60- och 70-talen. Visserligen brukar 
det också vara ett vanligt önskemål bland ungdomarna själva att ha en 
loka

tres” och den brittiska settlementrörelsen 
(Olson 1982). Idag handlar debatten mera om att hålla kvar de unga i 
förorten så att de inte ska lockas in i citymiljöer där våld, droger och 

 

l att träffas i, men bakom den stora utbyggnaden av fritidsgårdarna 
ligger i första hand de vuxnas och myndigheternas intresse att kunna 
kontrollera vad ungdomarna gör och var de vistas. 

I sin studie av den svenska hemgårdsrörelsens historia visar Hans-
Erik Olson (1982) hur kravet på särskilda lokaler för ungdomar har 
förts fram allt sedan slutet på 1930-talet, då de första kommunala ung-
domsgårdarna bildades.36 Redan dessförinnan fanns de s k hemgår-
darna, som till skillnad från de ålderssegregerade ungdomsgårdarna 
satsade på verksamhet för alla åldrar. Enligt Olson var bildandet av 
ungdomsgårdarna mer ett försök att lösa ett akut ungdomsproblem, än 
en medveten kommunal satsning på att ”fylla de behov av samvaro och 
personlighetsutveckling som alla människor, både barn, ungdomar och 
vuxna, har” (ibid s 158). Det ungdomsproblem som Olson syftar på var 
den i slutet av 30-talet ökande oron för ungdomsbrottsligheten och 
ungdomarnas nöjesliv. Man trodde sig kunna lösa problemet genom att 
inrätta särskilda fritidslokaler för ungdomar. Allt sedan dess har kraven 
på sådana lokaler förts fram i debatten och i olika utredningar. I statens 
ungdomsråds stora utredning Ej till salu krävde man t ex att varje lokal 
förening skulle ha gratis tillgång till en lokal i närmiljön och att olika 
ungdomsgrupper skulle få starta och ta ansvar för egna ”gemenskapslo-
kaler”. Tankarna känns igen från den svenska debatten om fritidscentra 
på 40-talet, som i sin tur bygger på impulser både från den amerikanska 
idén om ”community cen

andra hot kan snärja dem. 

 
Kampen om innerstaden 
 
De senaste årens stora satsningar på att förtäta och försköna innerstads-
miljöerna och åter göra dem till attraktiva bostadsmiljöer och rekrea-
           
Stockholm, Göteborg och Örebro. Den stora expansionen kom först på 60-talet (Ol-
son 1982). 
36 Se även Olson (1992). 
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tionsmiljöer, har också medfört att kampen om det offentliga rummet 
har ökat. Olika grupper, däribland den välbärgade medelklassen, som 
har flyttat in i stadskärnornas renoverade bostadsområden, hävdar sina 
intressen och kräver åtgärder för att få en lugn boendemiljö. I en kun-
skapsöversikt över lokalt förebyggande ungdomsarbete, visar 
sociologen Ingrid Sahlin (1991) hur man med olika projekt som t ex 
nattvandringar, försöker komma till rätta med ungdomens ”busliv” i 
innerstadsmiljöerna. Syftet med nattvandrande föräldrar, och liknande 
förebyggande åtgärder, är både att avskräcka ungdomen från att vistas i 
innerstaden och att dämpa beteendet på dem som ändå befinner sig där. 
Med utgångspunkt från Foucault (1987) kan denna typ av insatser 
definieras som en form av ”disciplinering genom övervakning”. Här 
finns en källa till konflikt mellan å ena sidan den unga medelklassen 
som har återupptäckt stadskärnorna som en plats för boende, rekreation 
och uteliv, och förorternas tonåringar å den andra. De senare söker sig 
in till stadens centrala platser, framför allt på kvällar och helger, för att 
umgås och ”vara med i svängen”. Av undersökningar som har gjorts 
(se t ex Haugen 1986) framgår att det i stor utsträckning just handlar 
om 

ch sekundära funktionerna, vilket i 
sig 

e den enda och mest centrala gruppen på 
torg

att träffa jämnåriga kamrater. De flesta tonåringar är på grund av 
ålder och brist på pengar utestängda från storstadens nöjesliv på 
diskotek och nattklubbar. Men gatorna är gratis. Där är det samvaron 
och grupptillhörigheten de söker snarare än det kommersiella utbudet. 

Om man utgår från användningen av dessa platser kan man säga att 
de, åtminstone under dagtid, kännetecknas av en blandning av primära 
och sekundära funktioner. Platserna används till lite av varje: pro-
menera, studera andra människor, umgås, titta i skyltfönster, dela ut 
reklam/flygblad, göra inköp, etc. För alla som befinner sig på platsen är 
detta viktiga anledningar till att de befinner sig just där. Det uppstår 
sällan konflikter mellan de primära o

betyder att platsen tillåter denna variationsrikedom. Ungdoms-
gänget som håller till vid bänken på stadens torg väcker knappast 
någon större uppmärksamhet. De smälter in i mängden av varierande 
aktiviteter som försiggår på platsen. 

Men platser som dessa ändrar snabbt karaktär och används på olika 
sätt på dagtid respektive kvällar och helger. Vid de senare tillfällena, 
när affärslivet upphör, får platsen en mera ensidig funktion. Ungdoms-
gänget på bänken blir kansk

et. Även om ungdomarna inte förändrar sitt beteende och sina 
handlingar, jämfört med den tidigare situationen, blir de nu synliga och 
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framhävs på ett helt annat sätt. När scenen och kulisserna förändras får 
aktörerna genast nya roller. 

Detta förhållande kan vara tillräckligt för att det ska uppstå territo-
riella konflikter mellan ungdomar och vuxna. Det pågår en ständig 
generationskamp om kontrollen av det offentliga rummet. De vuxna 
inför regler och vidtar olika åtgärder för att kontrollera och disciplinera 
ungdomarna. Förutom de tidigare nämnda föräldravandringarna kan 
nämnas stängda vänthallar, genomskinliga vindskydd vid busshållplat-
serna samt anställda vakter i affärer och varuhus. Att bygga in gator 
och offentliga platser i låsbara gallerior och överglasade torg kan ses 
som en åtgärd för att öka kvaliteten i stadslivet (Bergman 1988). Men 

 som en form av ökad kontroll av användningen 
v det offentliga rummet. 

udszon”, ”normzon” och ”frizon”, vilka 
sva

omar ”vill ha nå-
gon

nför han också den typ av 
han

 
det kan också betraktas
a

 
 

Frizonsbegreppet 
 
Men det är inte alltid som ungdomarnas önskemål om att ha någonstans 
att ta vägen och vuxnas möjligheter och vilja att förse dem med egna 
platser går att förena. Hans-Edvard Roos (1986) diskuterar de rumsliga 
aspekterna av begreppen ”förb

rar mot kriminaliserade, institutionaliserade, respektive icke-institu-
tionaliserade handlingsmönster. Ungdomar vill göra offentliga platser 
till frizoner, men vuxna vill på olika sätt förhindra denna process och 
förvandla dem till normzoner. 

Kraven på frizoner uttrycks ofta genom att ungd
stans att vara” trots att vuxenvärlden arrangerar många verksamhe-

ter för dem. Kraven på normzoner förespråkas ofta av vuxna. Anläg-
gandet av fotbollsplaner motiveras t ex med att ”ungdomarna får något 
att göra så att de inte hänger på gatorna” (ibid s 151). 

Enligt Roos kännetecknas frizonen av icke-institutionaliserade 
handlingar. Som exempel på sådana nämner han skolk från skolan, pro-
vocerande uppträdanden och infriande förväntningar att någonting 
händer som inte är planerat. Till frizonen hä

dlingar som Corrigan (1979) kallar ”doing nothing”, samt det han 
själv studerar, nämligen vandalism. I gränslandet mellan frizon och för-
budszon finns sådant som slagsmål, antastning och åverkan. I förbuds-
zonen återfinns de kriminella handlingarna. 
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Begreppet ”frizon” används idag enligt min mening ganska slar-
vigt. Det har kommit att stå för nästan vad som helst när det gäller ung-
domars frigörelse. Det finns åtminstone tre krav som bör vara uppfyllda 
för att vi ska kunna tala om en frizon: För det första bör det inte 
föreligga någon speciell vuxenkontroll över de handlingar och 
handlingsmönster som utspelas inom frizonen. För det andra behöver 
det inte finnas något särskilt mål eller syfte med det som utspelas inom 
frizonen, annat än de som ungdomarna själva ställer upp. ”Icke-
institutionaliserad, normfri tid”; ”doing nothing” samt stor öppenhet för 
att 

områden är att de domineras av instrumentella, målinriktade 
akti

r kan 
vuxenvärldens insyn och kontroll effektivt sättas ur spel eller aktivt 
ogiltigförklaras. Men hur ser det egentligen ut i ett modernt förorts-

rumsliga och sociala frizoner i 
tt sådant område? Vad är det för platser ungdomarna söker sig till och 

          

”något oväntat kan hända”, är viktiga element i frizonsbegreppet. 
För det tredje bör det finnas förutsättningar för ett emancipatoriskt 
handlingsmönster. Det innebär möjligheter att experimentera och ut-
pröva aktiviteter som inte är förhandsvisade och förhandstolkade – 
helst unika händelser. 

I skolan måste ungdomarna inordna sig i hårt strukturerade tids-
scheman och aktiviteter som de inte själva kan påverka. Inom före-
ningslivet och i de flesta organiserade fritidsaktiviteter eller kommersi-
ella alternativ, finns inslag av föräldra- och vuxenkontroll. Gemensamt 
för dessa 

viteter. I frizonen strävar ungdomarna efter en kvalitativ förändring 
av vardagslivets sociala praxis. Detta uppnås bäst genom eget hand-
lande. Emancipatorisk handling kan därför beskrivas som de berörda 
ungdomarnas egen kvalificering av vardagslivets livsformer och sociala 
praxis.37 

I sin strävan efter ökat handlingsutrymme söker ungdomarna rums-
liga arenor där de kan få vara ifred men samtidigt uppleva att någonting 
meningsfullt och intressant kan hända. Den livliga gatan, torget eller 
tunnelbanestationen är tänkbara platser i storstaden där ungdomar kan 
utföra och praktisera sin ”friställning” från vuxenvärlden. Hä

område? Finns det överhuvudtaget några 
e
vad är det för aktiviteter och handlingsmönster som utspelas där? 

 
 

 
37 Jfr även Büchert (1981 s 24). 
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Hemområdets gränser utvidgas 
 
Olika studier visar att användandet av utomhusmiljöer av olika slag 
(lekplatser, gator, parkeringsytor mm) är mest utbrett i låg- och mellan-
stadieåldrarna (7-12 år). Därefter sker en successiv nedgång i använd-
ningen av utemiljöerna under tonåren.38 Under högstadieperioden (13-
16 år) tillbringar tonåringar i genomsnitt cirka 10 % av sin fritid ut-
omhus eller i offentliga lokaler i stadsdelen.39 Det geografiska område 
inom vilket ungdomarna rör sig utvidgas efterhand som de blir äldre. 
Först sker denna utvidgning kontinuerligt genom att aktionsradien sett 
från bostaden successivt vidgas. Under tonåren sker denna utvidgning 
diskontinuerligt genom att ungdomarna utforskar, lär känna och 
adderar nya platser och arenor till de gamla. Pojkar rör sig vanligtvis 
över större områden och på fler arenor än flickorna. Samma sak gäller 
förortsungdomar som måste förflytta sig förhållandevis längre än 
innerstadsungdomarna för att tillgodogöra sig motsvarande nöjesutbud. 
Men aktionsområdets verkliga utbredning bestäms också av andra 

n livsstil man omfattas 
v. Medelklassungdomar har t ex en större geografisk aktionsradie än 

rna 
även utanför skoltid. Lokalernas placering inom skolans domäner 

faktorer t ex vilken grupp man tillhör och vilke
a
arbetarungdomen.40 

 
 

På vilka platser träffas ungdomarna? 
 
Hemmet och skolan är de två platser där ungdomar i tonåren tillbringar 
den absolut mesta tiden under dagen. Från det att de stiger upp på 
morgonen tills de går och lägger sig på kvällen, tillbringar de i 
genomsnitt 12 timmar eller 75% av tiden på dessa båda ställen (Eng-
lund & Ericson 1988). Vistelsen i skolan omfattar i genomsnitt 6-7 tim-
mar per dag. Den tid man vistas där är obligatorisk. Det är så att säga 
bunden tid som ungdomarna inte själva förfogar över på samma sätt 
som fritiden. På många skolor finns också en rad fritidsaktiviteter och 
lokaler inhysta, som t ex fritidsgård, bibliotek, idrottshall, och mu-
siklokaler. Dessa lokaler och aktiviteter är tillgängliga för ungdoma

           
38 Se t ex Moore & Young (1978) och Björklid (1982). 
39 Se t ex Englund & Ericsson (1988) och Lieberg (1992). 
40 Detta har bl a framkommit i studier av Bernard (1939) och Andrews (1973). 
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inne

styr 
därm

klar

aten och 
mål

bär visserligen ökad tillgänglighet under skoltid, men detta är inte 
enbart av godo eftersom de flesta ungdomar skiljer på skoltid och fri 
tid. Fri tid är någonting man själv råder över och den vill man inte 
gärna blanda ihop med skoltid som är någonting man tvingas in i.41 

Jag kommer inte att gå närmare in på hur de disponerar tiden i 
skolan, inte heller på vilka platser inom skolans domäner de vistas 
under skoltid.42 Samtidigt måste det påpekas att skolan är den sfär 
kring vilken ungdomarnas vardagsliv och övriga aktiviteter i hög grad 
struktureras och organiseras. Skolan och skolarbetet påverkar och 

ed indirekt också ungdomarnas fria tid. På så sätt kan den sägas 
utgöra en restriktion eller begränsning av ungdomarnas totala hand-
lingsmönster (Friberg 1990). Detta är viktigt att ha i åtanke när man 
diskuterar ungdomars vardagsliv i allmänhet och deras fritid i 
synnerhet. 

Att hemmet är den plats där ungdomar i tonåren tillbringar den i 
särklass största delen av sin fria tid, i genomsnitt 6 timmar per dag, är 
kanske något överraskande, särskilt med tanke på att föräldrarnas roll 
och påverkan på dagens ungdom har ifrågasatts både i förhållande till 
offentlig verksamhet, kommersiella intressen och kamratgängen. För-

ingen ligger bl a i den ökade utrymmesstandarden. De flesta ton-
åringar har idag ett eget rum att vistas i, vilket också innebär att man 
kan ta hem kamrater och umgås någorlunda ostört. En annan förklaring 
ligger i det ökade intresset för ljud- och bildbaserade aktiviteter, som t 
ex att lyssna på musik, spela dataspel, titta på TV och video. 

Att ungdomarna tillbringar mycket tid hemma innebär inte det 
samma som att de är eller görs delaktiga i de vardagliga bestyren i nå-
gon större utsträckning. Åtminstone är detta inte aktiviteter som de 
nämner särskilt ofta när de tillfrågas om vad de gör hemma (Björnberg 
& Bäck-Wiklund 1990). I min egen undersökning nämner 80% över-
huvudtaget inte någon sådan aktivitet.43 Bland de som gjorde det är den 
vanligaste aktiviteten att gå och handla samt hjälpa till med m

tiderna. En del nämner att de passar småsyskon, städar sitt rum och 
går ut med hunden. Även om man bör tolka den här typen av resultat 
           
41 Begreppet fri tid har hämtats från Fornäs m fl (1988), som skiljer på fri tid och 
fritid, beroende på vilket sätt olika grupper använder tiden. 
42 Den här frågan har behandlats av Skantze (1989) i ett avhandlingsarbete vid 
pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
43 Se Lieberg (1992 s 153). Även i detta avseende är det stor skillnad mellan olika 
kategorier av ungdomar och mellan pojkar och flickor. Bland de jag kallar ”hem-
orienterade” är det t ex mycket vanligt att hjälpa till hemma (ibid s 49). 
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med en viss försiktighet, kan ändå konstateras att en stor grupp 
tonåringar i stort sett inte alls hjälper till hemma, medan det finns en 
annan (inte lika stor) grupp som gör lite av varje där hemma. 

Utöver ”den egna bostaden”, ”hemma hos kompis” och ”skolan” 
finns två typer av offentliga platser/arenor inom och mellan vilka ung-
dom

 vuxenstyrda aktiviteter och kräver 
betydande inslag av organisation, planering och självdisciplin. 

en andra typen av offentliga platser, ”gatans och det offentliga 
alda aktivite-

r, ofta spontant uppkomna i eller i närheten av det egna grannskapet 

Slutligen finns det en grupp som tillbringar mycket tid hemma och 
nästan aldrig vistas ute i bostadsområdet eller nere på stan – de hemori-
enterade. Grupperna skiljer sig åt vad gäller sådant som storlek, klass-
          

arna rör sig så gott som dagligen. Den första av dem, ”det orga-
niserade föreningslivets platser och lokaler”, kännetecknas framförallt 
av att de ligger utanför ungdomarnas egen närmiljö, vilket bl a kräver 
planering och samordning av t ex transporter. Verksamheten på dessa 
platser bygger i stor utsträckning på

D
rummets informella arenor”, omfattar i högre grad självv
te
och med fler frihetsgrader. Båda utgör dock en slags frizoner i för-
hållande till föräldrahem och skola. 

 
 

Hur använder ungdomarna bostadsområdet? 
 
Ovanstående siffror bygger på genomsnittsmaterial. I själva verket vi-
sar mer detaljerade studier att det råder stor skillnad mellan enskilda 
ungdomar och mellan ungdomar tillhörande olika kategorier och livs-
stilar.44 Det kan därför vara av intresse att granska dessa förhållanden 
närmare. Med hänsyn till hur ungdomar i tonåren använder stadens och 
grannskapets offentliga miljöer kan tre kategorier eller typfall urskil-
jas.45 Det är för det första dem som tillbringar merparten av sin fria tid 
tillsammans med kamrater ute i bostadsområdet – de kamratori-
enterade. För det andra finns det dem som lägger ner större delen av 
sin lediga tid på att delta i olika typer av organiserad verksamhet i 
föreningar och organisationer av olika slag – de föreningsorienterade. 

 
44 Se t ex Björklid (1982), Hermansson (1988), Petersson (1990) och Lieberg 
(1992). 
45 Dessa kategorier motsvarar i stort sett Hermanssons (1988 s 126f) indelning i 
”föräldraorienterade”, ”omvärldsorienterade” och ”kamratorienterade” ungdomar. 
Se även Reimers (1992) indelning i olika livsstilsorienteringar. 
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mässig bakgrund, etnicitet och kön. Något förenklat kan man säga att 
flertalet ungdomar tillhör de föreningsorienterade eller hemorienterade 
gru

ning och 
soc

          

pperna. Bland de kamratorienterade finns en överrepresentation av 
pojkar ur socialgrupp 3, men gruppen är idag betydligt mera heterogen 
än tidigare, både avseende kön och klassmässig bakgrund.46 

Poängen med den här indelningen är att visa att ungdomar i tonåren 
skaffar sig olika rumsliga erfarenheter beroende på vilken kategori de 
ingår i. De kamratorienterade ungdomarna är de flitigaste brukarna av 
offentliga miljöer. De har ett spontant och icke-rationellt sätt att ta 
miljön i anspråk på. De är lokalt bundna och i hög grad orienterade till 
grannskapets utemiljö som utgör deras huvudsakliga arena och 
fritidsmiljö. Man skulle därför kunna säga att de utgör en viktig del av 
den lokala ungdomsoffentligheten. Även fritidsgården är viktig för den 
här gruppen och kan för en del av ungdomarna fungera som ett andra 
hem. Den lokala miljön är också en miljö som de behärskar tillfullo och 
som de känner sig trygga i. Däremot representerar innerstaden ofta en 
otrygg miljö där dessa förortsgäng känner sig hotade av andra grupper 
– inte minst av de stationära innerstadsgäng som ofta behärskar denna 
miljö. Förortsgängens vistelser i innerstan kännetecknas mera av ett 
spontant kringflackande på gator och torg. Men genom att stundtals 
omvandla delar av den offentliga miljön efter egna behov, skapar de 
sina speciella reträttplatser och frizoner där de kan känna sig skyddade 
från omvärldens insyn och kontroll. Förortens rumsliga upplös

iala organisation gör dock att de blir mer utsatta och exponerade i 
den offentliga miljön än vad t ex ungdomar som bor i innerstaden är. 
Dessa är på ett helt annat sätt integrerade i gatuoffentligheten. 

De föreningsorienterade ungdomarna vistas i högre grad utanför 
den egna stadsdelen på sin lediga tid. Genom resor med sina föreningar 
till och från olika aktiviteter lär de känna en stor repertoar av nya plat-
ser och sammanhang. Deras fritidsliv kommer härigenom att känne-
tecknas av stor rumslig rörlighet. De har också ett mera rationellt och 
målinriktat sätt att ta offentliga miljöer i anspråk på. De lär sig helt 
enkelt att använda platser när de dyker upp. På grund av den rumsliga 

 
46 Det är naturligtvis viktigt att påpeka att ovannämnda typfall är en förenkling och 
att de flesta ungdomar inte kategoriskt kan hänföras till varken den ena eller andra 
av dessa grupperingar. Dessutom finns det enstaka ungdomar och grupper som inte 
stämmer in på någon av beskrivningarna, t ex de extremt isolerade och tillbaka-
dragna, de tungt socialt och kriminellt belastade, samt enstaka grupper av 
ungdomar som av etniska, religiösa eller sociala skäl är speciellt svåra att få 
kontakt med. 
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och sociala erfarenhet de skaffar sig, kan de sägas representera en mera 
omvärldsorienterad ungdomsoffentlighet, med andra inträdesregler och 
umgängesformer. Liksom i den lokala ungdomsoffentligheten bildar 
föreningsungdomarna mindre grupper och konstellationer, som söker 
sig bort från ledare och andra vuxna, till olika gömställen och vrår, där 
de kan vara för sig själva. Kamratumgänget och gemenskapen antar då 
ungefär samma former som för de kamratorienterade ungdomarna. Man 
träffas, pratar, skojar och umgås med varandra inom gruppen under 
opretentiösa former. Även i dessa sammanhang kan man tala om olika 
reträttplatser och interaktionsplatser även om dessa har en mera 
tillfällig karaktär. Det som dock skiljer dessa ungdomar från det lokalt 
bas

dlas den kommersiellt producerade och 
förmedlade kulturen till nya individuellt anpassade former och uttryck. 
Bärarna och utvecklarna av denna nya folkkultur återfinnes till stor del 
inom denna ungdomskategori. 

erade grannskapsgänget, är att de tvingas utnyttja de rum som står 
till förfogande just för tillfället. De lär sig också att på ett smidigt och 
målinriktat sätt ta sig fram i olika innerstadsmiljöer. 

De hemorienterade ungdomarna är de mest försiktiga brukarna av 
offentliga miljöer. De tillbringar merparten av sin lediga tid hemma till-
sammans med föräldrar, syskon och kamrater. Utomhusvistelse och 
besöken i det offentliga är närmast att betrakta som avbrott i vardagsru-
tinerna. De bildar heller inte gäng och har därmed ett mera individuellt 
förhållande till den offentliga miljön. Eftersom de tillbringar merparten 
av sin lediga tid hemma, får de inte samma omvärldsorientering och 
rumsliga erfarenhet som ungdomarna i de båda andra grupperna. Det 
innebär dock inte att de saknar sådan orientering eller erfarenhet. De 
skaffar den snarare på annat sätt. Många av de ungdomar som ingår i 
denna grupp är flitiga läsare av serietidningar och böcker. De tittar 
mycket på TV och är också brukare av olika typer av lekar och spel, 
där det krävs fantasi, inlevelseförmåga och kreativitet. TV-tittandet ger 
– om än indirekt – också en form av omvärldsorientering, som dess-
utom ofta bearbetas och diskuteras inom familjen. Spelen kan fungera 
som en slags medium för social samvaro, både inom familjen och 
kamratgruppen. Hemdatorer, äventyrsspel och videor – i kombination 
med den nya mottagnings- och överföringstekniken – lägger idag 
grunden för den form av kreativt symboliskt arbete, som Paul Willis 
(1990) utnämner till den nya folkkulturen. Inom ramen för denna 
överförs, bearbetas och omvan
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r 
gen

öreningslivet. De offentliga platserna 
ges

          

 
Hur använder ungdomarna innerstaden? 
 
Grannskapets lokala ungdomsoffentlighet bygger på relationer mellan 
bekanta. Ungdomarna känner varandra som grannar, skolkamrater och 
föreningsmedlemmar. Gatuoffentligheten i innerstaden får näring ur 
spänningsförhållandet mellan det kända och det okända. Här ä

omströmningen av människor större och det finns alltid möjlighet 
att göra nya bekantskaper. Därmed är jag inne på nästa fråga: vad får 
ungdomarna ut av gatuoffentligheten och av det offentliga stadslivet? 

Ibland beskrivs ungdomar som offentlighetens sista aktörer.47 Vad 
det handlar om är själva existensvillkoren för offentligt stadsliv. När 
privatiseringstendensen en bit in på 1900-talet drog in de vuxna i 
husen, föll en stor del av ramarna kring det offentliga stadslivet bort, 
liksom den sociala kontroll som detta ramverk utgjorde. Det är detta 
som Richard Sennett (1974) beskriver som offentlighetens förfall. Of-
fentligheten är inte längre lika intressant som plats för spontant um-
gänge och möten mellan främlingar, menar Sennett. Väsentliga delar av 
det sociala livet i städerna utspelas istället inom hem och familj eller 
inom ramen för det organiserade f

 en utformning som understryker att de inte i första hand är till för 
spontant socialt umgänge. De är till för vissa speciella aktiviteter, som t 
ex transporter och förflyttningar. 

Vad innebär denna utveckling för de unga? Är det verkligen så att 
det offentliga stadslivet håller på att förfalla? Visst finns det tendenser 
till försvagning och institutionalisering av stadslivet som också berör 
ungdomen. Inomhusbaserade aktiviteter som videotittande och dataspel 
lockar bort ungdomen från utelivet. Det organiserade föreningslivet, 
och framför allt idrotten, har ökat kraftigt till förmån för den tidigare 
spontana leken som ägde rum på bakgårdar och i gränderna mellan 
husen.48 Företeelser som gatuvåld, droger m m skrämmer bort en del 
ungdomar från det offentliga livet i staden. Men det finns också tydliga 
tecken på att delar av stadslivet håller på att förnyas och utvecklas. 
Man kan t ex skönja en tydlig vitalisering av innerstadslivet och cityof-

 
47 Se t ex Lundmark (1982). 
48 Se t ex Englund & Ericson (1989) och Dahlgren & Dahlgren (1989). 
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fentligheten. Det offentliga livet tar sig också nya former och 
lokaliseras till nya platser som köpcentra, gallerior, varuhus, idrotts- 
och nöjesanläggningar. Även om ungdomarna formar sina egna of-
fentligheter, back stage inom grannskapet eller inom idrotten, söker de 
sig också ut i denna större offentlighet och blir därmed en del av denna. 
Samtidigt blir de inte lika tydliga och exponerade som egen kategori. 
De sugs upp i och blir en del av den allmänna gatuoffentligheten. Jag 
har samlat några av de viktigaste skälen till att ungdomar söker sig till 
den här typen av offentliga miljöer under några huvudrubriker eller 

ssa är att lära av staden. 
 

 sidor i form av våld och 
dro

te runt på måfå utan rör sig målmedvetet 
mel

teman. Den första av de

 
Att lära av staden 
 
De tre grupper av ungdomar som tidigare diskuterades kan med hänsyn 
till hur de använder det offentliga rummet sägas ha dragit olika lärdom 
av staden. De kamratorienterade ungdomarna kvalificerar sig i första 
hand genom bruket av den lokala miljön. Genom att vistas mycket i 
miljön och genom ett noggrant utforskande av grannskapet, skaffar de 
sig en ingående lokalkännedom som är viktig i deras lokalt orienterade 
vardagstillvaro. Periodvis söker de sig också till innerstaden för att 
söka spänning och utmaningar. Då konfronteras de med både vuxna 
andra ungdomar. Här kommer de också i kontakt med offentliga 
gatulivets mera destruktiva och negativa

ger. Deras ovana att röra sig i denna typ av miljö och deras ut-
manande stil och uppträdande gör emellertid att de blir mera expone-
rade och utsatta än många andra grupper. 

De föreningsorienterade ungdomarna söker i innerstaden alternativ 
och kontraster till det som finns i förorten. Det är framför allt ge-
menskap och samvaro med andra ungdomar och vuxna som lockar 
dem. De träffar kompisar, pratar sig samman om vad som är på gång 
och vad som finns att göra, går kanske på bio eller slår sig ner på ett 
kafé eller en hamburgerbar. Den omvärldserfarenhet de har skaffat sig 
genom föreningsresor och annat gör att dom vet hur man ska föra sig i 
dessa miljöer. De drar in

lan olika platser och sammanhang. Det är storstadens ”medvetna” 
användare. Förmodligen är det ur den här gruppen framtidens urbana 
storanvändare rekryteras. 
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Skillnaden mellan de hemorienterade ungdomarna och dem som 
söker sig ut i stadens offentliga miljöer är att de senare får en direkt och 
närmast kroppslig kontakt med dessa miljöer. De kan lära av staden 
och det offentliga livet – oavsett om det är i grannskapet eller i 
innerstaden – genom att bokstavligen röra vid staden. Det sker genom 
att p

ig för vuxenlivet. En viktig del i detta är att skaffa sig 
information, kunskap och lärdomar som man kan använda i andra sam-

om att utforska det spännande och oväntade, att 
äffa nya människor, både vuxna och andra ungdomar, och att låta sig 

samhällen kan livet sägas ha blivit mera anonymt och är inte i lika stor 
          

rova, lyfta, och känna på köpmiljöernas olika varor och produkter; 
genom att iakttaga, härma, studera och olika kategorier av vuxna och 
genom att utmana och konfronteras med både vuxna och andra kul-
turella stilar och grupper. 

Gatans och offentlighetens socialiserande funktion måste således 
betonas. Internationella studier visar att i genomsnitt 40% av tonåring-
ars fritid går åt till att umgås med kamrater.49 Den typ av kontakter 
ungdomarna i första hand söker tycks vara ”lågintensiva kontakter”, 
alltså se-och-höra-kontakter, hälsningskontakter. Denna typ av svaga 
band (weak ties) har av nätverksforskare bedömts som särskilt 
betydelsefulla när det gäller att fungera som bryggor eller förbin-
delselänk till andra nätverk och grupper (Granovetter 1982). Bara ge-
nom att vistas bland andra människor, gärna vuxna eller åtminstone lite 
äldre än de själva, orienteras de om en rad allmänna men ändå viktiga 
detaljer, t ex hur man beter sig för att komma in på en danstillställning, 
vilka filmer och videor som är populära just nu, eller vad som ska 
hända i staden överhuvudtaget. De får också möjlighet att bekanta sig 
med nya personer och kanske utvidga sitt kontaktnät. Det handlar om 
att praktisera och öva sig i förmågan att klara sig själv och att bemästra 
nya situationer. Det handlar om kompetensutveckling och att 
kvalificera s

manhang. Det handlar 
tr
överraskas. 

 
Mötet med främlingar 
 
Ett viktigt led i att lära av staden och en förutsättning för ungdomarnas 
upplevelse av frihet i stadslivet, är anonymiteten – att kunna vara en 
främling bland främlingar. Att leva i en värld av främlingar är inte 
något som bara omfattar dem som bor i storstaden. Även i mindre 

 
49 Se t ex Cooper Marcus (1974) och Csiksentmihalyi & Larson (1984). 
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utsträckning som tidigare präglat av nära, kontinuerliga och djupa 
relationer till personer i omgivningen. Detta är således en modern 
erfa

V, film, skönlitteratur och andra 
kult

          

renhet som nästan alla människor måste leva med. Det är också 
något vi måste lära oss att hantera. I denna mening blir frågan om kon-
takterna och umgänget med främlingar också en läroprocess. 

Gränsen mellan att vara känd och att vara främling är oskarp. Det 
är inte heller lätt att definiera vad som menas med främling. Lofland 
(1973 s 18) definierar främling som ”Anyone personally unknown to 
the actor of reference, but visually available to him”. Hon använder sig 
av tre olika kategorier för att beskriva (stads)människors förhållande 
till varandra: personligt känd, känd till kategori och främling. Det som 
gör stadslivet så intressant och oberäkneligt är, enligt Lofland, att en 
person genom ett kort och ofta slumpmässigt sammanträffande på 
några få ögonblick kan förvandlas från främling till personligt känd.50 
Bara att befinna sig i dagens täta, anonyma, stadsmiljöer, utgör därför 
för många – inte minst ungdomarna – en viktig social funktion. 
Visserligen är vi ganska långt borta från ett stadsliv och en offentlighet 
där deltagarna också betraktas som potentiella aktörer i politisk och 
kulturell mening.51 Istället har vi fått en slags ”trivseloffentlighet”, som 
snarare kännetecknas av betraktande och åskådande än av aktivt del-
tagande. Men detta betraktande fyller också en viktig funktion för de 
unga. Det lär dem att identifiera och kategorisera alla de främlingar de 
möter, något som är nödvändigt för att de ska veta hur de ska bemöta 
och ”hantera” dem. Såväl varuhusen som stadens offentliga och 
halvoffentliga rum i övrigt, förser ungdomarna och alla andra med ett 
rikt studiematerial – ständigt och allestädes närvarande. Till detta 
kommer att dagstidningar, T

urformer beskriver och analyserar olika aspekter och infallsvinklar 
på stadslivet. De ungas egna erfarenheter förstärker eller korrigerar den 
bild som dessa ”läromedel” ger. 

Samtidigt har umgänget mellan människor i allmänhet, och mellan 
ungdomar och vuxna i synnerhet, blivit mera informellt och mindre 
regelstyrt och konventionellt än låt säga för 30-40 år sedan. De olika 

 
50 Johan Asplund diskuterar i Storstäderna och det forteanska livet (1992) 
slumpens och tillfällets betydelse i det moderna stadslivet. 
51 Bland de grupper som trots allt är aktiva i politisk och kulturell mening är ung-
domar idag förmodligen en av de mest framträdande grupperna. Det märks inte 
minst i den senaste tidens miljödemonstrationer och anti-rasismkampanjer, både i 
Sverige och utomlands. 
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hövlighetsnormer och anständighetsnormer, som Goffman beskriver 
som viktiga för regleringen av det sociala livet i offentliga miljöer, ser 
inte likadana ut idag. Förmodligen har de inte heller lika stor betydelse 
som tidigare. Enligt Lofland (1973) skapas idag vår kunskap och bild 
om andra inte i första hand utifrån hur de uppträder och är klädda eller 
hur de ser ut (utseendeprincipen) – som fallet var i det förindustriella 
samhället – utan snarare utifrån vilken plats och i vilket sammanhang 
de uppträder (rumsprincipen). Kunskapen överförs inte heller i lika stor 
utsträckning som tidigare genom face-to-face relationer, utan förs 
vidare indirekt bl a via de elektroniska mediernas försorg. Detta har å 
ena sidan medfört att det offentliga livet blivit mera öppet och 
lätti

örbehållna vuxna. Enligt Ziehe 
(19

kande 
beteende, m m, bör exempelvis vägas mot den allt större rädsla och 
likgiltighet många människor idag känner inför våld och öppet 
missbruk på gator och torg. 

llgängligt (Meyrowitz 1986). Å andra sidan har mediernas 
inflytande också inneburit spridning av fördomar och schablonartade 
bilder av andra grupper. 

Som kategorier är vi inte på samma sätt som förr främlingar inför 
varandra i det offentliga livet. Vi vet helt enkelt mer om varandra, även 
om denna kunskap till viss del bygger på en felaktig mediebild. Barriä-
rerna mellan människor av olika kön, ålder och klass har delvis raserats 
på grund av den ökade kunskap vi får om varandras levnadsvillkor i det 
praktiska livet, genom TV och andra medier. Det gäller inte minst de 
ungas förhållande till vuxenvärlden. Det ”nyckelhålsperspektiv” som 
tidigare kännetecknade de ungas förhållande till de vuxnas värld är 
idag borta. Istället präglas många ungdomars vardagsvetande av en 
slags brådmogenhet. Man skulle kunna säga att ”dörren står på vid 
gavel”. De vet helt enkelt mera om vuxna som kategori än vad vuxna 
vet om dem. Utvidgningen av vardagsvetandet sker således inte bara 
horisontellt (till allt fler områden), utan också vertikalt, d v s in i 
områden som tidigare enbart varit f

89 s 66) skapar detta problem för dagens ungdomar. Upplevelsen av 
att i princip allt är görbart och möjligt står nämligen i stark kontrast till 
de verkliga realiseringsmöjligheterna. 

Samtidigt som vistelsen i offentliga miljöer underlättar och vänjer 
ungdomarna vid en självklar närvaro av främlingar, genererar dessa 
miljöer också en del problem och svårigheter som kan innebära att ung-
domarna får svårigheter att hantera kunskapen om andra människor och 
kategorier. Den ökande toleransen inför olika former av avvi
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oria. Men som en ren beskrivning – ej 
förk

re beskrivits av olika 
info

          

Att använda staden som teater 
 
Enligt Goffman (1988) kan individer i stadsmiljöer betraktas som ”ak-
törer på en scen”. Samtidigt som de kommunicerar och interagerar med 
varandra, iakttas de av andra personer i omgivningen, av en publik. 
Eftersom de är fullt medvetna om att de är iakttagna, måste de definiera 
den aktuella situationen, vilket de gör på grundval av de intryck de får 
av de andra aktörerna och från publiken. Goffman ägnar sig åt 
ingående studier av det samspel som uppstår när aktörerna på olika sätt 
försöker styra och påverka de intryck som de själva skapar. Goffmans 
teatermodell har kritiserats för att i alltför hög grad bygga på face-to-
face relationer och att den i princip bortser från det faktum att en 
persons uppträdande i det offentliga formas av hennes ackumulerade 
livserfarenheter och personliga avsikter (Torsson 1992). Genom att allt 
för mycket fokusera på en specifik situation på den urbana scenen, och 
de roller som utspelas där, finns det en risk att man bortser ifrån de mer 
långsiktiga aspekterna på stadslivet, där individens levnadshistoria är 
sammanvävd med stadens hist

laring – av människors beteenden på offentliga platser, är modellen 
dock användbar. 

Med utgångspunkt från Goffmans perspektiv kan man dela in den 
scen på vilken människor uppträder i en ”bakre”, avskild region och en 
”främre”, exponerad.52 Goffman nöjer sig inte med att konstatera att 
interaktionen mellan människor skiljer sig åt på scenen respektive 
bakom den. Han visar också att mötet mellan människor sker enligt 
vissa speciella regler och normer (jfr Bahrdt). Den främre regionen är 
ofta en del av ett större sammanhang där det finns en ”publik”. Uppträ-
dandet inför publiken, t ex andra fotgängare på gågatan eller övriga 
kunder i ett varuhus, regleras som tidiga

rmella regler och normer. Vad ungdomarna gör är bl a att testa, 
pröva och ifrågasätta dessa regler och normer. 

En annan poäng i sammanhanget, som Goffmans modell tydliggör, 
är att ungdomar, till skillnad från vuxna, i stort sett saknar fri tillgång 

 
52 Att jag använder mig av Goffmans termer ”back stage” respektive ”on stage” be-
ror på att jag tycker att dessa termer på ett bättre sätt belyser vad det är fråga om, 
nämligen att framträda på scenen, i rampljuset, respektive att befinna sig bakom 
scenen, i kulisserna. 
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till back stage. De vuxna kan dra sig undan till olika lokaler och 
sammanslutningar i anslutning till såväl bostaden och arbetsplatsen 
som föreningslivet. Ungdomar har ingen självklar rätt till sådana 
platser, utan är ofta hänvisade till offentliga miljöer när de vill vara för 
sig själva. När de söker sig till just sådana platser som de vuxna minst 
frekventerar, alltså bakgårdar, trappuppgångar, källare, parkeringshus 
elle

e. En viktig 
kva

h protestera, samt om att pröva och överskrida gränser. 
För

elle

roriska frizoner, där man kunde protestera, släppa loss och glömma 

r andra avskilda platser – det jag kallar reträttplatser, back stage, – 
kommer de lätt i konflikt med vuxnas intressen. 

Men stadens offentliga rum erbjuder också livligt frekventerade 
platser, fulla av möjligheter och oväntade händelser, där man antingen 
kan vara anonym i den stora massan av främlingar eller visa upp sig 
inför en publik – det jag kallar interaktionsplatser, on stag

litet i den offentliga miljön, sett ur ungdomars perspektiv, är att det 
finns möjligheter att växla mellan back stage och on stage. 

En viktig anledning till att ungdomarna vistas i innerstaden, är att 
de vill visa upp sig, testa och pröva olika beteenden och handlingar allt-
ifrån utseende, kläder, stil till olika färdigheter. Det handlar om upptåg, 
om att agera oc

 detta krävs en publik som kritiskt kan granska de ungas 
förehavanden. 

Anonymiteten i förhållande till vuxna och andra grupper i stadsli-
vet skapar möjligheter för ungdomarna att iaktta och fantisera om de 
andra och att själva leka med identiteter och beteenden.53 Dessa lekar 
kan vara mer eller mindre djärva och utmanande. De kan vara offensiva 

r försiktiga, vilda eller snälla, men på ett eller annat sätt innebär de 
ett deltagande i stadslivet från ungdomarnas sida. 

Historiskt sett är dessa lekar och galna upptåg dock inte någon ny 
företeelse. Redan i det förindustriella samhället fanns det vid sidan av 
den informella och kollektiva gemenskapen kring arbetet också en mer 
ritualiserad nöjeskultur. Dessa kom särskilt till uttryck vid speciella 
högtidsdagar och fester i form av karnevaler, ungdomslag, ynglinga-
gillen och andra upptåg.54 Dessa medeltida karnevaler, upptåg och 
fester – som organiserades av ungdomar och där rollerna mellan rik och 
fattig, mellan hög och låg tillfälligt kastades om – har ibland jämförts 
med dagens musik- och rockfestivaler, som en slags ungdomens upp-

           
53 Se t ex Lieberg (1992 s 207ff) och Franzén (1992). 

91). 54 Se t ex Gaunt (1983) och Mitterauer (1986/19
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vardagens slit och bekymmer.55 Skillnaden mellan dagens och gårda-
gens offentliga tillställningar är att idag är de styrande, eller de som 
protesterna egentligen riktar sig mot, inte närvarande. 

tt erövra och omvandla staden  

ligt rum, t ex ett torg eller en park, som de 
därf

 struktur, gör den mera 
begriplig och mindre främmande för sig själva. 

          

 
 

A
 
Ungdomar avgränsar fysiska rum och inrättar egna territorier både back 
stage och on stage. Ibland ”laddar” de miljön eller platsen med egna 
alternativa symboliska betydelser och tilldelar offentliga platser 
speciella funktioner. När de gör olika försök att avgränsa och ”privati-
sera” dessa rum för egna ändamål, kommer de lätt i konflikt med andra 
grupper, som också vill hävda rätten till dessa platser. En följd av detta 
kan bli att det uppstår territoriella konflikter. Därmed blir kategorin 
ungdom viktig som ett kontrollfält. Det kanske vanligaste sättet för 
ungdomar att ta staden i besittning är att, genom ett otvunget och 
utåtagerande sätt, ”privatisera” en del av det offentliga rummet. Genom 
en form av otvunget uppträdande i back stage-stil kan ungdomarna 
symboliskt skära av och muta in ett eget område av en ”främre region” 
som för en period förvandlas till ”bakre region”. Ett exempel på det 
senare är när den s k motorburna ungdomen samlas på torget med 
bilarna uppradade intill varandra, fönsterrutorna nervevade och med 
bilradion på högsta volym, försöker kommunicera med varandra. Eller 
när hundratals skolungdomar från hela staden samlas i stadsparken 
under skolavslutningens kväll och natt för att fira att sommaren har 
kommit. Vuxna kan uppleva att ungdomar på detta sätt formar en 
”bakre region” av ett offent

ör undviker att besöka. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara fråga om en bestämd plats el-

ler ett avgränsat rum. Tage Wiklund (1990) beskriver med referens till 
Lofland (1973) någonting som kallas ”det kringresande sällskapet” (the 
travelling pack). Ett sådant territorium kan skapas genom att en grupp 
ungdomar rör sig genom staden och med hjälp av typiskt back stage-
beteende visar att de inte anpassar sig till det offentliga rummets 
oskrivna lagar. När ungdomar inrättar den här typen av territorier ”re-
ducerar” de stadslivets mångfald och irrationella

 
55 Boëthius (1990 s 60). Se även Burke (1978). 
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ll.58 Dessa miljöer fungerar helt enkelt som 
en 

          

Kreativt symboliskt arbete 
 
Ungdomarna använder således staden på olika sätt och ger platser och 
utrymmen alternativa betydelser och innebörder. Detta sker genom en 
form av kreativt symboliskt arbete som kan kopplas till den samhälleli-
ga situation som ungdomar idag befinner sig i.56 Många av de olika al-
ternativ och stilar ungdomar i dag ska ta ställning till produceras och 
förmedlas via medierna. Unga människor har lätt att ta till sig budskap, 
symboler och koder från TV, tidningar, m m. Men det är inte bara fråga 
om att okritiskt ta in och kopiera dessa budskap. Ungdomarna om-
vandlar dem och anpassar dem efter sina egna behov och intressen. Det 
är också viktigt att ha tillgång till en miljö där man ostört och utan 
kontroll kan pröva, ifrågasätta och också omskapa dessa olika intryck. 
Om råvarorna således huvudsakligen levereras från populärkulturen är 
det staden, de offentliga och halvoffentliga rummen, som är platsen för 
detta symboliska arbete. Det kan utföras i förortens källarlokaler eller 
innerstadens ungdomshus, där allt ifrån rockmusicerandets till 
frimärkssamlandets läroprocesser utprövas.57 Det kan ske i hemlighet i 
övergivna industrilokaler och lagerlokaler, där rave- och house-
musikens extatiska rytmer testas (Tegner 1991). Det kan ske på gator 
och torg eller i varuhus och köpmiljöer där mötet med andra ungdomar 
och obekanta samt inte minst konfrontationen med nya varor och 
artiklar spelar en viktig ro

slags ”bollplank” mot vilka man kan testa och pröva olika 
uttrycksformer, stilar, etc. 

Att ge föremål nya betydelser och kombinera olika stilar och ut-
trycksformer är vanligt när det gäller ungdomars förhållande till mode 
och liknade företeelser. Ungdomar använder sig av och kombinerar 
olika emblem, symboler, etc för att framställa sig själva. Dessa sym-
boler ”laddas” med olika betydelser och innehåll (oftast tydliga bara för 

 
56 Paul Willis utvecklar i boken Common culture (1990) tesen om att användningen 
av olika populärkulturella element som t ex rockmusik, video, datorer, etc, är en 
form av kreativt symboliskt arbete som är av stor betydelse under ungdomsåren. 
57 Fornäs m fl beskriver i boken Under rocken (1988) vad det är för viktiga läro-
processer som utvecklas bland ungdomar som spelar rockmusik. 
58 Om varuhuset som ungdomsmiljö och plats för ungdomligt stilskapande, se t ex 
Lieberg (1991) och Ganetz (1992). 
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de invigda). Detta är också ett slags kreativt symboliskt arbete som 
både handlar om egen estetisk produktion (Drotner 1988) och om 
förmedling av budskap till andra. Varuhusets och köpmiljöernas utbud 
av allehanda varor, stilar och produkter samt närvaron av en offentlig 
publik, hjälper ungdomarna samtidigt som de ställer krav på dem. 
Genom sättet att exponera varor, förpackningar och reklam, samt 
genom dess anspelning på olika medieproducerade livsstilar och ut-
trycksformer, blir det sociala livet i varuhus och liknande köpmiljöer, 
uppfordrande exempel på friheten – och bördan – att själva skapa me-
ning och sammanhang (Sack 1988). Samtidigt som konsumtionsvärl-
den hjälper dem att skapa mening och sammanhang i tillvaron, bara ge-
nom att köpa den ena eller andra varan, ställs de inför nästan out-
härdliga situationer när de ska välja bland det enorma utbudet av ar-
tiklar som finns idag. Skulle de ångra sig eller känna sig missnöjda med 
sitt val, finns det alltid nya och bättre alternativ att välja mellan. 

 

å det in-
divi

 

Relationen förort – innerstad 
 
Den rumsliga differentieringen av människor och verksamheter som 
funktionalismen och grannskapsplaneringen medförde, innebär att 
många ungdomar växer upp i förortsliknande miljöer, belägna utanför 
den egentliga staden. Som en följd av denna uppdelning i funktions-
områden blir vardagslivet mera uppsplittrat. Hem, skola och fritid 
tillbringas på olika ställen vid olika tidpunkter. De unga möter få vuxna 
som privatpersoner utan istället som bärare av olika roller (lärare, polis 
eller socialarbetare). För att aktivera och hålla uppsikt över ung-
domarna och hindra att de åker in till städernas centrala delar byggs 
särskilda lokaler, där ungdomarna erbjuds verksamheter av olika slag. 
Genom uppsökande verksamhet får myndigheterna reda på vad som 
sker i ”kommersiella lokaler” och på mer undanskymda platser. Genom 
att organisera föräldravandringar ökas insynen på gator och torg, där 
ungdomarna samlas spontant och informellt. Syftet är naturligtvis 
välmenande: att få bort ungdomen från ”den farliga gatan” och organi-
sera dem i av vuxna kontrollerad verksamhet. Men samtidigt bortser 
man förmodligen från det viktiga faktum att den lokala fria 
ungdomsmiljön faktiskt fyller viktiga funktioner både p

duella och det samhälleliga planet – funktioner som inte, till skill-
nad från vad många tycks tro, kan ersättas av andra insatser. 
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Relationen förort – innerstad blir tydlig och motsättningsfylld. I lik-
het med de lokala grannskapsbaserade ungdomsgängen i förorten, 
växer det fram olika grupper av ungdomar som träffas och regelbundet 
uppehåller sig i innerstadens olika offentliga miljöer. Det är dels ung-
domar från välartade hemmiljöer boende i innerstaden eller utanför, 
som använder stadens offentliga miljöer – främst kaféer och nöjes-
etablissemang – som ett slags ”cocktailparty” för spontant umgänge, 
konversation och nöjen; dels mera marginaliserade ungdomar ofta från 
socialt sämre hemförhållanden i olika förorter som tar sig in till stadens 
centrala delar därför att de saknar kontakter och kamratumgänge i den 
lokala miljön. Det ungdomarna gör i innerstadsmiljön påminner mycket 
om den lokala offentligheten. Men innerstadsmiljön skiljer sig från 
förortsmiljön genom att där finns en lägre grad av informell kontroll 
och

e mellan centrum och periferi, 
mellan förort och innerstad och mellan olika delar av förorten, som 
ungdomarna måste förhålla sig till. 

 

 en större möjlighet att träffa ungdomar från andra stadsdelar med 
andra stilar och erfarenheter. 

Samtidigt uppstår ett intressant förhållande mellan grannskapet och 
innerstaden. De flesta ungdomar har idag också en internationell ung-
domskultur att jämföra och identifiera sig med. Denna ungdomskultur 
är, som jag redan har varit inne på, i hög grad (stor)stadsorienterad. På 
ett plan innebär detta att förortslivet kan upplevas som ännu mer 
begränsat och otillräckligt. Livet i innerstaden symboliserar ju det 
moderna och spännande: mötet med främlingar, anonymiteten i för-
hållande till hem och skola och kontakten med den internationella 
ungdomskulturen. Samtidigt är förorten och förortslivet också i hög 
grad påverkad av vad som sker i världens olika metropoler – ett faktum 
som nästan tenderar att utplåna de lokala karaktärsdragen. Detta skapar 
ett dynamiskt spänningsförhålland

 

Staden ur ungdomarnas perspektiv 
 
De ungas vardagsliv utspelas således i en social och rumslig kontext 
som har betydelse för dem även på ett symboliskt plan. Jag har här vi-
sat hur ungdomar i olika kategorier organiserar sitt eget liv på ett aktivt 
och kreativt sätt och i detta ”arbete” använder den byggda miljöns olika 
platser och utrymmen. Jag har därvid pekat på såväl förortens som 
innerstadens betydelse i rumsligt och socialt hänseende. För ungdomar 
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blir frågan om det jag kallat det ”existentiella rummet” särskilt 
relevant. I deras föreställningsvärld närmar vi oss nämligen en syn på 
staden som en sfär av flera sammanlänkande rum. Dessa rum har olika 
karaktär och fyller, som jag har visat, olika funktioner för ungdomarna. 
När jag relaterade ungdomarnas handlingsmönster till det offentliga 
rummet utkristalliserades två huvudkategorier av rum – reträttplatser 
och interaktionsplatser – som visade sig ha anknytning till väsentliga 
behov i ungdomsåren: å ena sidan att dra sig undan vuxenvärlden, back 
stage i den egna kamratkretsen, å andra sidan att möta och konfronteras 
med vuxenvärlden, att visa upp sig och att se och synas, on stage. På 
motsvarande sätt fanns det behov av att dra sig undan respektive möta 
andra ungdomar och ungdomsgrupper. Reträttplatser och interaktions-
platser tjänar olika behov och intressen som är nära förknippade med 
ungdomsårens utveckling. En viktig poäng och slutsats är därför att de 
rum och platser ungdomarna söker sig till inte är utbytbara. Det går t ex 
inte att ersätta livliga och folktäta innerstadsmiljöer med olika typer av 
planerade aktiviteter i förorten. Båda utgör väsentliga delar av det 
existentiella rummet. Ur ungdomarnas perspektiv blir således frågan 
om 

nnebär att sätta 
sig 

relationen mellan förort och innerstad ett både-och, snarare än ett 
antingen-eller. 

Frågan om det existentiella rummet kan ytterligare belysas med ett 
exempel från den tidigare diskussionen kring relationen normzon–
frizon–förbudszon. Det gäller närmast vad som blir följden om man 
begränsar tillgången på sociala och rumsliga frizoner, back stage. Den 
naturliga följden blir antagligen inte att ungdomarna i första hand 
absorberas i normzonen. Istället är risken stor för att de drivs ut i 
förbudszonen, med olika kriminella handlingar som följd (Roos 1989). 
Naturligtvis går det inte att ”planera” frizoner för ungdomar. Det 
handlar mera om att utveckla ett förhållningssätt som i

in i ungdomarnas vardagsliv och skapa en förståelse för hur olika 
intressen ska kunna utvecklas och brytas mot varandra. 

Inom ramen för de två huvudkategorier av rum jag nämnt ovan – 
reträttplatser och interaktionsplatser – finns det en rad andra offentliga 
platser och arenor som tjänar viktiga behov och intressen hos ungdo-
marna. Träffpunkter och mötesplatser, ofta belägna i vägkorsningar 
eller gathörn, fungerar som samlingspunkter inför vidare färd någon 
annanstans. Gränszonsplatser belägna i utkanten av grannskapet, eller i 
områden mellan olika kvarter eller bostadsenheter, är en slags 
övergivna och ej definierade ställen där ungdomarna både kan dra sig 
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undan och visa upp sig. Tillhåll och favoritställen ger ungdomarna 
möjlighet att på egen hand experimentera och pröva olika stilar och ut-
trycksformer inom ramen för ett kreativt, symboliskt arbete. Generellt 
kan man säga att det är mellanrummen och de icke planerade offentliga 
utrymmena som lockar den här gruppen mest. I dessa miljöer är 
utrymmet för frihet, fantasi och eget skapande ofta större än i färdig-
planerade miljöer. 

 

Ung

trättplatser kan 
natu

l se och synas, för 
galn

 

Sammanfattning 
 

domars användning av olika typer av platser och rum kan samman-
fattningsvis placeras in på en skala med två ytterpoler: 

1) Reträttplatser, d v s undangömda ställen, back stage, för subjek-
tivt identitetsarbete. Det är platser dit unga söker sig till när de vill und-
vika kontroll och insyn från vuxenvärlden och andra ungdomsgrupper 
(flick/pojkrummet, källare, vindsutrymmen etc). Re

rligtvis vara både individuella och kollektiva till sin karaktär. Man 
kan dra sig undan ensam eller tillsammans med andra.  

2) Interaktionsplatser, d v s livliga och folktäta platser i den offent-
liga miljön som ungdomarna huvudsakligen använder för olika typer av 
relationsarbete, såväl inom den egna gruppen som gentemot om-
givningen. Det är platser dit de söker sig när de vil

a upptåg och det Ziehe (1989) kallar ”potentiering” av vardagen (t 
ex gathörnet, korvkiosken, gågatan eller varuhuset). 

En av de viktigaste aspekterna på ungdomars förhållande till of-
fentliga miljöer är möjligheten att utan vuxeninsyn själva kontrollera 
och forma sin tillvaro, för att genom skapandet av kulturella former 
också utveckla en egen identitet. Därvid används rum och platser (såväl 
vid reträtt- som vid interaktionspolen) på två viktiga sätt. Som kreativi-
tetsplatser används lokaler i det offentliga eller halvoffentliga rummet 
som ger möjlighet till symbolskapande aktiviteter (replokalen, idrotts-
arenan, varuhus och andra köpmiljöer, etc). Som frizoner används de 
tillfälliga rum i den offentliga miljön som är fredade från föräldrars, 
myndigheters och marknadskrafternas insyn och kontroll. De senare 
kännetecknas av emancipatoriska handlingsmönster – handlingsformer 
som är frigörande i förhållande till olika systembetingade krav i skola, 
hem och föreningsliv. Här ges möjligheter till erfarenheter och upple-
velser som inte är förhandsvisade och förtolkade (underjordiska garage, 
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kulvertsystem, gömställen, hemliga rum och platser). Kreativitetsrum 
och frizoner behöver inte vara rumsliga och även om de ofta har back 
stage-karaktär, kan de även fungera on stage. Exempel på det senare är 
den typ av täta och livliga stadsmiljöer som t ex finns i varuhus, 
gall

 krav som är berättigade 
med

orier, infallsvinklar och metoder – något som en mångve-
tenskapligt orienterad svensk ungdomsforskning inte bör vara främ-
mande för. 

 

-
 

Berg Glasrum som stadsrum”, i Arkitektur nr 2/1988. 

erier, stationsterminaler och liknande platser, där det ges möj-
ligheter till såväl kreativa som frigörande handlingsmönster. 

Ungdomar är ofta hänvisade till platser utomhus, inte sällan beläg-
na så att de kolliderar med andra gruppers intressen. I planeringen av 
bostadsområden är det viktigt att värna om dessa platser, back stage, 
och tillgodose ungdomars rättmätiga krav på såväl interaktionsplatser 
som olika reträttplatser, gömställen och tillhåll. Det finns således inte 
bara anledning att granska hur olika stadsdelar och grannskap förhåller 
sig till den omgivande staden och naturen, hur bebyggelsen grupperas 
och gestaltas och vilken tillgång på olika gemensamhetslokaler det 
finns. Det finns också anledning att beakta de

 utgångspunkt från det existentiella rummet som en flerfunktionell 
summa av platser i det större sociala rummet. 

Den offentliga miljön används av ungdomar i deras vuxenblivande 
på många olika sätt och berör dem på flera plan, såväl psykologiskt, 
socialt och kreativitetsmässigt. Detta gör det möjligt att studera dem 
med olika te
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