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INDLEDNING 
Måske mere end nogen andre lever unge livet forlæns, som Søren Kierkegaard formulerer det. 
De er konstant på vej - både fysisk, socialt og mentalt. De er nysgerrige og søgende. De opdager 
nye steder, de får nye venner, og de gør nye erkendelser – og forsøger både at finde sig selv og 
hinanden i en omskiftelig verden.  

Byen udgør for unge rammen og kulissen for denne væren forlæns på vej. Ungelivet er tæt knyt-
tet til særlige steder. Det var netop hér eller dér, man gjorde sine første erfaringer med kærlighe-
den eller et drabeligt uvenskab. Der var hér, man selv hang ud, det var dér, de andre kom. Byen 
tilbyder gader, stræder, pladser og parker, der føles hjemlige. Steder (territorier), man føler er ens 
egne, som på det nærmeste tilhører os, såvel som steder, man ikke kunne drømme om at kom-
me, og steder, man ikke kender og kan udforske og være ung og uafklaret i. I forhold til voksne 
har unge et stort udeliv med både faste opholdssteder og strejfen omkring. 

Denne bymæssige, sociale og mentale vitalitet er ikke blot evigt rastløs og grænsesøgende, den 
ledsages af  et behov for tryghed. Ikke altid et udtalt behov, men ikke desto mindre et behov. 
Samtidig med at unge søger den komplekse by og det spændende og udfordrende byliv, ønsker 
de også at have en vis fornemmelse af, hvad og hvem de kan (risikere at) møde, når de færdes i 
byen. Byen må med andre ord byde sig til som både en levende og begivenhedsrig by med over-
raskelser, og samtidig en by, der ikke er for uoverskuelig og uforudsigelig, for så indfinder utryg-
heden sig. Dette er paradokset: Den ’meget trygge by’ opleves som kedelig og kvælende, den 
’helt uforudsigelige by’ opleves usikker og utryg. Byrum, der er indrettet med fokus på tryghed, 
kan tendere til at blive et ensartet og friktionsløst byrum, der måske nok kan føles trygt for bør-
nefamilier og ældre, men opleves som dybt uinteressant og uvedkommende for unge. Dommen 
falder hurtigt, og de unge søger andre græsgange. Men igen, byen kan også blive for uoverskue-
lig og uforudsigelig, og de unge lukker sig inde. 

Derfor er én af  udfordringerne i moderne byplanlægning i forhold til unge at kunne finde ba-
lancen mellem unges behov for tryghed uden at eliminere de udfordringer og risici, de fleste 
byer naturligt rummer, og som unge søger.  
 
Nærværende rapport beskriver på baggrund af  en undersøgelse i Køge, hvordan unge kan ind-
drages som en ressource i en byplanlægning, der ønsker at arbejde med denne balance mellem 
’det trygge’ og ’det vilde’. En byplanlægning, der vil tillade unge at fare vild i ellers trygge 
byrumsmæssige rammer.  

Rapporten falder i to dele: Den første del rummer en manual for, hvordan man kan bruge un-
gevandringer i byplanlægningen. Den anden del beskriver, hvordan unge ser på og bruger Køge, 
navnlig midtbyen, og giver i forlængelse heraf  en række anbefalinger til byplanlægningen. 

Det er håbet, at manualen og idékataloget kan bruges i forbindelse med byudvikling og krimi-
nalpræventivt og tryghedsskabende arbejde i relation til unge i både Køge og andre byer rundt-
omkring i landet. Håbet er samtidig, at et arbejde med unges livsudfoldelse og tryghed i byer 
ikke blot er til gavn for de unge, men tillige skaber glæde og tryghed blandt andre borgere. 

Tak til Køges unge for at have bidraget til rapporten med masser af  energi og gode ideer. 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UNDERSØGELSEN 
Undersøgelsen, der ligger til grund for rapportens manual og idékatalog, er foretaget i Køge og 
har strakt sig over september, oktober og november 2014.  

Undersøgelsen omfattede ca. 280 unge i alderen 14-22 år i forlængelse af  SFIs aldersinddelinger. 
Vi har talt med de unge enkeltvis og i grupper. Vi har talt med dem, mens vi gik rundt i midtby-
en, var i parken eller ved havnen. Vi har opsøgt dem på mange forskellige uddannelsesinstitu-
tioner, i forskellige klubber og boligområder. Vi har fået dem til at tegne kort over deres ruter 
gennem byen og indtegne steder, de foretrækker at være, og steder, de ikke bryder sig om at 
komme, og vi har observeret dem bevæge sig rundt i byen. Vi har opholdt os sammen med dem 
om dagen, aftenen og natten. Endelig har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse og fore-
taget optællinger af  brugere af  forskellige byrum. 

Alle unge informanter er anonymiseret, mens interviewede fagpersoner nævnes ved navn. 

Fakta om dataindsamling: 
5 ungevandringer i forskellige dele af  Køge 
5 fokusgruppeinterviews på uddannelsesinstitutioner 
100 spørgeskemaer  
90 kort med steder de unge kommer eller ikke kommer 
29 længere interviews med unge i alderen 14-22 år  
150+ uformelle samtaler med unge i alderen 13-25 
12 fagpersoninterviews med byplanlæggere og SSP’ere 
4 besøg på Tapperiet 
2 besøg på Spidsen 
2 besøg på Klemmenstrupgård Produktionsskole 
2 besøg på Ellemarksskolen 
Deltagerobservation i dag-, aften- og nattetimer 
Optællinger på havnen, torvet og stationen 
Involveret i alt omkring 280 unge, ligeligt fordelt på drenge og piger og etnisk repræsentativ for 
Køge 
 

 2



 

 3

UNGEVANDRINGER 
MANUAL



Introduktion 
 
Unge bevæger sig rundt i deres by og udforsker byens steder og muligheder: Hvor skal vi gå 
hen? Hvor skal vi i hvert fald ikke hen? Hvem kan man mødes med og hvor? Hvor sker der 
overhovedet noget? 

Ungevandringer er en metode til at få indsigt i, hvad unge tænker om deres by, hvor de går hen 
og hvorfor, hvad de bruger byens rum til, og hvor de ikke går hen og hvorfor. Det er en metode 
til brug for byplanlæggere (m.fl.) baseret på et meget enkelt metodisk greb: en fælles vandring 
gennem byens forskellige rum. Formålet er at give planlæggerne et mere kvalificeret beslut-
ningsgrundlag for fremtidig byplanlægning i relation til unge. Ved at følge de unges veje og op-
hold og høre deres kommentarer og diskussioner i forhold til konkrete steder opnår kommunale 
planlæggere en dybere forståelse af  unges oplevelser af  og adfærd i den by, som planlæggerne er 
med til at sætte de fysiske rammer for.  

Der er to målgrupper for ungevandringen. Der er dels de unge, der gives en mulighed for at 
være eksperter i deres oplevelse og brug af  byen og ultimativt medskabere af  den fremtidige by. 
Dels er der de kommunale planlæggere, SSP-medarbejdere m.fl., der får en metode til henholds-
vis byplanlægning og kriminalpræventivt arbejde.  
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For det nytter ikke noget, at vi går 
og klipper græs for nogen, der er stoppet 

med at spille frisbee for ti år siden.  
– Morten Suhr, landskabsarkitekt i 

Køge Kommune 

Og man vil jo gerne som ung tale 
med folk, der rent faktisk kunne ændre 

noget, gøre noget bedre. Så vil man gerne fortæl-
le, fordi der er nogle, der lytter til én.  

– Johan, 21 år, frivillig på Tapperiet 



Ungevandringens tre faser 
 
Ungevandringer indeholder tre faser. Første fase er forberedelsen, hvor vandringens formål 
afklares, vandringen planlægges, og de unge kontaktes. Den midterste fase er selve gennemførel-
sen. Sidste fase er forankringen, som skal sikre, at indsigter skabt af  ungevandringen kan anven-
des til det videre arbejde.  
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FORBEREDELSE

• Afklaring 
• Planlægning 
• Kontakt

GENNEMFØRELSE

• Mødested 
• Rute og roller 
• Afrunding

FORANKRING

• Refleksion 
• Handlingsplan 
• Feedback 



Fase I: Forberedelse 
 
En god forberedelsesproces er afgørende for en succesfuld ungevandring. Det er i denne fase, 
det specifikke formål med ungevandringen afklares. Formålet er afgørende for, hvilke unge og 
hvilke spørgsmål og steder på ruten, som ungevandringen skal fokusere på. Forberedelsen er 
opdelt i tre hovedaktiviteter. 

Aktivitet 1  – Afklaring af formål og ansvarsområder 

Nedsæt en arbejdsgruppe, der skal gennemføre ungevandringen. 

Udpeg en koordinator, der har det primære ansvar for at forberede og gennemføre ungevan-
dringen. 

Afklar vidensformålet med ungevandringen: Hvad vil I gerne vide noget om? Og hvad vil I 
bruge denne viden til? Overvej, hvordan det bedst præsenteres for de unge. Det er afgørende 
for de unges deltagelse, at formålet er forståeligt og meningsfuldt for dem. 

Formulér de spørgsmål, der skal diskuteres på ungevandringen. Spørg til de unges helt kon-
krete oplevelser af  og erfaringer i byen. Gruppér spørgsmålene i en spørgeguide. 

Opstil et budget til forberedelse, gennemførelse og forankring af  ungevandringen. Aftal, 
hvorvidt der budgetteres med eventuel transport til de unge, om de får mad og drikke undervejs 
mv. 
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Værktøj: Spørgsmålskassen  
 

Brug den som inspiration til spørgeguiden. 

Temaer Forslag til spørgsmål

De unges brug af  byen Hvor ofte kommer I her på en uge/måned, 
morgen/middag/aften, hverdag/weekend? 

Hvor sidder eller står I, når I er her? 

Hvad får jer til at komme her? 

Hvad laver I, når I er her?

Forholdet til andre men-
nesker

Hvilke andre bruger dette sted ud over jer? 

Har I kontakt med de andre, der bruger stedet? 
Forklar hvilken. 

Fortæl om en god og dårlig oplevelse, I har haft 
her? 

Hvordan tror I, at fysiske omgivelser påvirker en 
god/dårlig situation?

Forbedringsmuligheder Kig jer omkring. Hvad eller hvilke ting kunne 
gøre dette sted mere interessant/sjovere/trygge-
re? 

Hvis I ikke gider at være her nu, hvad ville så få 
jer til at komme hertil? 

Har I haft dårlige oplevelser her? Hvad skete 
der? Hvordan kunne det have været anderledes?
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Aktivitet 2  – Planlægning af ungevandringen 

Planlæg en rute. Ruten skal indeholde fikspunkter, de ruter og opholdssteder, som I ønsker 
viden om samt transitveje mellem fikspunkterne.  

Vær åben for at give de unge indflydelse på ruten undervejs på vandringen. 

Vær opmærksom på, at ungevandringen ikke bør vare mere end maks. halvanden time i alt, af  
hensyn til de unges alder, koncentrationsevne og gruppedynamik. Det betyder, at ruten ikke bør 
omfatte mere end tre-fire fikspunkter med et 15-20 minutters ophold per sted. Samtidig bør 
ruten ikke være længere end to kilometer.  

Overvej, hvornår på året ungevandringen skal gennemføres. Der er stor forskel på oplevelsen 
af  byrum om vinteren og sommeren og om dagen og aftenen/natten. Det vil derfor give for-
skellige indsigter. 

Vælg dato og tidspunkt for ungevandringen. Planlæg tidspunktet efter, hvornår de unge har 
fri fra skole eller arbejde, eksempelvis hverdage efter kl. 16.00. 

Vælg mødestedet ud fra, at det er let genkendeligt og let at finde. Der kan gå meget spildtid 
med at lede efter de unge, hvis de ikke kan finde frem til mødestedet. Mødestedet kan med for-
del være det første fikspunkt på ruten.  
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Aktivitet 3  – Kontakt 

Inddrag fem til ti unge på ungevandringen. Deltager mere end ti unge, er det svært at nå at få 
alles synspunkter i diskussionen og fastholde de unges koncentration.  

Afgør, hvilke typer unge og aldersgrupper, der skal deltage på ungevandringen. 

Beslut hvordan kontakten til de unge bedst etableres. Det anbefales under alle omstændighe-
der, at der tages fysisk kontakt med de unge, og ikke blot onlinekontakt via fx sociale medier. 

Invitér de unge til at deltage på en ungevandring. Hav dato, tid og mødested klar. Forklar i et 
enkelt og klart sprog, hvad formålet med ungevandringen er. Gør det eventuelt muligt for de 
unge at påvirke tidspunktet for ungevandringen. 
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Det er meget sværere at sige nej tak til at deltage, når man bliver inviteret 
af  nogle mennesker, man har mødt personligt, end hvis man bare bliver 
inviteret over Facebook  – det er så anonymt. Når man har mødt folk 
først, og man ved, de har et godt projekt, det gør super meget  – især i 
forhold til tillid. Det var måske også derfor, vi tog med flere gange  
 – Johan, 21 år, frivillig på Tapperiet 



Værktøj: Kontakt med forskellige typer af  unge 

Hvordan I tager kontakt med de unge er afgørende for, om de unge vælger at deltage på unge-
vandringen. Vigtigheden af  at tage personlig kontakt med de unge kan ikke understreges nok. 

 

 

Kontaktform 
Tag kontakt til elev- 
eller ungerådsfor-
manden. Præsentér 
formålet, og lad 
formanden formidle 
videre til de andre 
unge. Få gerne ad-
gang til et møde og 
præsentér formålet 
der. Jeres tilstedevæ-
relse vil motivere de 
unge. Inddrag og 
anvend deres inter-
esse for politik og 
strukturelle forhold. 

Kontaktform 
Kontakt nøgleper-
soner i foreningsliv, 
sportsklubber eller 
aftenskoler. Samar-
bejd med nøgleper-
sonen om at engage-
re de unge i unge-
vandringer. Engagér 
de unge som én 
samlet gruppe, hvil-
ket motiverer deres 
deltagelse. Overvej, 
hvordan fritidsinter-
essen kan anvendes 
som motivation for 
de unges deltagelse. 

Kontaktform 
14-16-årige: Kontakt 
nøglepersoner, der 
dagligt har med de 
unge at gøre. Samar-
bejd med nøgleper-
sonen om at engagere 
de unge i ungevan-
dringen. 
 
17-22-årige unge: 
Besøg de unge på de 
steder, hvor de kom-
mer. Det er fx en god 
idé at afholde fokus-
gruppeinterviews for 
at vække de unges 
interesse. Identificér 
de unge, der kan til-
trække andre unges 
deltagelse. 

Kontaktform 
Folkeskolens udsko-
lingselever kan enga-
geres i ungevandrin-
gen i forbindelse med 
et skoleforløb. Lad 
deltagelsen være frivil-
lig, men brug skolerne 
som platform for kon-
takt. Tag ud på skolen, 
og præsentér projektet 
for dem. Fordelen er 
særlig at unge, der er 
mere hjemmeoriente-
rede end andre unge, 
også inddrages. 
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“De politiske 
unge” 
engagerer sig typisk i 
ungeråd, elevråd og 
lignende. De er of-
test politisk engage-
rede og drevet af  at 
ændre grundlæggen-
de forhold. 

“De aktive unge” 
er typisk engagerede 
i deres fritidsinteres-
ser. De er fokuserede 
på de sociale relatio-
ner og emner, der er 
en del af  deres inter-
essefælleskab.    

“De sociale unge” 
er unge, som typisk 
deltager i projekter, 
fordi deres venner 
deltager, de er der 
for fællesskabet. De 
gør ofte stor brug af  
fritidstilbud som 
eksempelvis klubber.

“Eleverne” (14-16 år) 
repræsenterer alle un-
getyper. Disse unge 
orienterer sig i høj 
grad ud fra deres klas-
sekammerater og an-
dre jævnaldrende.



 

Værktøj: Fokusgruppeinterviews  
 
Fokusgruppeinterviews er en metode til at skabe tillidsfulde relationer mellem koordinatoren og 
de unge, hvilket motiverer de unges deltagelse på ungevandringen. Samtidig bidrager et fokus-
gruppeinterview til at skaffe relevant viden om de unges brug af  byen. Den viden kan senere 
bruges til at tilrettelægge ruten for ungevandringen. Et fokusgruppeinterview består af  flere 
deltagere og en eller flere facilitatorer. Hensigten er at skabe en konstruktiv og oplysende dis-
kussion mellem deltagerne.  

Formålet med fokusgruppeinterviews er at: 

• Inddrage de unge i planlægning af  ruten, så den bliver relevant og nærværende for de 
unge. 

• Motivere de unges engagement i ungevandringen samt understøtte deres følelse af  at 
blive lyttet til og taget alvorligt. Det skaber en følelse af  medbestemmelse, hvilket vil få 
de unge til at tage ejerskab i forhold til ungevandringen. 

• Få indsigt i, hvad der er relevant for de unge at diskutere i forhold til det specifikke for-
mål. Det er en oplagt mulighed for at afprøve og forbedre den udarbejdede rute og 
spørgeguide. 
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Fase II: Gennemførelse 
      

Gennemførelsen af  ungevandringen er næste skridt på vejen. Der er taget kontakt til de unge, 
datoen er fastsat og formålet afklaret. Inden selve vandringen finder sted, lægges sidste hånd på 
den interne facilitering af  ungevandringen. 

Afklar, hvilke kommunale planlæggere der skal 
med på ungevandringen. 
 
Afklar arbejdsfordelingen under ungevandringen: 
Hvem er facilitator? Hvem tager noter? En per-
son kan påtage sig mere end én rolle ad gangen. 

Vær klar ved mødestedet 10 minutter før den 
aftalte mødetid. og gennemgå formålet med un-
gevandringen. 
 
Vær fuldstændig klar over, hvordan formålet skal præsenteres for de unge. 
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HUSKELISTE TIL UNGEVANDRINGEN 

• Stopur 
• Notesblok, kuglepen og evt. diktafon 
• Spørgeguide 
• Mad eller drikke til efter vandring 

 



Værktøj: Rolleliste under vandringen 
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Facilitator 
Facilitatoren står for 
den primære facilite-
ring af  ungevandrin-
gen. Facilitatoren 
stiller spørgsmål, får 
de unge til at reflek-
tere og diskutere 
med hinanden om 
det ønskede emne/
sted. 
Facilitatoren kan 
med fordel være 
koordinatoren for 
ungevandringen. 

Gartner 
Gartneren sørger for, 
at relationerne mel-
lem ungevandringens 
deltagere blomstrer. 
Gartneren har øje 
for, at alle trives og 
bliver hørt, og at der 
generelt er en god 
stemning i gruppen. 
Gartneren kan også 
udpeges til at være 
ansvarlig for at tage 
noter, optage lyd og 
fotografere under-
vejs.

Hofnar 
Hofnarren har en ikke-
vidende rolle. Hofnar-
ren stiller de ’dumme’ 
eller ’vilde’ spørgsmål, 
der udfordrer de unge 
til at tænke på nye må-
der, og viser samtidig, 
at der ikke findes 
dumme spørgsmål. 

Videnskabsmand 
Videnskabsmandens 
opgave er at kvalificere 
de unges forslag, idéer 
og spørgsmål. Den vig-
tigste opgave er at få de 
unge til at føle, at de 
bliver taget seriøst. ved 
at gribe deres forslag og 
måske give forklaringer 
på, hvorfor et forslag 
kan eller ikke kan reali-
seres. 



Aktivitet: Selve ungevandringen 

• Start  
Deltagerne mødes ved det første fikspunkt og præsenteres for hinanden og formålet med un-
gevandringen. 

Facilitator bør afsætte 15 minutter til, at folk møder op og hilser på hinanden. 

Facilitator præsenterer formålet og forklarer de unge, hvad deres inputs skal bruges til. På den 
måde undgår man at vække urealistiske forventninger hos de unge. 
 
Facilitator er ansvarlig for, at der er styr på den interne rollefordeling, dvs. hvem der sørger for 
at holde tidsplanen, tager noter/lydoptager/fotograferer samt tager hånd om uforudsete situa-
tioner. 

• Ophold på fikspunkterne  
Facilitator inviterer deltagerne til at se sig omkring i byrummet og faciliterer diskussionen ud 
fra spørgeguiden. Når den ønskede viden er opnået, eller tiden er gået, går man videre til det 
næste fikspunkt. 

Facilitator skal være opmærksom på, at alle unge bliver inddraget i diskussionen, selv om nogle 
taler mindre end andre. Dette kan sikres ved at tage en runde, hvor alle unge får lov til at besva-
re det samme spørgsmål. Herefter diskuteres de forskellige udsagn. Hvis de unge ikke svarer, 
kan det skyldes, at de ikke forstår spørgsmålet. Her kan facilitator med fordel komme med et 
eksempel fra sin egen hverdag eller lade hofnarren svare for at få gang i de unge. 

• Vandringen mellem fikspunkterne  
Facilitator kan med fordel invitere de unge til at vise vej til det næste fikspunkt. Dette kan give 
indsigt i, hvordan de unge normalt bevæger sig rundt i byen. Spørg evt. til, hvorfor de bruger 
eller ikke bruger en bestemt rute.  

Deltagerne vil automatisk dele sig op og snakke sammen i mindre grupper, når de bevæger sig 
mellem fikspunkterne. Det giver de unge en pause fra diskussionen. Det giver også mulighed for 
at opbygge en mere tillidsfuld relation til de unge samt opnå uddybende viden af  mere individu-
el karakter ved at snakke uformelt med dem.  

• Afrunding 
Facilitator afslutter sidste fikspunkt på ungevandringen med en evaluering. Deltagere såvel som 
facilitator fortæller om, hvad de har fået ud af  ungevandringen og kommer med eventuelle for-
slag til forbedringer. Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvad har de fået ud af  at deltage, 
og vil de være interesserede i at deltage en anden gang? 
 
Facilitator afrunder ved igen at forklare, hvad de unges udsagn skal bruges til i det videre ar-
bejde.  
 
Facilitator takker for deltagelse. Takken kan evt. efterfølges af  en sodavand og en sandwich, 
shawarma eller lignende til de unge.  
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Eksempel på en rute  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FIKSPUNKT 1: TORVET

FIKSPUNKT 2: LOVPARKEN

FIKSPUNKT 3: STATIONEN

FIKSPUNKT 4: UDSIGTEN



Fase III: Forankring 

Efter vandringen prioriteres tid til at samle op, afstemme og videreformidle information til de 
unge. Gerne så enkelt og klart som muligt. Det er vigtigt, at de unge oplever sig hørt og oplever, 
at deres udsagn tages til efterretning. 
  
Med udgangspunkt i vandringens formål identificeres og analyseres tendenser i de unges udsagn 
og beretninger om byen. Hvad er eksempelvis de unges opfattelse af  byens rum og byens socia-
le liv? Tendenserne kan fremlægges for fx et arbejdsudvalg, der arbejder videre med sociale eller 
byrumsmæssige tiltag i relation til unge. 

Aktivitet: Refleksion 

Afgør, hvem der er ansvarlig for den primære databehandling. 

Dan et overblik over indsigterne, og gruppér dem efter omfanget af  de mulige løsninger.  

Aktivitet: Handlingsplan  

Diskutér, hvordan indsigterne fra ungevandringen kan anvendes i det videre arbejde. 

Prioriter de mulige løsninger, og angiv, hvor og hvornår de kan realiseres.  

Aktivitet: Feedback 

Afgør, hvem der er ansvarlig for kontakten og videreformidlingen til de unge. 

Giv en samlet tilbagemelding til de deltagende unge om, hvilke indsatser og ændringer van-
dringen vil medføre.  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Konklusion 

Formålet med manualen har været at vise, hvad ungevandringer er og give en praktisk orienteret 
opskrift på, hvordan man kan arbejde med disse i fx en kommunal sammenhæng. Målet er, at 
ungevandringer kan indgå som et værktøj blandt andre værktøjer i arbejdet med at skabe både 
levende og trygge byer for unge. Håbet er, at ungevandringer samtidig vil have generelle 
kriminalpræventive effekter og virke tryghedsskabende for også andre end unge. 

Blandt de konklusioner, der kan drages om ungevandringer på baggrund af  
projektet Trygge vildveje er:  

• Ungevandringer kan give kommunale planlæggere bedre indsigt i, hvor-
dan unge oplever og bruger byen. Denne indsigt kan skabe et bedre 
grundlag for beslutninger om byudvikling i forhold til unge. 

• Ungevandringer kan give unge mulighed for at diskutere og reflektere 
over, hvilke forhold der skaber utryghed. Dette styrker deres oplevel-
se af  at kunne håndtere utrygge situationer bedre.  

 

• Ungevandringer skaber et møde mellem kommunen og unge. Kommunen opleves 
som en lyttende partner, hvilket motiverer de unges engagement i deres by. 
Samtidig oplever de unge, at de bliver en del af  en demokratisk proces: at 
deres meninger og idéer har betydning for deres by.  

• Ungevandringer kan spille en vigtig rolle i at nedbryde sociale og kulturelle 
barrierer ved at inddrage unge på tværs af  grupperinger og alder. Møder mel-
lem ellers adskilte unge har en præventiv og tryghedsskabende indflydelse på de 
unge og bidrager derved til at skabe tryghed for alle i byen.   
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Det var fedt at være på unge-
vandring med dem fra produktionsskolen, 

for hvis jeg tænker mig om, så er det nogle af  dem, 
jeg har nogle fordomme om. Man får nedbrudt nogle 
sociale barrierer på sådan en byvandring, hvor man 

taler sammen. 
 – Johan, 21 år, frivillig,  

Tapperiet 

Generelt så er kommunen jo en 
facade, som man hører om i breve eller i 

avisen, så det var fedt også at få sat nogle ansigter 
på. Det er fedt, at nu ved politikerne og kommunen 

måske lidt mere om, hvad der sker. Og også omvendt, 
vi ved jo heller ikke hvad de laver. 

  – Stine, 18 år, Køge Gymnasium 

En weekend, jeg skulle med natbussen, 
var der nogle typer, jeg ikke helt kunne overskue. 
Men så tænkte jeg, 'nå ja, jeg kunne lige så godt 
være bange, fordi lampen udenfor står og blinker.’ 
Vandringen har ligesom sat nogle tanker i gang.  

 – Naja, 19 år, Køge Gymnasium 

Jeg har fået en bedre forståelse for, 
hvorfor unge vælger at opholde sig nogle steder 

frem for andre. Nogle gange har jeg undret mig over 
deres valg, men jeg forstår det bedre nu.  

 – Malene Muus, landskabsarkitekt, Køge 
Kommune 
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KØGE MED  
UNGE ØJNE 
ET IDÉKATALOG



Introduktion 
Udviklingen af  metoden ungevandringer i Køge har tilvejebragt en viden om Køges ungeliv, om 
hvordan unge opfatter og bruger forskellige dele af  Køge by.  

I udviklingsforløbet har de unge fremkommet med mange udsagn og fortællinger, hvor de for-
holder sig til de muligheder og umuligheder, som de mener Køge tilbyder. De har i individuelle, 
gruppeinterviews og på vandringer rundt om i byen, langs havnen, i parkerne og i boligområ-
derne fortalt om, hvordan de opfatter og oplever Køge. Og de har på kort over byen indtegnet 
deres foretrukne steder og ruter samt steder og ruter, hvor de ikke har lyst til at komme. De har 
fortalt om de “kedelige”, de “ubehagelige”, de “sindsyge” og de “fede” steder. Steder, hvor de 
fx blot mødes, og som de hurtigt forlader igen; steder, hvor de kommer for at møde andre unge, 
ruter, de går ad og områder, de turer rundt i; steder, de ikke har meget lyst til at opholde sig, og 
steder, der får deres puls til slå i en særlig heftig rytme.  

Unge er naturligvis ikke blot unge, forstået som én stor og homogen gruppe. De unge tilhører 
forskellige grupper, subgrupper og subkulturer, og de er meget bevidste om deres eget og an-
dres tilhørsforhold. De unge kan alt efter tilhørsforhold også foretrække at komme forskellige 
steder. Men til trods for disse forskelligheder er der på tværs af  ungegrupperne visse gennemgå-
ende træk i deres opfattelse og brug af  Køge.  

Det er disse gennemgående træk eller temaer, som behandles i det følgende. Der gennemgås fire 
centrale temaer, som de unge lægger vægt på, når de orienterer sig og færdes i Køge by. Tema-
erne er trukket ud af  analysen af  alle de unges udsagn og fortællinger og deres faktiske adfærd 
rundt i byen. 

Efterfølgende præsenteres fire steder i byen, som de unge forholder sig til. Det er ikke nødven-
digvis steder, som de foretrækker at komme, men det er steder, som er vigtige for dem, og som 
på forskellig vis indgår i deres opfattelse af  byen og deres bevægelser og ophold i den. 

Det er håbet, at Køge Kommune og andre kan hente viden og inspiration, som kan bruges til at 
fremme et både spændende og trygt byliv for unge, der også kommer byens øvrige borgere til 
gode. 
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Fire temaer i Køges ungeliv  

Der bor knap 7000 unge i alderen 14-22 i Køge Kommune, og hver dag pendler hundredvis af  
unge til Køge by for at bruge byens folkeskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsakademiet Køge 
Campus eller byens kulturskoler, aftenskoler og foreninger. Køge fremtræder således som en by 
med et stort ungeliv. 

På tværs af  de forskellige ungegrupper, der har deltaget i undersøgelsen, er der fire generelle 
temaer, der går igen, når de unge taler om byen og bevæger sig rundt i den. De er:  

• Aktivitet  
• Intimitet 
• Opdagelse 
• Identitet 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Tema I – Aktivitet 

Køges unge ønsker generelt et aktivt liv udendørs. Der skal helst ‘ske noget’, ‘være noget at 
lave’. De unge søger steder, hvor de på en eller anden måde kan udfolde sig fysisk. Et fedt sted, er 
et sted, hvor man kan være aktiv, og der er mange at lave noget sammen med, som Hans på 16 siger. De, 
navnlig drengene, arrangerer gerne spontane konkurrencer med hinanden og spiller fodbold, 
hvor de kan komme til det, eller de går blot rundt i byen: Vi sender sms’er til hinanden om sommeren 
og aftaler, hvor vi mødes. Så spiller vi fodbold eller går rundt, siger Bilal på 17, når han beskriver en al-
mindelig sommeraften.  

Tobias på 18 siger om det indre Køge: Man kan ikke lave noget her. Jo, ovre ved kirken er der nogle 
bænke, og der er sådan en skaterpark der ved KØS. De unge, særligt drengene, vil gerne prøve kræfter 
med hinanden og byen. De giver hinanden udfordringer som fx at kaste sne på ruderne og så spæne, 
hvis der kommer nogen, som Oman på 16 fortæller. Det kan dog også være at løbe kapløb eller 
kravle på betonelementer på Søndre Havn. De unge vil gerne eksperimentere, og der skal helst 
være en lidt farlig udfordring. Kraftprøverne giver de unge lejlighed til at stifte bekendtskab med 
deres egen formåen, som Johan beskriver det: Man lærer jo noget af  at prøve det af, ik’. 

De unges lyst til aktivitet afspejles også af  deres ønsker til byen. Signe på 19 siger fx: Vi kunne 
godt bruge et sted at spille volleyball, og vi kunne bruge en løbesti. Manglen på aktiviteter bevirker desvær-
re nogle gange, at nogle unge undgår byen, fordi der ikke er noget at lave. Der er for kedeligt, som Jasmin 
på 16 siger. De unge, der gerne vil bruge området omkring Nørregade, bruger det mest til at 
shoppe: Vi går bare rundt mellem butikkerne, siger Katrine på 17.  

Dog er det ikke alle aktiviteter og byrum, de unge tager til sig. De vil selv være med til at be-
stemme, hvordan byrummene skal bruges, og de søger derfor de uregulerede og uplanlagte 
byrum, hvor der ikke fra start er indbygget specifikke aktiviteter eller krav til de unge. Brian på 
17 siger: Det er bare fedt at mærke, at man har haft en indflydelse. Ellers er det jo bare kommunen, der kom-
mer og bestemmer det hele.  
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Tema II – Intimitet 

Det er kendetegnende, at de steder, unge opsøger og omtaler som spændende steder, ikke sjæl-
dent er steder med mulighed for intimitet. 

De unge søger muligheder for også at være private. Lige så ofte, som de søger aktiviteter og at 
eksponere sig selv og hinanden, søger de afsides steder, de skjulte rum, krogene i byen. Dér, 
hvor de kan være i fred for andre grupper, men ikke mindst for de voksne og deres blikke: Der 
skal altså være nogle små kroge, som Mira på 15 siger. Ahmed på 18 har samme opfattelse: Altså, 
bænken [en bænk i Ellemarken] er jo god, fordi den ligger lidt væk [griner] Så er der ikke nogen, der lige 
kan se os, vel. 

De taler om steder i byen som “hyggelige” eller  – og det gælder flere steder  – som manglende 
hygge. Og de sigter her til de muligheder, som stederne tilbyder, for at lukke verden helt eller 
delvist ude. De søger den ‘rette’ kombination af  støj, lys og afskærmethed. Man må gerne have 
fornemmelsen af  at være i byen, men der skal ikke være for meget støj, for meget lys og for 
mange andre mennesker. Mikkel på 17 siger: Vi mødes i byen og finder et sted, hvor vi kan være os selv, 
og som Karen på 14 tilføjer: et sted, hvor der er dæmpet lys, ikke sådan noget slagterlys. 

Men det er ikke nok, at et sted tilbyder den passende mængde støj, lys og afskærmethed for at 
være et ‘godt’ sted, et hyggeligt sted. De unge efterlyser igen og igen bedre muligheder for at 
sidde ned: Der skal være siddepladser, så man ikke bare skal stå op, siger Shafika på 14. Det behøver 
ikke være ‘typiske’ bybænke, men blot noget, man kan sidde på.  

Tryghed er ikke et begreb, der optræder ofte, når de unge taler om byen og deres foretrukne 
steder, men når de taler om de hyggelige steder, og søger de byrum, der muliggør privathed, er 
det tydeligt, at de også ofte ønsker tryghed. 
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Tema III – Opdagelse  

En stor del af  Køges unges byliv er at gå på opdagelse. De er nærmest nomadiske i deres søgen 
efter nye gode steder at være. Jeg ringer bare rundt, og så finder jeg mine venner. Der er altid nogen, der 
kender noget nyt, siger Johannes på 15. 

De afprøver gerne igen og igen, om byen skulle tilbyde nye muligheder, om der er nye steder at 
opdage. Nogle af  de unge tilfredsstiller denne lyst ved at drive rundt mellem forskellige steder i 
byen, og lader byen inspirere dem til forskellige ophold eller aktiviteter. Andre skaber selv de 
nye steder gennem en langsom indtagelse, hvor stedet over tid gøres til deres, dels ved simpelt-
hen at vende tilbage dertil gentagne gange, dels ved at afsætte deres mærker på stedet, fx i form 
af  graffiti eller andre genkendelige tegn, dels gennem fortællinger, der binder stedet og de unge 
sammen. 

Mira på 16 siger: De steder, hvor vi kommer, er der, hvor der ikke er lavet noget i forvejen, hvor kommunen 
ikke har været inde og lave noget. Det er, fordi folk selv har fundet det, at det bliver gjort til et insted. Det er dét, 
der gør, at folk kommer der.  

De unge søger gerne de byrum, som de føler, de kan påvirke og indtage som deres egne, og 
derfor fremstår mange ‘rigtige’ byrum, dvs. planlagte byrum, ofte mindre tiltrækkende for dem. 
Vi går bare sådan lidt rundt, siger Yusuf  på 17, som understreger, at han og hans venner ofte ikke 
skal noget specielt sted hen, men blot gerne vil gå på opdagelse og finde steder, de andre ikke kender. 
Eller som Daniel på 19 siger: Vi mødes bare, og så ta’r vi den derfra. 

Det kan også være ønsket om blot at se det hele på en ny måde. Stedet er måske ikke nyt, men 
det kan ses på en ny måde. Således nævner flere Infotrappen, der flyttes rundt til forskellige 
steder i byen, som en “fed” idé: Den der trappe på stationen [Infotrappen], den er sgu fed. Så kan man 
se byen på en ny måde, siger Mohammad på 13. 

I de unges opdagelse af  byen (og sig selv) søger de ofte kanten af  det kendte. De flirter lidt med 
det risikable, det ikke helt trygge, og opsøger steder, hvor de kan bringe sig selv i spil. Det kan 
være relativt ukendte eller nye dele af  byen eller situationer, hvor de opdager eller fremtvinger 
nye sider af  sig selv. 
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Tema IV – Identitet 

I de formative teenageår søger de unge ofte holdepunkter, der kan hjælpe dem til at opdage og 
udvikle deres selvforståelse og identitet. Bylivet og dets mange møder med andre unge er ofte 
rammen for denne identitetsdannelse. Som Andreas på 16 siger, da han peger på en gruppe, der 
hænger ud foran en kebabrestaurant: Prøv at se derovre. Sådan er vi jo ikke. Vi er ikke sådan nogle 
typer. Og selvom Køge er lidt en blandet landhandel, som Sofus på 19 siger, har de forskellige grup-
per unge ofte hver deres udvalgte steder, som de føler et særligt ejerskab over.  

De unge taler næsten altid om sig selv som en del af  en gruppe, og ofte er det uddannelsesinsti-
tutionen, der definerer gruppeidentiteten: Os fra gymnasiet eller os fra Handelsskolen er typiske ud-
tryk, de unge bruger om sig selv. To piger fra Køge Handelsskole fortæller om gymnasieleverne: 
De er sådan nogle hippier, og så synes de, at vi er snobbede og fine på den. Gruppeidentiteterne skabes og 
vedligeholdes på særlige steder, som gymnasieeleven Julie fortæller om et årligt arrangement for 
gymnasieelever i Lovparken: Der blev jeg ligesom indviet til stedet, før det var jeg ikke rigtigt med. 

Altså, vi er her jo allesammen samtidig, for det meste, men vores gruppe sidder inde under træerne, siger han-
delsskoleeleven Andreas på 19 om sin gruppes ophold i Lovparken, hvor grupperne opholder 
sig forskellige steder i parken. Grupperne er ofte i byen samtidig, men det er meget sådan dem derov-
re og os herovre. Vi er sådan lidt adskilte, som Peter på 17 siger.  

De yngste af  de unge, der (endnu) ikke har ét fælles sted, hvor de mødes og opholder sig, kan 
man se vandre rundt i byen: Vi går bare sådan rundt og ‘føler den’, ik’. For at se, hvad de andre gør, siger 
Ahmed på 14. Når man går rundt i byen, sker det ofte i grupper, fordi de unge føler sig mere 
trygge, når de er sammen: Når vi går i grupper, så sker der jo ikke noget. Så kender vi hinanden, ik’, siger 
Simon på 13.  

Væsentligt er det at bemærke, at de unge, i al deres øvrige opdagelseslyst, også søger de faste 
gruppestrukturer, der giver dem nogle holdepunkter i deres identitetsdannelse.  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FIRE STEDER I KØGE 

De unge i Køge har i undersøgelsen peget på fire steder, fire byrum, der har en særlig betydning 
for dem. Det er steder, de forholder sig aktivt til i modsætning til mange andre steder i byen, 
som de ikke føler har en relevans for dem. Det kan være steder, som de kan lide at komme, eller 
det kan være steder, som de ikke bryder sig om at være, men som ikke desto mindre er centrale 
for deres orientering i byen og er steder, som de har en klar mening om. 

Stederne, som på forskellig vis indgår i de unges opfattelse af  byen, og som er med til at be-
stemme deres bevægelser og ophold, er: 

• Torvet 
• Stationen 
• Udsigten 
• Lovparken 
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LOVPARKEN

UDSIGTEN

TORVET

STATIONEN



 

Køge Torv – mest for ældre 

Køge Torv er Danmarks største provins- og middelaldertorv og har fungeret som 
handels- og samlingspunkt for byens borgere siden middelalderen. Det brostens-
belagte torv er omgivet af  farverige huse, der sætter rammerne for blandt andet 
populære torvedage, Køge Festuge og sommerens studenterdans rundt om statuen 
af  Frederik VII.  

Til daglig er torvet en banegård af  borgere i transit. Folk i alle aldre krydser torvet 
på skrå eller langs kanterne, alene og i grupper. De fleste ophold gøres på en af  de 
lokale caféer, der tilbyder udendørsservering.  
 
For flertallet af de unge i Køge er torvet imidlertid ikke et interessant sted at op-
holde sig. Det er primært et sted for familier og ældre. Og skulle de unge endelig 
have lyst til at gøre ophold, mangler der muligheder, siger de, idet lommepengene 
eller SU’en ikke rækker til cafébesøg.  
 
På trods af  torvets farverige udtryk opfatter de unge ikke torvet som et sted, de 
har lyst til at opholde sig i længere tid ad gangen. De synes ikke, at der er steder, de 
kan sætte sig og være sammen, men at torvet primært er forbeholdt Køges ældre 
borgere. De fortæller, at der ikke på torvet er steder, hvor man kan være i fred. De 
unge beskriver torvet som et sted, hvor der ikke er noget at lave, hvilket får dem til 
at søge væk fra det.  
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Torvet er et godt sted at mødes, fordi det er 
nemt og centralt, men vi bliver her aldrig.  
– Anders, 21 år.

Alting koster jo penge her, så man kan ikke 
bare sætte sig ned.  
– Sofie, 16 år.

Torvet er sådan et sted, man går forbi..  
– Jasmin, 19 år.

Jeg bruger torvet som et transitsted. Det er et 
hyggeligt sted at gå igennem, men der er ikke 
noget, der appellerer til, at unge skulle få lyst 
til at opholde sig her.  
– Mads, 19 år.



 

Køge Station – grim og ubehagelig 

Køge Station omfatter S-toge, Østbanen, den statsejede jernbane, Lille 
Syd, samt Køges busstation, der ligger langs togsporene. Stationen fun-
gerer som et trafikalt knudepunkt mellem Køge og dets opland og Kø-
benhavn og bringer hver dag tusinder af  borgere ind og ud af  Køge. I 
myldretiden summer stationen af  liv, hvor unge som ældre bevæger sig 
mellem hinanden for at komme rundt og videre 

Det er dog ikke alle stationens brugere, der har travlt med at komme 
videre. For en del unge er stationen et sted, de mødes med deres ven-
ner, og for nogle er det også her, de får tiden til at gå ved at holde øje 
med, hvem der står af  og på togene. De mødes ved det lille torv foran 
kebabrestauranten, hvor de hænger ud eller “føler den”, dvs. markerer 
sig og sin tilstedeværelse. 

Når mørket sænker sig, og togdriften halveres, beskriver mange af  de 
unge stationen som et meget utrygt sted. Stationen beskrives som øde 
og affolket, underbelyst og kold. Særligt de unge piger bryder sig ikke 
om at opholde sig på stationen i aften- og nattetimerne, da de har hørt 
mange historier om ubehagelige episoder på stationen.  

Der fortælles i det hele taget mange historier om Køge Station, og den 
udgør et ubehageligt sted i de unges fantasi, hvor bander og alkoholike-
re regerer, og uprovokerede overfald finder sted. Stationen opleves som 
et af  Køges mest utrygge steder. 
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Det kan godt være ubehageligt at være her. 
Skumle typer. Og så bygningerne … Måske 
kunne her godt være noget kunst. Her er virke-
lig dårligt overblik. 
– Cecilie 19 år.

Infotrappen på stationen er fed, sådan en kun-
ne man også godt have på torvet. Torvet er så 
stort og tørt, derfor er det kedeligt at være der. 
– Hanne, 14 år.

Stationen er som vores klasseværelse, vi er her 
bare, og vi møder mange af  dem, vi kender.  
– Bilal, 18 år.

Der er så klamt her. Det er ikke det pæneste 
sted at være, og det er ikke det reneste. Men 
man kan bruge den, hvis man skal mødes.  
– Bayan, 16 år.



Udsigten – nogle gange er det næsten for meget  
 
Udsigten er det yderste byrum på Søndre Havn og kombinerer 
både strand, natur og havn. Udsigten rummer mulighed for at 
sole sig med vennerne, spille beachvolley i strandkanten og 
grille med familien. På en varm sommerdag bruges Udsigtens 
faciliteter i stort omfang af  folk i alle aldre, men om aftenen 
tiltrækker den især unge.  
 
Når mørket falder på, forvandles Udsigten til et samlingspunkt 
for unge, hvoraf  en del er i 15-16-årige. På opfordring fra de 
unge blev der i 2013 installeret et trådløst musikanlæg, der be-
nyttes til at afspille musik fra mobiltelefoner, og der afholdes 
Molefester.  

Molefesterne deler vandene blandt de unge i Køge. For mange 
er molefesterne ramme om sjov og de første kys, mens de for 
andre opleves som utrygge. Flere unge mener, at det er den 
manglende belysning og afsides beliggenhed, der gør stedet 
utrygt, da mørket tiltrækker ‘de forkerte’ typer, ballademagere. 

Udsigten er i sommermånederne et fortrukkent mødested for 
mange unge i Køge.  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Udsigten bliver brugt af  nogle trampertyper, 
der gør, at jeg ikke rigtig føler mig tilpas der. 
– Andreas, 22 år.

Jeg tør ikke altid være her.  
– Anders 16 år.

Jamen, så spiller vi ølbowling hernede, griller og 
man kan være heldig, at der er en smuk stjer-
nehimmel. Og man kan ligge på solskærmen og 
se på stjerner sammen.  
– Christina 17 år. 

Musikken gør bare stedet til noget helt nyt. 
Det går fra snak til at åbne stedet op, så det 
bliver et helt nyt sted. Og så er der altså  
noget ved havlugten.  
– Camilla, 18 år.



Lovparken – til fredagshygge og ølbowling 

Lovparken er Køges centrale, grønne oase. Stierne, der omgiver de store, 
grønne plæner, snor sig i skyggen fra træerne, og under træerne står enkelte 
bænke og borde til parkens brugere. Lovparken bruges af  Køges borgere og 
borgere fra oplandet til blandt andet hundeluftning, legeplads, spadsereture, 
boldspil, grillfester og fredagsøl. 
 
En hyppig brugergruppe af  Lovparken er Køge Gymnasiums unge, der gen-
nem årtier, fortæller de, har haft tradition for at drikke fredagsøl i parken. 
Gymnasieeleverne samles ofte på græsplænen i store grupper der udvides, i 
takt med at flere støder til.  
 
Lovparken tiltrækker også unge fra Køges andre ungdomsuddannelser. Disse 
typisk mindre grupper samles ofte ved bænkene og bordene under træerne.  

Lovparkens forskellige brugere holder sig for det meste hver for sig. Dog kan 
de finde på at mødes på midten om boldspil, ølbowling eller småsnak. 
 
På nær de lange, lyse sommeraftener er Lovparken i de sene aften- og natteti-
mer mørk og mennesketom. Lyskilderne består af  mindre lygtepæle langs par-
kens stier, hvilket får græsplænerne til at fremstå store og mørke. Enkelte ef-
terårsaftener kan man finde en lille gruppe 15-16-årige skoleelever, der med 
musik, øl og lommelygter har fundet vej til parken. 

Lovparken omtales af  langt de fleste unge som et “fedt” sted. 
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Det er rart med træerne og naturen og det frie 
græs, som vi bruger til ølbowling og boldspil. 
Her kan man bare få lov til at være uden at 
forstyrre nogen. Og så er vi jo tæt på alting.  
– Henriette, 18 år. 

Der er også “Mormor”. Hun er lidt en legende. 
Sådan en man gemmer sin pant til.  
– Julie, 17 år.

Jeg har ikke noget imod bare at gå ned i Lov-
parken, for der er næsten altid nogen, jeg ken-
der.  
– Peter, 18 år. 

Der måtte godt være nogle flere bænke her. Og 
måske nogle toiletter. Eller noget lys, så vi kan 
være her til senere om aftenen.  
– Susanne, 19 år.
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De unges forståelse og brug af byen 

Aktivitet, intimitet, opdagelse og identitet er forhold, som, på den ene eller den anden måde – 
og nogle gange i et uforudsigeligt miks – indgår i de unges forståelse og brug af  byen, og Lov-
parken, torvet, Udsigten og stationen er konkrete steder, som de forholder sig til og bruger eller 
ikke bruger. En måde at begribe de unges forståelse og brug af  byen kan være som skitseret i 
nedenstående figur. 

Den lodrette akse beskriver, om byens rum opleves som primært trygge eller utrygge. Den 
vandrette akse beskriver, hvorvidt de unge oplever byens rum som primært bestemt af  andre 
(reguleret) eller som relativt uforudsigeligt (ureguleret).  

Modellen er (naturligvis) et forsimplet billede på virkeligheden, og at den repræsenterer nogle 
generelle betragtninger om unges forståelse og brug af  Køges byrum. 
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TRYGT

UREGULERET

DET “KEDELIGE” 
BYRUM 

- Ingen aktivitetsmuligheder 
- Ingen intimitetsmuligheder 
- Ingen opdagelser at gøre 
- Identitetsgivende

REGULERET

DET “UFORUDSIGE-
LIGE” BYRUM 

- Aktivitetsmuligheder 
- Intimitetsmuligheder 
- Opdagelser at gøre 
- Delvist identitetsgivende

DET “UBEHAGELIGE” 
BYRUM 

- Ingen aktivitetsmuligheder 
- Ingen intimitetsmuligheder 
- Ingen opdagelser at gøre 
- Ingen identitetsgivning

UTRYGT

DET “FEDE” 
BYRUM 

- Aktivitetsmuligheder 
- Intimitetsmuligheder 
- Færre opdagelser at gøre 
- Identitetsgivende



Det kedelige byrum er et uvedkommende byrum for de unge. Rummet har muligvis en klar betyd-
ning for andre, men de unge føler ingen tilknytning til det. Byrummet er for ‘de andre’. De unge 
finder ikke, at der er mulighed for meningsfulde aktiviteter, og det indbyder ikke til ophold og 
intimitet. Rummet fremstår overplanlagt, og nok meget trygt, men der er ikke noget at gå på 
opdagelse i. I Køge opleves Torvet som et sådant kedeligt byrum for flertallet af  de unge. 

Det ubehagelige byrum er et rum, som de færreste unge finder er brugbart til at opholde sig i. Det 
føles ikke “rart” og ofte, især om aftenen, decideret utrygt. Hvis byrummet ikke gør de unge 
utrygge, er de uengagerede og uden følelse af  ejerskab til det. Rummet kan allerhøjst bruges 
som transit- eller mødested, og indbyder ikke til nogen former for aktivitet eller intimitet. Der er 
intet nyt at opdage, og stedet forekommer intetsigende. Byrummet er anonymt og uden omsorg, 
hvilket forstærker utryghed. På trods af  at nogle ungegrupper holder af  at hænge ud på statio-
nen, opleves den af  de fleste unge som et sådant ubehageligt byrum for de unge. 

Det uforudsigelige byrum er betegnelsen for et byrum, der for de unge ikke fremtræder planlagt og 
reguleret. Der er noget ‘vildt’ over det. Et ‘byrum’ på grænsen til byen. Det opfattes netop der-
for for grænseoverskridende og utrygt. Dets placering gør det dog til et frirum for de fleste, 
hvor de kan gå på opdagelse og skabe oplevelser sammen. Rummet appellerer med sin mang-
lende kodificering (uskrevne regler og praksis) til nye former for aktiviteter, og man kan aldrig 
rigtigt vide, hvad der sker. I Køge er Udsigten et sådant uforudsigeligt byrum for de unge. 

Det fede byrum er ét, som de unge føler et stort ejerskab til. Et byrum, som de kender, og som de 
over tid har gjort til deres. Rummet har plads og er åbent for forskellige grupper af  unge og 
deres fortolkning af, hvad rummet kan bruges til. Der er mulighed for både masser af  aktivitet 
og intimitet og privatliv. Det er et frirum for fysisk og social eksperimentering. Rummet tilbyder 
ikke så mange nye opdagelser, det har typisk en historie og et sæt af  traditioner. I Køge er Lov-
parken et sådan fedt byrum for de unge.  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TRYGT

UREGULERET

DET “KEDELIGE” 
BYRUM 

TORVET

REGULERET

DET “UFORUDSIGE-
LIGE” BYRUM 

UDSIGTEN

DET “UBEHAGELIGE” 
BYRUM 

STATIONEN

UTRYGT

DET “FEDE” BYRUM 

LOVPARKEN



Forslag og ideer 

Undersøgelsen af  Køges ungeliv har givet viden om de unges forståelse og brug af  byen. Formålet 
er at bidrage til at forbedre bylivet og trygheden for de unge – med det håb, at et forbedret byliv 
for unge også betyder et forbedret byliv og en forøget tryghed for Køges øvrige borgere.  

I det følgende præsenteres overordnede forslag i relation til byplanlægning, der har unge for øje. I 
forlængelse heraf  præsenteres også overvejelser over og forslag til mulige forbedringer af  de fire 
udpegede byrum i Køge, så disse i højere grad afspejler de unges behov og ønsker. Forslagene 
kommer fra de unge selv og videreformidles, således som de er kommet til udtryk i undersøgelsen.  

Forslag 
Undersøgelsen tegner et billede af  de unge som aktive og interesserede deltagere i byens liv. De 
unge bidrager til at skabe et byliv. Som undersøgelsen peger på, er der hos de unge en særlig attrak-
tion mod de dele af  byen, hvor de synes, at de kan opnå en for dem interessant og udfordrende 
balance mellem det relativt regulerede og det relativt vilde byrum. Rum, der kan give dem en vis 
tryghed, men som ikke opfattes som styret og overvåget af  voksne eller ’en usynlig kommunal 
hånd’.  

De følgende tre forslag har alle byrumsudvikling med unge for øje og fokuserer specifikt på at 
finde balancen mellem det ’trygge’ og det ’vilde’ ungeliv.  

Forslag: Skab flere tværgående mødesteder 
De unge færdes mellem hinanden i byen, og de spejler sig konstant i hinanden. En del unge ud-
trykker på forskellig måde en følelse af  utryghed, når de møder nogen, de ikke kender. De bliver 
nervøse for, at “de andre” vil komme med tilråb, være “ubehagelige” eller ligefrem voldelige. Det 
betyder blandt andet, at der er steder i byen, man afholder sig fra at komme. Som 21-årige Thor 
udtrykker det: Nogle steder bliver brugt af  nogle ’typer’, der gør, at jeg ikke rigtig føler mig tilpas der. Derfor 
bruger jeg ikke rigtigt de steder. ’Typerne’ er ofte grupper af  unge, man ikke ved, hvem er, men om 
hvem, der cirkulerer fortællinger, som nærer forestillinger om, hvad ’sådan nogen’ gør. De typiske 
negative forestillinger og fortællinger overføres til særlige steder, hvor ’typerne’ opholder sig, og 
skaber utryghed de pågældende steder. Det er derfor afgørende for trygheden i byen at nedbryde 
disse negative forestillinger og fortællinger, som de unge har om hinanden. 

Der bør derfor gives plads til nogle tværgående mødesteder, der kan give mulighed for at ska-
be positive fortællinger og dermed også om unge uden for ens egen gruppe. Udsigten (gen-
nem fx musik) og Lovparken (gennem fx boldspil) rummer sådanne muligheder, idet der her 
er mulighed for at skabe fælles og improviserede oplevelser og aktiviteter. De to steder er ikke 
eller i meget begrænset omfang kodificerede, og byrummene rummer derfor potentiale for 
spontant opståede møder mellem forskellige unge. 

Det bør betænkes i byplanlægningen at efterlade sådanne uudfyldte rum med potentiale for 
oplevelser og aktiviteter, som det er op til de unge selv at skabe. Fællesskaberne opstår og 
udfolder sig gennem handlinger og problemløsning. 

Med henblik på at skabe tværgående mødesteder for de unge, hvor de føler sig trygge, bør det 
endvidere medtænkes, hvordan fx døgnåbne butikker, caféer m.v. kan medvirke til at skabe 
såkaldt naturlig overvågning.  

Forslag: Skab attraktive ruter 
Den nærmest konstante bevægelse er en måde for unge at være i byen på. Flertallet af  de unge 
udpeger belysning som en afgørende faktor for deres oplevelse af  tryghed, når de bevæger sig 
rundt i byen. De foretrækker at gå på oplyste veje i aften- og nattetimerne, og nogle undgår 
helt at færdes på dårligt oplyste veje og stier efter mørkets frembrud. Det er imidlertid ikke 
blot mere lys, de unge efterspørger, det er snarere den ’rette’ mængde af  lys eller en alternativ 
og mere spændende lyssætning af  byens pladser og gader. 
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Belysning kan være et redskab til at skabe midlertidige og trygge fikspunkter på de unges van-
dringer rundt i byen. Andreas på 17 stopper under en vandring mod Molen i Køge op ved en 
væg oplyst i forskellige gule nuancer og udbryder: Det er mega fedt. Lyset er med til at gøre vejen 
behagelig at gå på. Det kunne der godt være mere af  rundt i byen.  

Oplyste ruter med fikspunkter af  iscenesat belysning, der skaber rum, kan være et redskab til 
at skabe større tryghed – ikke blot blandt de unge, men blandt alle Køges borgere. 

Forslag: Skab resiliente byrum 
Når de unge forklarer, hvad et godt sted er, lægger langt de fleste vægt på, at der skal være noget 
at lave. Det er et synspunkt, der bakkes op af  flere af  de fagpersoner, der har deltaget i undersø-
gelsen. Det sker nemlig fra tid til anden, at kedsomhed fører til ballade, hærværk og måske 
småkriminalitet. Der har fx været problemer med, at unge har smadret flasker for at prøve kræfter 
med hinanden og dermed ikke blot har skabt utryghed blandt andre unge, men også blandt andre 
borgere.  
 
Byrummene bør derfor planlægges, så de giver mulighed og afløb for sådanne styrkeprøver. Mar-
tin Andersen, der er leder af  Natteravnene i Køge, siger: Jeg har flere gange set de unge lave kapløb på 
bøjerne nede på Søndre Havn. De har behov for at undersøge og afprøve ting. Tingene behøver ikke være dyre, for 
de unge mister hurtigt interessen. Det skal bare være simpelt og sjovt. Ved at byrummet tilbyder, at de unge 
kan prøve kræfter med hinanden, kan nogle former for hærværk samt den utryghed, det fremkal-
der, forebygges.  

En klubmedarbejder forklarer, at de unges indendørsfodboldbane i ungdomsklubben Spidsen er 
gået i stykker, og de unge fyre kan ikke få brændt deres energi af. Jeg frygter, at det vil betyde, at det bliver mere 
interessant for dem at opsøge livet på gaden [underforstået kriminelle miljøer]. At skabe mulighed for 
aktiviteter i byen og indbygge muligheder for, at man kan ’slås med byrummet’ har derfor også et 
kriminalpræventivt sigte.  

Ideer 
Køge har et godt udgangspunkt for at videreudvikle byen for de unge.  

På de følgende sider præsenteres en række ideer til indretning af  Køges byrum affødt af  ungevan-
dringerne og undersøgelsen. De ledsages af  konkrete forslag fra de unge selv. Flere af  forslagene 
er helt konkrete, nogle måske uladsiggørlige, men de bærer vidnesbyrd om de unges engagement i 
deres by. 
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De unge oplever torvet som uinteressant og uvedkommende. De ser det som et sted for alle andre 
end unge, fx familier, midaldrende og ældre. De unge kan mødes på torvet, men primært for at 
shoppe eller for at gå andre steder hen. Torvets vigtigste funktion i dag i relation til de unge er, at 
de her kan spejle sig i de andre borgere og dermed se sig selv som unge.  

Men ønsker man, at torvet i højere grad skal udgøre et byrum for også de unge, kan der med for-
del laves flere siddepladser, hvor de unge kan være uden at skulle købe noget. I torvets kantzoner 
kan der mere målrettet laves ungevenlige zoner, hvor de unge kan iagttage (voksen)livet på torvet 
uden at føle sig i vejen.  

De unges egne forslag:  
• Flere siddepladser, så vi kan tale sammen. 
• Et hæng-ud-sted, hvorfra man kan se pladsen i et nyt perspektiv ligesom trappen på stationen. 
• Aktivitetsmuligheder, der ikke koster noget. 
 

 37

IDEER TIL TORVET 

• Bænke langs husmure eller på fortove lidt væk fra caféer. 
• Midlertidige aktiviteter lavet af  unge. 
• Mere gennemgang og flow fra de små gader henover torvet. 
• Mulighed for at se torvet fra forskellige og nye vinkler for forskellige grupper af  borgere.

TORVET



De unge udpeger stationen som det mest ubehagelige og utrygge sted i Køge. Stationen opleves af  
de fleste som grim og ulækker, som et anonymt byrum, hvor der ikke er ordentligt opsyn. På plad-
sen foran stationen hænger fra tid til anden enkelte (unge)grupper ud, som forstærker følelsen af  
utryghed for flertallet af  unge og byens øvrige borgere.  

Stationen undergår for tiden en renovering, og der er god grund til at tænke tryghed mere aktivt 
ind i udviklingsplanerne. Især oversigtsforhold, skiltning og mulighed for naturlig overvågning kan 
forbedres. Derudover kan en mere hensigtsmæssig belysning skabe tryghed og færre mørke huller 
omkring og på stationen. 

De unges egne forslag: 
• Noget kunst, der kan gøre det mere interessant. 
• Stikkontakter, så man kan lade sin telefon op, mens man venter. 
• Bluetooth-tilkobling af  musik på pladsen foran stationen. 
• Bedre og renere toiletter, der ikke lugter. 
• En hængelåsvæg, hvor vi kan hænge små symboler. 
• Tryggere tunnel under banen. 
• Fjern læhegnet ved busholdepladsen, så man bedre kan se sig omkring. 
• Bordfodboldborde eller bordtennisborde på forpladsen. 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IDEER TIL STATIONEN 

• Bedre overblik over adgangsveje og passager. 
• Bedre belysning med fokus på ansigtsgenkendelse og atmosfære. 
• Naturlig overvågning og opmærksomme øjne fra facader hos erhvervsliv og taxaer. 
• Bedre renhold og vedligehold. 
• Positiv kommunikation af  anvisninger og regler for opførsel.

STATIONEN



Her mødes mange unge på sommeraftener. Området tilbyder masser af  aktivitetsmuligheder. Men 
områdets afsides beliggenhed kan skabe en isoleret og til tider utryg følelse hos de unge. Om afte-
nen bliver området meget mørkt, og det industrielle område på vej til Udsigten kan give fornem-
melsen af  at være lille og alene. Derudover kan man køre i bil helt op til stedet, hvor de parkerede 
biler blandt andet bruges til at spille høj musik og oplyse området efter mørkets frembrud. Det gør 
særligt de yngre brugere usikre og utrygge. 

Udsigten rummer mange potentialer for det, som de unge søger. Men området kan forekomme lidt 
for uforudsigeligt for især de yngre unge. Der bør især fokuseres på den rette belysning, der ikke 
bader området i lys, men i stedet gør det muligt at orientere sig og skabe stemning og intimitet. 
Naturområdet omkring Udsigten tiltrækker de unge, og et samspil mellem ungeliv og natur kan 
understøttes ved fx at anlægge vandhuller og beplantede kantzoner ind mod industrien på Søndre 
Havn. Derudover kan man støtte ungedrevne tiltag som festivaler, kunstforløb mv., der skaber nyt 
liv og ejerskab til området.  

De unges egne forslag: 
• Et vandsportsanlæg og bedre badefaciliteter. 
• Bedre og læ og overdækning for sol og regn. 
• Noget at lave, der kan tiltrække andre unge. 
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IDEER TIL UDSIGTEN 

• Fokus på adgangsveje og belysning af  fikspunkter på Søndre Havn. 
• Bedre mulighed for at markere ejerskab i form af  længerevarende projekter 
• Flere halvprivate delområder, som unge kan “indtage” i området. 
• Forbud mod at køre biler ind i området om natten. 
• Støtte til ungedrevne kulturtiltag som festivaler eller kunstforløb. 

UDSIGTEN



Lovparken 
Parken danner ramme om en vigtig del af  de unges sociale liv, og den tiltrækker mange forskellige 
ungegrupper. Selvom nogle unge kan opleve parken som utryg om aftenen, har den en særlig pla-
cering i de unges bevidsthed og er i dag det foretrukne sted i Køge for byens unge. Lovparken 
ligger centralt og er derfor en integreret del af  byens liv. 

Det er vigtigt, at parken får lov til fortsat at være et tilgængeligt sted for de unge, som de ’pr. tradi-
tion’ føler er deres, og som henligger relativt ureguleret. Her kan de udfolde planlagte såvel som 
uplanlagte aktiviteter. En række forhold kan dog forbedre både de unges brugsmuligheder og par-
kens tilbud til Køges øvrige borgere. Parken kan med fordel få bedre toiletforhold, diskret belys-
ning og flere borde og bænke. Med et fleksibelt byrumsinventar kan den tilbyde de unge bedre 
muligheder for selv at indrette de rum, de måtte foretrække som rammerne omkring deres samvær.  

De unges egne forslag: 
• Toiletter, som vi selv kan være med til at vedligeholde. 
• Hyggebelysning, så vi kan være der længere. 
• Flere borde og bænke spredt ud i parken. 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IDEER TIL LOVPARKEN 

• Bedre belysning, der kan varieres efter døgnets rytme. 
• Flere oplyste og bedre markerede indgange til parken. 
• Toiletter, der kan holdes rene uden store omkostninger. 
• Fleksible og midlertidige siddeområder spredt ud på plænerne og under træerne, så de danner halvpri-

vate rum. 
• Flere aktivitetsområder, der bringer øvrige borgere i kontakt med de unge og kan afdramatisere de un-

ges brug af  parken.

LOVPARKEN
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