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I denna uppsats undersöks ett socialt fenomen som vanligen benämns som urban ut-

forskning, ambitionen har varit att utifrån intervjuer ge svar på vad det innebär, hur det 

går till och varför det är intressant. Med hjälp av en intervjuguide har jag intervjuat fyra 

personer som var och en berättat sin syn på verksamheten.  

Undersökningen påvisar både likheter och skillnader mellan olika urbana utforskare. In-

tervjupersonerna ger utryck för att verksamheten bör delas upp i två kategorier där den 

ena innefattar personer som mestadels besöker övergivna byggnader som finns ovanför 

jord. Den andra kategorin innefattar personer som föredrar militära anläggningar och 

tunnlar som till stor del finns under jorden. I undersökningen finns båda kategorierna re-

presenterade och orsakerna till intresset är främst en strävan efter originella upplevelser 

eller för personerna estetiskt tilltalande miljöer. Dokumenterandet av platserna är något 

som framträder som en viktig del av verksamheten, något som utmynnar i publicering på 

internet.  

I likhet med Bourdieus skildring av universitetets verksamhet i Homo Academicus har ambi-

tionen varit att framställa aspekter som karaktäriseras av en urban utforskare. Vidare har 

Bourdieus teori om kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital kopplats till verksamheten. 

Även Meluccis teori om nya sociala rörelser har visat sig gångbar i uppsatsen. 
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1 Inledning  

1.1 Ämnesval 

Urban utforskning är antagligen den vanligaste benämningen på det fenomen som innebär att 

besöka övergivna platser som tunnlar, industrilokaler, mentalsjukhus eller andra byggnader som 

utövarna anser värda ett besök. Ofta utmynnar besöken i ett antal bilder som publiceras på inter-

net. Platserna kan vara svårtillgängliga, avlägsna konstruktioner som gemene man och kvinna inte 

känner till eller av andra anledningar inte besöker. Anledningen kan vara att de inte anses vara ett 

värda ett besök eller präglas av skyltar som påvisar att obehöriga inte får vistas där. Platsernas 

skick kan även vara sådant att det är direkt farligt eller ohälsosamt att vandra omkring på områ-

det. Ekonomihistoriken Jan Jörnmark som är en centralfigur inom urban utforskning vittnar själv 

om den fara som finns närvarande vid urban utforskning.  

”Visst kan det vara farligt att vandra runt i denna oordning. Själv var Jan Jörnmark nära att trilla ner i 

ett 20 meter djupt schakt i ett nedlagt sockerbruk. Men han lyckades hindra fallet i sista stund och 

slapp undan med två brutna revben. Men, genmäler han, det finns mycket annat som är farligt 

utan att det fördöms som oansvarigt, bergsklättring exempelvis.”1  

Urban utforskning är en verksamhet som lockar allt fler anhängare. Även om jag själv inte 

springer runt i tunnlar under staden eller bryter mig in på övergivna fabriksområden så fascineras 

jag av Jörnmarks besök av övergivna platser och de historiska skildringar som kopplas ihop med 

de bilder han tagit på dem. Platsen får genom dess historia en annan innebörd och det faktum att 

den är övergiven väcker både nyfikenhet över vad som bidragit till dess förfall och funderingar 

över varför så få känner till dess existens. Trots att platserna många gånger är farliga och svårtill-

gängliga finns urbana upptäckare världen över redo att utforska en fallfärdig industrilokal eller 

bortglömt tunnelsystem. Därmed funderar jag över vad utövarna finner lockande med urban ut-

forskning varpå jag önskar att närmre sätta mig in i denna verksamhet och belysa den.   

 

 

 

                                                 

1 Söderström, 2010-06-29 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det relativt nya sociala fenomenet urban utforskning. För 

att uppnå syftet har jag valt att fokusera på följande frågor. 

Vad innebär urban utforskning för utövarna? 

Hur går urban utforskning till enligt utövarna? 

Varför intresserar sig utövarna för urban utforskning? 

1.3 Teori 

Utifrån ett konstruktionistiskt synsätt är företeelser något som skapas i samspel med individer 

och är i ständig förändring. I interaktion med intervjupersonerna framträder en bild av undersök-

ningens fokus. Förutom den bilden som uppstått genom den sociala kontakten påverkas det fär-

diga resultatet delvis utifrån forskarens verklighetsuppfattning vilket resulterar i dennes specifika 

version av verkligheten. Konstruktionen av verkligheten blir därmed aldrig slutgiltig.2  

Den italienske psykologen Alberto Melucci har utformat teorin om nya sociala rörelser. De gamla 

massrörelserna kom från industrisamhället som består av arbetarrörelse, nykterhetsrörelse, samt 

nationalistiska rörelser. Från 1960-talet och framåt utspelas konflikter allt mer utanför de politiska 

organisationerna som exempelvis veganrörelse eller antiglobaliseringsrörelser. För att precisera en 

social rörelse använder sig Melucci av tre begreppspar. Solidaritet/aggregation, kon-

flikt/konsensus, gränsöverskridande/adaption.3 En social rörelse består därmed av tre dimensio-

ner. Det är en kollektiv handling på så vis att medlemmarna solidariskt erkänner varandra som 

ingående i rörelsen. Rörelsen är engagerad i konflikt och i opposition till motståndare. Rörelsens 

handlingar överskrider ett systems toleransnivå. För att den gamla arbetarrörelsen skulle uppstå 

krävdes homogena klasser som ledde till en tydlig konflikt i samhället. I dagens samhälle finns 

flera konflikter och ett stort urval av identiteter som är mer tillfälliga. Därmed skiljer sig de nya 

sociala rörelserna avsevärt ifrån de gamla. Samtiden beskrivs på en rad olika vis varav Melucci 

oftast talar om det komplexa samhället. Rörelserna i det komplexa samhället har sin grund i var-

dagslivet och därmed är de förpolitiska, de är metapolitiska på så vis att politiska krafter inte helt 

kan representera dem. Den industriella produktionen var tidigare centrum för makt och konflikt i 

samhället. I det komplexa samhället spelar tillgången till kunskap och information större roll. 

                                                 

2 Bryman, 2012, s. 37 
3 Lindgren, 2007, s. 198 



 

3 

 

Därmed engageras aktörer i konflikter kopplade till produktion av information och symboler. 4 

Sociala rörelser kan därmed ses som utmaningar av den rådande ordningen i samhället. Beteen-

den som det politiska systemet inte kan hantera ger upphov till nya sociala rum innefattande kon-

flikter, avvikande beteende och kulturella experiment. 5  

Melucci visar på tre former av symbolisk utmaning. Den första är profetian där rörelsens med-

lemmar som profeter framför alternativa meningar till den rådande makten i samhället. Den 

andra är paradoxen som syftar till att rasera de rådande koderna i samhället genom överdrifter 

som visar på dess motsägelsefulla karaktär. På så vis vill den sociala rörelsen visa på det ologiska i 

den dominerande diskurs som finns i samhället. Den tredje är representationen som visar på den 

svaghet som finns inom det politiska systemet. Den sociala rörelsens existens är en konsekvens 

av det politiska systemets obenägenhet att tillmötesgå dessa individer. De symboliska utmaning-

arna leder till systemeffekter, det vill säga att den makt som finns inom politiska eller administra-

tiva områden synliggörs.6  

Bourdieu har lanserat teorier om fält, habitus och kulturellt kapital. Fältteorin innebär att samhäl-

let ska ses som ett socialt rum bestående av olika fält. Fälten uppstår då en grupp besitter samma 

värderingar. Fälten har olika status inom samhället, men det finns även inom fältet en hierarkisk 

uppdelning. Bourdieu menar därmed att det inom samtliga fällt råder konkurrens för att erhålla så 

god status som möjligt.7 Bourdieu talar även om habitus som är produkten av individernas upple-

velser och erfarenheter. Hur en individ förhåller sig till olika saker beror på dennes erfarenheter 

av samhällets strukturer. Vidare framför Bourdieu olika kapitalformer som påverkar habitus, eko-

nomiskt, socialt och kulturellt kapital. Socialt kapital handlar om relationer till andra personer 

medan kulturellt kapital erhålls genom utbildning och utmynnar i att man kan anpassa sig till olika 

typer av människor och situationer. Ju mer av de tre olika kapital en individ innehar desto bättre 

blir dennes anseende och därmed status.8 

Med hjälp av fältteorin undersöker Bourdieu i Homo Academicus hur den sociala konstruktionen av 

universiteten i Frankrike såg ut beträffande dess miljö och personal men även beträffande presti-

ge och inflytande. Han reflekterar även över hur nya ämnen inom universiteten påverkat verk-

                                                 

4 Lindgren, 2007, s. 200 
5 Lindgren, 2007, s. 201 
6 Lindgren, 2007, s. 202 
7 Lindgren, 2007, s. 167 
8 Lindgren, 2007, s. 170 
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samheten.9 Bourdieu påvisar skillnader inom universitetsfältet.10 För att särskilja de olika kategori-

er som han undersöker plockas vissa egenskaper ut som kan förknippas med olika identiteter hos 

personerna inom universiteten.11 Min ambition är likt Bourdieu att synliggöra dessa gemensamma 

nämnare hos de urbana utforskarna för att påvisa dess kännetecken. 

1.4 Metod 

Då syftet med uppsatsen är att belysa hur utövarna av Urban utforskning ser på sin verksamhet 

är en kvalitativ intervju en väg att gå. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som syftar 

till att producera kunskap. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun syftar till att den intervjuade 

beskriver sin livsvärld varefter en tolkning av innebörden sker.12 Halvstrukturerad innebär att in-

tervjun varken är ett vardagssamtal eller ett slutet formulär. I stället utgår jag ifrån en intervjugui-

de som innefattar olika teman och förslag på frågor som sedan blir föremål för analys.13 Metoden 

anses även vara fenomenologisk på så vis att det sociala fenomenet belyses utifrån aktörernas 

synvinkel. Verkligheten är därmed något som kan förklaras genom att de individer som upplever 

den får komma till tals. I fenomenologisk metod fokuseras det på att beskriva det givna så väl 

som möjligt snarare än att analysera och förklara en företeelse. Fokus hamnar på att beskriva vad 

som är gemensamt inom fenomenet och på så vis synliggöra dess väsen, något Kvale benämner 

som väsenskådande.14  

Min ambition har varit att i första hand få till intervjuer där jag träffar personerna på riktigt. I de 

fall där ett sådant möte inte varit möjligt har jag eftersträvat en telefonintervju eller e-post inter-

vju. För att kunna betrakta e-post intervjuerna som semistrukturerade krävs dock att jag även 

kompletterar mina frågor med följdfrågor, något som jag därmed gjort.15 Samtliga intervjuer byg-

ger på de frågor jag utformat i intervjuguiden. Vidare har en förutsättning för att erhålla så san-

ningsenliga svar som möjligt av intervjupersonerna varit att framhäva deras anonymitet. Därmed 

figurerar intervjupersonerna med påhittade namn.  

Analysen av intervjuerna sker med inspiration från hermeneutisk texttolkning på så vis att jag 

som intervjuare med mina frågor till texten bidrar till att skapa en tolkad mening.16 Det innebär 

                                                 

9 Bourdieu, 1996, s. 25, 26 
10 Bourdieu, 1996, s. 75 
11 Bourdieu, 1996, s. 42 
12 Brinkmann & Kvale, 2009, s. 19 
13 Brinkmann & Kvale, 2009, s. 43 
14 Brinkmann & Kvale, 2009, s. 42 
15 Bryman, 2012, s. 206 
16 Brinkmann & Kvale, 2009, s. 217 
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att en intervjutext kan tolkas olika beroende på vem som arbetar med den. Ur hermeneutisk syn-

vinkel finns därmed inte enbart en sanning utan en mångfald av berättigade tolkningar.17  

1.5 Avgränsningar 

Urban utforskning som forskningsfält är tämligen stort då det finns globalt över världen varav 

vissa begränsningar är berättigade. Jag har valt att belysa fenomenet och dess verksamhet i Sveri-

ge. För att finna de personer som behövs till undersökningen har jag tänkt använda mig av inter-

net för att kontakta dem på forum och bloggar. Urvalet kan därmed ses som ett bekvämlighets-

urval, det vill säga att jag får använda mig av de personer som råkar finnas till hands.18 Med tids-

aspekten i beaktande har valet även blivit att utesluta deltagande observation som metod, detta på 

grund av de svårigheter som uppstår då man söker tillgång till forskningsfältet som handlar om 

urban utforskning. 

Arbetet med att finna personer som var villiga att ställa upp på en intervju visade sig vara något 

svårare än jag från början tänkt mig, något som avgränsat uppsatsen och till viss del påverkat me-

toden på så vis att andelen e-post intervjuer blev något större och de intervjuer där jag träffat per-

soner i verkligheten något lägre än jag till en början önskat.  

1.6 Källkritik 

Man kan på olika vis ställa sig kritisk till undersökningen. Valet att intervjua de personer som 

sysslar med urban utforskning kan bidra till en förskönande bild av verksamheten då de perso-

nerna återberättar vad de varit med om. Källan kan betraktas som partisk eller tendentiös på så 

vis att dess egna intressen går först.19 För att komma runt det problemet kunde ett par deltagande 

observationer varit aktuellt. Tidsbristen gör dock att det uteslutits som metod och även om tid 

hade funnits så kan det för utomstående vara svårt att få tillgång till den typ av verksamhet som 

urban utforskning är. Dels på grund av en rädsla hos deltagarna att information om platserna ska 

hamna i orätta händer men även på grund av att urbana utforskare ofta tänjer på gränserna om 

olaga intrång och därmed kan betraktas som kriminella. Förutom att källan kan vara partisk så 

färgas jag som författare till denna uppsats av mina värderingar.20 Något som är relevant att fram-

föra då analysen av resultatet sker av mig. Min ambition har dock varit att genomföra en så opar-

tisk undersökning som möjligt.  

                                                 

17 Brinkmann & Kvale, 2009, s. 227 
18 Bryman, 2012, s. 194 
19 Thurèn, 2005, s. 66 
20 Thurèn, 2005, s. 66 
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1.7 Disposition och begreppsförklaringar 

Jag har presenterat syftet med uppsatsen och de frågeställningar jag har för avsikt att besvara. Vi-

dare har jag redogjort för de teorier jag har som ambition att utgå ifrån. Med Bourdieus teori om 

fält, habitus och kulturellt kapital som utgångspunkt ämnar jag likt honom finna de gemensamma 

nämnare som förenar de urbana utforskarna. I metodavsnittet har jag redogjort för på vilket sätt 

jag tänker arbeta för att nå det slutgiltiga målet med uppsatsen. Jag har avgränsat mig och redo-

gjort för den kritik man kan tänkas ha om källorna.  

Det som komma skall i denna uppsats är först en redogörelse över befintlig forskning på områ-

det. En liknande forskning som den jag har för avsikt att göra har tidigare inte gjorts. Dock så 

finns en hel del forskning inom angränsade områden. Därefter följer en genomgång av hur bak-

grunden till urban utforskning ser ut globalt för att sedan gå in på verksamheten i Sverige och hur 

media rapporterat om den. Därefter kommer en redogörelse för urban utforskning ur ett sam-

hällsperspektiv. Det vill säga hur urban utforskning kan kopplas samman med ungdomskultur, 

hur strävan efter upplevelse och urban utforskning hänger ihop samt hur urban utforskning kan 

kopplas till kulturarv och individers identiteter. Vidare följer undersökningen av de personer som 

varit föremål för intervju och deras erfarenheter av urban utforskning framträder. Följt av inter-

vjupersonernas berättelser sker analysen där de gemensamma dragen hos den urbana utforskaren 

framträder samt vilka skillnader som kan finnas hos dem. I analysen ämnar jag även knyta an till 

de teorier jag redogjort för samt koppla analysen med avsnittet om urban utforskning ur ett sam-

hällsperspektiv. Därefter sker en diskussion om den urbana utforskaren och hur gångbara teori-

erna varit för att belysa fenomenet. Mot slutet av uppsatsen framför jag några tankar om hur vi-

dare forskning på området kan ske.  

Den verksamhet som är föremål för denna undersökning har många olika benämningar. I Sverige 

förekommer ruinturism och chockturism eller ruinromantik. Internationellt sett talar man om 

urban exploration som översatt till svenska blir urban utforskning. Samtliga begrepp handlar 

dock om att besöka övergivna platser. Jag ämnar dock använda mig av begreppet urban utforsk-

ning uppsatsen igenom.  
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2 Forskningsöversikt 

Rikard Johansson undersöker i uppsatsen Urban exploration och jag: meningsskapande på övergivna plat-

ser hur verksamheten i Stockholm uppfyller olika behov hos utövarna samt är en del i att skapa 

kulturarv. Genom att belysa vad utövarna själva skriver om sina upplevelser ges kunskap om 

verksamheten. Beroende på vilka behov man strävar efter att uppfylla är vissa platser mer lämpa-

de än andra. Ett konstnärligt behov leder till en plats med graffitimålningar medan ett större be-

hov av spänning kan leda till en mer svåråtkomlig plats. Johansson framför även hur personerna 

genom sina besök reflekterar över historiska aspekter förknippade med platsen samt politiska frå-

gor i nutid som exempelvis hur nedläggningar av mentalsjukhus påverkat vården av psykiskt sjuka 

i dag.21 

Emma Nilsson belyser i avhandlingen Arkitekturens kroppslighet staden som terräng hur ubisporter är 

beroende av staden. Med ubisporter menar hon aktiviteter som använder sig av staden och dess 

arkitektur som exempelvis skating, parkour eller fasadklättring. Ubisporterna utmärker sig genom 

bland annat den kroppsliga träning som är förutsättning för dess utövande. Genom bland annat 

observationer framförs hur staden används av utövarna av sådana sporter. Genom att studera 

olika ubisporters sökande efter sin säregna terräng i staden kan man dra slutsatser om vilka om-

råden som lämpar sig bättre eller sämre för utövarna av de sporterna. Exempelvis söker sig fa-

sadklättrare till en arkitektur präglad av fasader medan utövare av parkour letar sig till lägre sek-

tionsdriven arkitektur.22 Genom att förändra stadens arkitektur påverkas även möjligheterna att 

syssla med dessa sporter. Även om kopplingen mellan ubisporter och urban utforskning inte är 

glasklar så underordnas de båda under den bredare kategorin ”Urban adventure”23 

Anna-Katarina Engström skriver i uppsatsen En normstudie angående motkulturer som subkulturer och 

varför människor väljer att bryta mot normer varför personer som plankar på bussar och tåg har valt att 

göra så i stället för att betala för sig. Genom en internetenkät till medlemmar av internetsidan 

planka.nu belyser hon de bakomliggande faktorer som bidrar till att personer väljer att planka 

trots risken att åka fast. Hon kommer fram till att anledningen att folk plankar till stor del handlar 

om en vilja att kollektivtrafiken ska vara gratis för alla. Då den verkliga lagen motsäger sig den lag 

som subkulturen önskar sker en överträdelse av den verkliga lagen. Ett par personer har inom 

subkulturen som väljer att planka gått samman med ett gemensamt mål som är att frambringa 

                                                 

21 Johansson, 2006 
22 Nilsson, 2010, s. 198 
23 Nilsson, 2010, s. 51 
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gratis kollektivtrafik. Den verkliga lagen som de flesta underordnar sig är något som plankarna 

motsäger sig och gör uppror emot.24 

Jan Jörnmark är ekonomihistoriker och framför i boken Övergivna platser de bakomliggande fakto-

rer som bidragit till att vissa byggnader lämnats tomma. Varje specifik plats har sin egen historia 

och anledning till att den lämnats åt sitt öde. En övergripande anledning till ödeläggelsen är glo-

baliseringen som i den ökade konkurrensens spår slagit ut olönsamma industrier. I kombination 

med bilder och historiska tillbakablickar visar Jörnmark på ett kausalt samband mellan den stän-

diga omvandlingsprocessen och ödeläggelsen. Exempelvis hur ett blomstrande samhälle i efter-

krigstidens spår med miljonprogramsbostäder på grund av konkurrens tvingas lägga ner industrier 

med avfolkning som följd.25 Den ödeläggelse av byggnader som skett kopplar Jörnmark till Jo-

seph Schumpeter`s teori om skapande förstörelse som går ut på att kapitalismen ses som en soci-

al och ekonomisk omvandlingsprocess. Nya produktions- och samhällsformer introduceras på 

bekostnad av det gamla i allt högre takt. I vissa fall så hastigt att ”… lägenhetskomplex var över-

spelade innan de stod klara.”26 Jörnmark har efter boken Övergivna platser som fokuserade på om-

vandlingen i Sverige fortsatt i samma spår på andra håll i världen.  

Robert Willim är etnolog och belyser i Industrial Cool om postindustriella fabriker hur gamla tegel-

byggnader och rostiga miljöer inhyser nya verksamheter. I och med den tunga industrins utflytt-

ning från Västeuropa och Nordamerika som pågått sedan 1970-talet har arbetsuppgifterna för-

ändrats avsevärt. Industrisamhället framträder allt mer som något avlägset och Willim ämnar be-

lysa hur de estetiska och historiska aspekterna av byggnaderna tas till vara. Industrisamhällets 

omvandling har enligt Willim lett till det postindustriella samhället med en ökad tjänstesektor. 

Vurmen för de gamla industrilokalerna har därmed ökat och det har utvecklats ett större intresse 

för att bevara och minnas det förgångna som förknippas med dem.27 Industrierna blir föremål för 

att förmedla kunskap, men på det estetiska planet är det framför allt upplevelser som frammanar 

känslor som är av intresse. Willim poängterar hur upplevelseekonomin bidragit till att köpare av 

produkter även efterfrågar känslomässiga associationer till produkten.28 Med iscensatta fabriker 

som Volkswagens fabrik i Dresden ges besökaren möjlighet att följa tillverkningen av bilar. Sam-

tidigt erbjuds restauranger och övernattning. De positiva aspekterna av industrin lyfts fram bland 

                                                 

24 Engström, 2007 
25 Jörnmark, 2009 
26 Jörnmark, 2009, s. 189 
27 Willim, 2008, s. 3 
28 Willim, 2008, s. 7 
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besökarna, däribland hur miljömedvetandet resulterar i att bilarna körs ut på järnväg.29 De iscen-

satta fabrikerna representerar det postindustriella samhället. I takt med att industrier försvinner, 

monteras ner och återuppbyggs i Kina ökar intresset för de industrier som trots allt finns kvar i 

Europa som exempelvis koksverket Zollverein i Ruhr som är ett exempel på en återuppstånden 

fabrik.30 Området benämns som en industriattraktion och är ett exempel på industrial cool. Det 

vill säga området har omvandlats från ett smutsigt industriområde till att inhysa turister som öns-

kar återuppleva de forna industrierna.31 Zollverein utsågs av UNESCO till industriellt världsarv 

och inhyser i dag caféer, museum och även verksamhet som bio, teatrar och festivaler.32 Den 

iscensatta och den återuppståndna fabriken visar på hur industrin förändrats till områden för 

konsumtion, nöje och spännande upplevelser. Även de estetiska skildringarna har förändrats från 

att vid början av 1900-talet porträtteras som tecken på framtidsutsikter med ny teknik och kraft-

fulla maskiner. Mot slutet av århundradet ser man på samma fabriker på ett mer grubblande vis 

samtidigt som det tysta och magiska framhävs. 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29 Willim, 2008, s. 55 
30 Willim, 2008, s. 63 
31 Willim, 2008, s. 65 
32 Willim, 2008, s. 73 
33 Willim, 2008, s. 92 
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3 Vad urban utforskning handlar om 

Vad urban utforskning är och innebär beror på vem som tillfrågas. Verksamheten benämns 

stundtals som ruinturism, chockturism och ruinromantik, den kan även av vissa sakna benäm-

ning. Jörnmark framför hur urban utforskning i media framstår som en skum verksamhet med 

stort fokus på att utforska kommunala tunnlar.34 Dock så handlar det om samma sak, att besöka 

övergivna och ofta bortglömda platser som en begränsad skara människor har tillgång till. Besö-

ken utmynnar ofta i historier, bilder och diskussioner på internet. Genom besöken frammanas 

känslor och associationer till bland annat historiska berättelser eller estetiska betraktelser. På 

samma vis som 1800-talets ”välorganiserade pittoreska trädgårdsmiljöer präglade av konstgjorda 

ruiner efter tidens konstnärligt romantiska ideal” 35 fångade intresse hos betraktarna så frammanar 

övergivna industribyggnader liknande känslor hos urbana utforskare i dag. En tidig framstående 

urban utforskare som tidigt benämnde verksamheten som urban exploration var Jeff Chapman, 

verksam runt Toronto som är mer känd under pseudonymen Ninjalicious. Han startade 1996 

webbsidan Infiltration där bilder och historier om urban utforskning publicerades. Han gav även ut 

en liten broschyr vid namn The zine about going to places you`re not supposed to go ämnad för en ganska 

liten publik. Som namnet antyder handlar det om besök av platser som det inte är meningen att 

folk ska besöka. Ninjalicious gav strax innan sin död 2005 ut boken Acess all areas: a user`s guide to 

the art of urban exploration. Han anser att urban utforskning uppmuntrar vår naturliga instinkt att 

utforska omgivningen och skapa våra egna äventyr.36 Samtidigt anser han det vara sorgligt att 

”många människor aldrig upptäcker det intressanta som dagligen finns omkring oss. Han bekla-

gar att för många människor verkar det enda sevärda i städer vara de välordnade attraktioner som 

kräver inträde.”37 Willim beskriver verksamheten som hobbyupptäckarexpeditioner eller alternativ 

turism och framför att det handlar om platser dit man normalt inte har tillträde.38 Det finns en 

rad olika grupper som sysslar med urban utforskning. Webbsidan Jinx lades ut 2001 efter att först 

getts ut som en oregelbunden tidning sedan 1997. Medlemmarna dokumenterar och delger besö-

karna om deras upplevelser av New Yorks gömda värld.39 Cave Clan Australia grundades redan 

1985 av tre personer som fann ett intresse av att utforska grottor, både naturliga och sådana som 

                                                 

34 Jörnmark, 2009, s. 6 
35 Willim, 2009, s. 63 
36 Ninjalicious, 2005, s. 3 
37 Willim, 2008, s. 104 
38 Willim, 2005, s. 153 
39 Jinxmagazine, 2012-12-14 
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gjorts av människor. Verksamheten har sedan dess växt och innefattar urbana utforskare runtom 

i världen som numera utforskar även andra platser än enbart grottor.40  

3.1 Urban utforskning i Sverige 

Som så många andra företeelser som uppstått i Nordamerika så har verksamheten även spridit sig 

till Sverige och utövarna har efter Internets inträde fått större möjligheter än tidigare att organise-

ra sig. Jörnmark kom själv i kontakt med urban utforskning genom internet och bilder på över-

givna fabriker visade på just det han skrev om vid tillfället, industriell omvandling. Favoritplatsen 

för Jörnmark är Detroit i USA som för 50-60 år sedan enligt honom hade 2 miljoner invånare 

och klassades som en av de rikare städerna. I dag har invånarantalet enligt Jörnmark sjunkit till 

1750 000 och fattigdomen brett ut sig och lämnat efter sig en mångfald av övergivna byggnader.41 

På forum som Flashback kunde man till en början finna de urbana utforskarna. Men då Jan 

Jörnmark såg två varianter av dem där den mer ungdomliga delen hade större benägenhet att bry-

ta upp lås och beträda förbjudna områden, valde han att medverka till den enligt honom själv mer 

seriösa sidan 28dagarsenare. Där uppmuntras till mer seriös och ansvarstagande utforskning.42  

Jörnmarks intresse för övergivna platser startade 2004 och han var en av de första svenskarna 

som började dokumentera dessa.43 Anledningen till det växande intresset för urban utforskning 

som uppstått kan delvis förklaras av den tekniska utvecklingen och då i synnerhet digitalkameran 

och internet. En mängd bilder kan tas och presenteras, dessutom finns goda möjligheter att 

kommentera bilderna och skapa diskussioner om dem både med andra betraktare, men även med 

upphovsmannen till bilderna.44 Jörnmark menar att hans skildringar hade varit omöjligt att göra 

utan digital teknik och kommunikation, det på grund av de tips på nya platser som erhålls genom 

internet.45 

3.2 Urban utforskning i Media 

Urban utforskning dyker då och då även upp i media, något som ofta ger en negativ bild av verk-

samheten. I artikeln 13 årig pojke funnen död i schakt vid Slussen kan man läsa hur pojkens intresse för 

otillgängliga miljöer slutade i en tragedi då han ramlade och föll vid en undersökning av tunnelsy-

stemen i Stockholm. Följden av olyckan blev ett beslut att förbättra säkerheten vid platser som 

                                                 

40 Caveclan, 2012-12-14 
41 Jörnmark, 2011-05-06 
42 Söderström, 2010-06-29 
43 Jörnmark, 2009, s. 5 
44 Willim, 2009, s. 51 
45 Jörnmark, 2009, s. 6 
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urbana utforskare besöker genom att svetsa igen öppningar och kontrollera hänglåsen.46 Det är 

exempel på sådan publicitet som urbana utforskare anser negativ för deras verksamhet då det för-

svårar fortsatt utforskning av liknande områden.  

I artikeln Här sabbar de i tunnelbanan tar ett gäng som utger sig för att vara urbana upptäckare på 

sig skulden för skadegörelser i Stockholms tunnelbana. Verksamheten framstår därmed som ose-

riös och benämns som förfärlig och livsfarlig.47 Publicitet som mer seriösa utforskare helst slup-

pit. 

Dock så skrivs det även olika reportage där urbana upptäckare själva får berätta om sin verksam-

het. Det gör att en mer positiv bild av urbana upptäckare framställs. I artikeln Våghals som oftast är 

jätterädd berättar Marie om sitt intresse för det hon benämner som ruinromantik. Hur hon länge 

trodde att hon var ensam om att uppskatta nedlagda fabriker men på internet kom i kontakt med 

likasinnade. Marie talar om de olika känslorna som dyker upp vid sådana besök. Ovissheten om 

vad som ska inträffa gör att man kan bli lite rädd samtidigt som det ofta är den spänningen som 

gör verksamheten attraktiv.48  

I och med uppmärksamheten i media har urban utforskning och dess innebörd allt mer kommit 

till allmänhetens kännedom på både gott och ont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

46 Nilsson, 2010-06-01 
47 Panas, 2006-10-25 
48 Söderström, 2010-06-23 
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4 Urban utforskning ur ett samhällsperspektiv 

Urban utforskning innefattar olika aspekter av samhället som jag vill belysa närmre för att ge en 

förståelse av vad det är för en typ av verksamhet.  

4.1 Ungdomskultur 

Ungdomskultur innefattar kulturella utryck skapade eller förknippade med ungdomar.49 Vad som 

betraktas som ungdom varierar dock från att innefatta perioden 15-30 år50 till att inte alls handla 

om ålder utan i stället bero på livssituationen.51 Då Jörnmark framhåller hur urban utforskning till 

stor del kan betraktas som en pojklek stärker det bilden av verksamheten som ungdomskultur.52 

Subkultur benämns även delkultur och innefattar en grupp personer med samma idé, värde och 

handlingsmönster. Subkulturen tillhör en större samhällelig enhet som exempelvis ungdomskul-

tur. Subkultur förknippas med avvikelse eller opposition till rådande normer i samhället.53  

Urban utforskning kan därmed ses som en subkultur med sina speciella normer. Urbana utfors-

kare ser enligt Johansson de övergivna platserna som allmänhetens och likställer besöken med 

den allemansrätt som gäller i skogen.54 Det finns dock en hederskod inom verksamheten. "Take 

nothing but pictures, leave nothing but footprints"55 vilket innebär att platsen ska lämnas som den var in-

nan besöket och eventuella saker lämnas kvar åt kommande besökare. I och med att vissa av ut-

övarna anser allemansrätten råda över platserna så är företeelser som olaga intrång inte helt ovan-

ligt. Paralleller kan dras till den antikapitalistiska rörelsen Reclaim the Streets där privatiseringar av 

det offentliga rummet ses som något negativt. Precis som det finns olika ståndpunkter inom Rec-

laim the Streets där vissa föredrar fredliga aktioner medan andra föredrar mer våldsamma aktioner, 

finns det inom urban utforskning de mer seriösa upptäckarna som följer hederskoden, men även 

de som inte drar sig för att vandalisera och förstöra.56 På det svenska urban exploration forumet 

28dagarsenare där verksamheten beskrivs framgår dock att olaga intrång kan leda till påföljd.57  

Andra normer inom verksamheten är solidaritet och lojalitet. För att verksamheten ska fortgå 

krävs att man delger varandra information om platserna och hur dessa kan hittas, genom kontak-

                                                 

49 Nationalencyklopedin, 2012-11-01, “ungdomskultur” 
50 Nationalencyklopedin, 2012-11-01, “ungdom” 
51 Nilsson, 2010, s. 58 
52 Söderström, 2010-06-29 
53 Nationalencyklopedin, 2012-11-01, “delkultur” 
54 Johansson, 2006, s. 12 
55 Grishnac, 2010-03-24 
56 Willim, 2008, s. 105 
57 Grishnac, 2010-03-24 
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ter får man tillgång till dessa platser. ”Men det innebär också att man får tänka på att vara schysst 

själv om man är en del av det här; inte gå omkring och tjuvhålla på sina bästa ställen när man själv 

har blivit visad ställen av någon annan.”58 Samtidigt som verksamheten bygger på att delge var 

platserna finns så är det något som bör ske med försiktighet. I forumet 28dagarsenare kan man läsa 

i dess hederskod att ”[i]nnan man skriver ut exakt vart det är, så kan man fundera i några minuter 

om det är lämpligt…”59 Anledningen till att vara kritisk till vilka man delger information om plat-

serna är för att säkerställa att platsen inte besöks av oseriösa urbana utforskare som förstör den. 

Det kan även få konsekvenser i form av igensvetsade öppningar och nya hänglås på platserna 

som gör att det blir svårare att besöka dem om fel personer delges information om dess läge.   

Frykman framför hur identiteten förändrats från att starkt påverkas av föräldrar och samhällets 

normer till att mer innefatta prövningar av olika sätt att vara för att bygga upp en egen identitet. I 

sökandet efter en sann identitet krävs enligt Frykman att rådande kulturs mönster ifrågasätts och 

regelverken utmanas av spontanitet. Ett personligt engagemang krävs i utformandet av identite-

ten.60 Urban utforskning med dess inslag av kriminell verksamhet som olaga intrång är därmed en 

konsekvens av den identitet som personen i fråga strävar efter att skapa. Exempelvis graffiti får 

till stor del sin betydelse av att vuxenvärlden inte accepterar den och dess olagliga inslag ger 

spänning hos konstnären.61 I likhet med graffitikonstnären kan de urbana utforskarnas verksam-

het förklaras med en brist på acceptans hos en stor allmänhet och inslag av spänning. Det har 

skett en förskjutning i identitetsskapande från att tidigare bygga på produktion och arbete till att 

mer bygga på konsumtion och fritidsysselsättning. Identiteten kan därmed ses som mer föränder-

lig då snabba omväxlingar sker angående vad som konsumeras eller klassas som meningsfull fri-

tidssysselsättning.62  

 

 

 

 

                                                 

58 Jörnmark, 2011-05-06 
59 Grishnac, 2010-03-24 
60 Frykman, 1994, s. 159 
61Lalander & Johansson, 2012, s. 42  
62Lalander & Johansson, 2012, s. 13 
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4.2 Upplevelsen 

Tom Odell framför hur företag gått mot att erbjuda mer personliga och unika upplevelser. Från 

en tid av konsumtion av varor har en övergång skett mot konsumtion av tjänster som därefter 

gått mot att allt mer innefatta upplevelser.63 Medan saker man konsumerar är tillgängliga för en 

bred allmänhet så kan en upplevelse bli mer unik och därmed mer personligt64 Även Robert Wil-

lim framhäver hur en strävan efter unika upplevelser och nöjen lockar fram hobbys som urban 

utforskning.65 I och med den ökade distansen till smutsiga industrier som skett i och med att de i 

större utsträckning flyttat till låglöneländer som Kina sker en lockelse till att återuppleva detsam-

ma. När något är frånvarande eller på avstånd och därmed något man sällan konfronteras med 

blir det mer intressant för urbana expeditioner att besöka platserna.66 Platserna blir på så vis exo-

tiska samtidigt som viss okunskap om föremål från platsen hjälper till att sysselsätta fantasin hos 

besökaren.67 Upplevelser som extrema sporter, bungyjump eller en resa till Svalbard menar Odell 

bidrar till en känsla av att ha presterat något och den fara som är närvarande vid upplevelsen bi-

drar till att göra upplevelsen speciell. Turismen i dag handlar allt mindre om planerad sightseeing 

och mer om ett aktivt deltagande. 68 Urban utforskning kan därmed förklaras genom en strävan 

efter unika upplevelser. För att upplevelsen ska fortsätta att vara speciell krävs vissa aspekter som 

gör att en större allmänhet inte vill uppleva samma sak. Urban utforskning innefattar därmed likt 

extrema sporter en fara och utövandet ger en känsla av att presterat något speciellt. ”En del av 

lockelsen hos den gamla industrin är en lek med det mörka, det frånstötande och det farliga.”69 

Urban utforskning ger därmed en möjlighet att upptäcka en lagom farlig och spännande värld. 

När upplevelsen sedan presenteras på internet kan bilderna exempelvis kopplas samman med en 

tidningsartikel om hur man hittat lik i det området som bilden är tagen i och spär därmed på det 

obehagliga i besöket.70 I och med att urban utforskning ökat i popularitet så blir det allt svårare 

att finna nya platser. Vissa liknas även vid turistfällor då de stundtals besöks av flera andra urbana 

                                                 

63 Odell, 2002, s. 14 
64 Odell, 2002, s. 20 
65 Willim, 2005, s. 153 
66 Willim, 2005, s. 158, 159 
67 Willim, 2009, s. 63 
68 Odell, 2002, s. 24 
69 Willim, 2009, s. 54 
70 Willim, 2009, s. 55 
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upptäckare och därmed tar bort den spänning många är ute efter.71 Det är ett välkänt fenomen 

inom turismen att vissa tappar intresset då antalet besökare och tagna bilder ökar.72 

Det råder dock stor variation på vilka känslor besökarna av platserna är ute efter. Jörnmark po-

ängterar att det är svårt att beskriva den känsla som infinner sig vid besök av en övergiven indu-

strilokal. Det är inte nostalgi han känner utan snarare en känsla av det oundvikliga i samhällsför-

ändringen som lett till att lokalen övergavs.73 Känslorna som uppstår på de övergivna platserna 

och de olika kickar man får av urban utforskning är något som ofta framförs av utövarna. Att 

finna platsen man är ute efter, att finna ingången, att beträda området och klara sig utan att åka 

fast är några händelser som ger den kick som vissa är ute efter att få.74  

Jörnmark framför hur urban utforskning framför allt lockar unga män då de är mer benägna att ta 

risker, något han själv upplevde vid 15 års ålder vid en tävling i vem som orkade simma längst ut i 

havet och tillbaka. Han anser själv att tonåringar inte bör syssla med urban utforskning utan i stäl-

let vänta tills de blivit äldre och förståndigare.75 Det är tidsresan man upplever vid besök av dessa 

platser och den kick det ger som enligt Jörnmark gör verksamheten intressant. Det faktum att 

man besöker en plats som varit näst intill orörd och bortglömd i ett obestämt antal år ger en kick 

som kan jämföras med vad en bergsklättrare känner då toppen nåtts.76 

4.3 Kulturarv och identitet 

Kulturarv innefattar idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och utgör en gemensam 

referensram.77 Medan det gamla regementet i Östersund vårdas ömt och försågs med kulturhisto-

riska skyltar så lyser sådana skyltar i det nedlagda mentalsjukhuset i samma stad med sin frånvaro. 

Vissa delar av vår kultur suddas bort och anses mindre viktigt att bevara. Det politiska klimatet 

och museernas prioriteringar bidrar till att utforma den historia vi möter i skolan. 78 Det råder på 

många håll en spänning mellan personer som vill bevara gamla ruiner och de som anser att de 

inte är värda att bevara. Medan historiker som Kerstin Smeds anser att bevarandet av ruiner gått 

till överdrift så är det många utövare av urban utforskning som anser motsatsen.79  Medan muse-

                                                 

71 Söderström, 2010-06-23 
72 Willim, 2008, s. 91 
73 Willim, 2009, s. 45 
74 Willim, 2009, s. 56 
75 Söderström, 2010-06-29 
76 Jörnmark, 2011-05-06 
77 Nationalencyklopedin, 2012-11-01, “kulturarv” 
78 Eivergård, 2005, s. 27 
79 Willim, 2009, s. 58 
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ernas tillgänglighet lockar den stora allmänheten kan det vara så att de urbana utforskarna i sin 

strävan efter originalitet lockas till dess motsats. De besöker platser som allmänheten inte har till-

gång till såvida de inte underordnar sig normerna i subkulturen som besöker platserna. Kulturarv 

är en viktig del i skapandet av personers identiteter i samhället och mindre grupper. På så vis fyl-

ler besöken av övergivna platser en mening hos de urbana utforskarna i och med att de får del av 

ett kulturarv som allmänheten inte får. Vikten av en grupps gemensamma kulturarv framgår en-

ligt Svensson av hur EU kommissionen strävar efter att synliggöra en gemensam identitet för 

unionens medlemmar i syfte att öka deltagandet i valet till EU parlamentet. 80 Kulturarv som at-

traherar besökare kopplas enligt Svensson samman med ekonomisk vinning och strävan efter 

samhörighet inom nationer. Därmed erhåller kulturarv med lokal anknytning sällan de pengar 

som EU använder för regional tillväxt.81 Det resulterar i att kulturarv som anses olönsamma eller 

inte alls betraktas som kulturarv lämnas orörda och i stället inhyser bland annat de urbana utfors-

karna. I jakt på fantasilandskap likt omgivningen i vissa Science fiction filmer som Blade Runner 

lockar de folktomma övergivna fabrikerna sådana besökare. Besöken frammanar olika känslor 

som spänning och rädsla då en förbjuden plats med murkna brädor beträds. Willim benämner de 

känslorna som ”industrial cool.,” och är ett exempel på hur människor genom besöken av övergiv-

na platser återupptäcker industrisamhället.82 Upplevelsen beskrivs sedan av besökaren på bloggar 

och forum vilket bidrar till skapandet av den identitet som byggs upp hos individen.  

Förutom det kulturella i att besöka historiska platser utmynnar besöken även i dokumentation av 

platserna. Bilder och filmer läggs ut på internet och frambringar diskussioner om äventyren och 

den maskin som tidigare varit i bruk i en fabrik ses nu i stället som ett konstverk värt att doku-

mentera och dela med sig av.83 Det har skett en ökning av antalet böcker som visar just sådana 

bilder av förfallna fabriker eller övergivna hus och stilarna varierar stort. Exempelvis fångar japa-

nen Naoya Hatakeyama en magisk känsla i sina bilder som på ett spöklikt vis förtrollar betrakta-

ren.84 För att beskriva turismens utveckling kan man läsa ett antal sidor i ämnet, Jörnmark menar 

dock att en bild på ett övergivet turisthotell fångar ämnet på ett helt annat vis då det förflutna 

tydliggörs visuellt.85 En grupp använder sig av symboler för att stärka samhörigheten och identite-

ten, bilderna och filmerna kan därmed ses som något nödvändigt för att stärka individernas iden-

                                                 

80 Svensson, 2005, s. 141 
81 Svensson, 2005, s. 143 
82 Willim, 2005, s. 158 
83 Willim, 2005, s. 156 
84 Willim, 2008, s. 94 
85 Willim, 2009, s. 46 
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titet. De urbana utforskarna kan på internet skapa diskussioner angående bilderna och filmerna. 

Förutom att förstärka gruppens samhörighet så fungerar symbolerna även till att definiera grup-

pen som unik i jämförelse med de andra som inte använder symbolerna.86 De är dessutom utryck 

för motstånd mot rådande maktstrukturer och visar på frihet att göra vad man vill utan att ta 

hänsyn till det etablerade systemet.87 Om offentliga kulturarv utgör exempel på den rådande 

maktstrukturen så utgör de urbana utforskarnas bidrag till ett motstånd mot densamma genom 

att dokumentera platser som inte klassats som kulturarv. Bloggar som rostsverige delger genom bil-

der och kommentarer en historia om Sverige i omvandling. Rostsverige ingick 2007 i ett reportage i 

Ica-kuriren där expeditionerna benämndes som kulturgärningar. Även på Jörnmarks webbplats 

kan man i gästboken läsa kommentarer som poängterar synen på platserna som viktiga kultur-

arv.88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

86 Lalander & Johansson, 2012, s. 32-33 
87 Lalander & Johansson, 2012, s. 53 
88 Willim, 2009, s. 50 
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5 Uppfattningar om urban utforskning 

5.1 Adam 

Efter ett ganska så långt samtal med Adam har jag fått reda på en hel del av det jag har för avsikt 

att ta reda på. Med en medvetenhet om att urban utforskning är något som betraktas olika bero-

ende på vem man talar med framför Adam sin syn på verksamheten. Adam betonar hur urban 

utforskning bör delas upp i två kategorier. Han talar om en mildare variant som utforskar objekt 

över jord och en annan variant som mestadels håller till under jord som mer kan jämföras med 

utövarna av olika extremsporter. Adam anser sig tillhöra den kategori som föredrar att utforska 

objekt under jord. Han påpekar även att det är just verksamheten med att utforskar objekt under 

jord som är ursprunget till det som benämns urban utforskning i dag. De som besöker övergivna 

platser över jord bör därmed enligt honom benämnas som ruinturister. Urban utforskning för 

Adam är främst att besöka tunnlar och gamla militära anläggningar. Något särskilt värde i att be-

vara platserna som besöks för nästkommande generationers beskådan ser Adam inte utan anser 

att den naturliga samhällsförändringen ska ha sin gång. Vill någon exploatera platsen är det okej, 

men även naturens övartagande av platserna är okej.  

För en urban utforskning krävs vissa färdigheter som beror på vilka utflyktsmål som väljs. De 

personer som ska innefatta expeditionen är till en början väl förberedda. Till en början har plat-

serna till viss del kommit till någons kännedom varvid ett omfattande arbete tar vid. Hur stor ar-

betsinsats som krävs för att lokalisera platsen varierar. Vissa platser är enklare att finna än andra. 

Men i en strävan efter originella platser krävs ofta ett mer omfattande arbete. Internet med dess 

oändliga möjligheter erbjuder svar på Adams frågor. I sökandet efter den plats som önskas finnas 

krävs stundtals timmar av sökande efter relevant information dels i böcker, men även på internet. 

Arbetet med att finna platsen är enligt Adam en spännande del i det urbana upptäckandet. Han 

berättar om hur man i vissa fall kan finna en gammal bild på platsen på internet som sedan jäm-

förs med terrängen som den ser ut i dag. 

Med viss vetskap om var man kan finna det ställe man är ute efter så förbereds utrustningen som 

krävs. Det kan handla om rep, gasmasker, kartor, syremätare och i vissa fall även utrustning för 

att klippa upp lås, stänga av larm eller dieseldrivna verktyg för att ta sig förbi betong och arme-

ringsjärn. Då Adam har ett stort intresse av att fotografera platserna så är även sådan utrustning 

något som måste bäras med. Mestadels är man en grupp på ungefär 5-6 urbana utforskare som 

beger sig ut och med en medvetenhet om den fara det innebär att springa runt under jord så har 

Adam med sig 2-3 ficklampor. Dock så har han inte haft någon hjälm på sig, något han själv an-



 

20 

 

ser att han i vissa fall borde ha. Den enda incident Adam varit med om handlar om hur han slog 

huvudet i en sten och svimmade av, inget allvarligare än så inträffade.  

Personerna är väl utspridda över Sverige och sammanstrålar på något bestämt ställe för att ta sig 

vidare. I närheten av ett nytt objekt som ska besökas kan lokalbefolkningen vara behjälplig för att 

finna målet. Adam talar om hur gamla personer först kan verka något oroliga när de öppnar dör-

ren sent på kvällen för att sedan entusiastiskt berätta vad de vet om platsen som efterfrågas. Det 

råder viss skillnad på reaktionen mellan äldre och yngre personer som tillfrågas om hjälp. Medan 

äldre har en mer positiv syn på deras besök upplever Adam att yngre personer är mer skeptiska 

till ett besök på något mer udda ställe. På väg till målet får man vara uppmärksam på omgivning-

en för att undvika pundare eller gamla arga gubbar. Dock så besöker Adam oftast sådana ställen 

som pundare inte håller till vid. Väl framme vid målet påbörjas arbetet med att ta sig in. Svårighe-

ten varierar stort och Adam berättar om hur han och några kompisar grävde sig ner 8 meter un-

der jord för att finna plåt, betong och armeringsjärn framför ingången som forcerades. Arbetet 

med att enbart förbereda vägen in till objektet tog 2 dagar. 

Den svårighet det innebär att ta sig in på ett sådant ställe bidrar till att göra urban utforskning in-

tressant. Svårigheten bidrar till att väldigt få personer tidigare varit där och den grupp som där-

med besökt platsen betraktar sig själva som unika och speciella. Adams intresse för urban ut-

forskning började i tonåren när nyfikenheten väcktes då en kompis hade funnit en tunnel men 

inte visste vart den ledde. Genom att besöka övergivna tunnlar har man presterat något ganska 

unikt och till en början var det något man kunde skryta med för sina vänner. Adam berättar om 

hur det kan betraktas som en statusgrej att framföra det unika i besöken då mer extrema besök 

väcker större uppmärksamhet. Med bilder upplagda på internet följde dock otaliga förfrågningar 

om medverkan i reportage och frågor angående platsernas belägenhet på mejl och sms varpå 

Adam i dag i större utsträckning behåller bilderna och de berättelser som kan kopplas till dem för 

sig själv. Adam beskriver en magisk känsla av att besöka en plats som sen många år varit tom och 

öde. Dels sätter det igång fantasin om vad som tidigare inträffat där men även vetskapen om att 

få en unik bild av platsen som ingen annan har är något som driver honom till fortsatt urban ut-

forskning. Viljan att behålla platserna unika leder till en egoism bland de urbana utforskarna på så 

vis att man ogärna delar med sig av information som gör att andra kan finna platserna. Adam 

framför hur urbana utforskare gärna håller verksamheten liten och medger att det kan vara svårt 

för utomstående att få tillgång till det nätverk som urbana utforskare är en del av.  
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I kontrast till det Adam uppskattar med urban utforskning ställer han den mer vanligt förekom-

mande turismen. Adam uppskattar även museum, men skyltarna som detaljerat talar om vad som 

hänt hämmar den fantasi man upplever vid urban utforskning. Någon unik bild är det dessutom 

inte att tänka på vid ett välexploaterat turistmål. De guidade turerna är något Adam anser vara 

hemskt, i stället vill han likt Columbus som upptäckte Amerika vara sin egen miniupptäckare. 

Adam står inte ut med att titta på tv hela kvällarna, han vill ha mer spänning än så och finner sto-

ra utmaningar inom urban utforskning och för att bli än mer unik kan en dykutbildning öppna 

nya möjligheter till platser för besök. Vid samtal med Adam framkommer att han genom åren 

besökt en hel del intressanta ställen världen över. Han reflekterar även över samhällsfrågor kopp-

lade till besöken. Bland annat hur en bristande säkerhet på vissa håll skulle kunna få förödande 

konsekvenser för infrastruktur i Sverige där han talar om hur han vid ett besök haft möjlighet att 

släcka ner belysningen i en större stad. Dock så håller Adam hårt på den hederskod som urbana 

utforskare har vilken innebär att behålla platserna så intakta och orörda som möjligt. Det är ny-

fikenheten som driver honom, inte att skada och förstöra.  

Det handlar om olika känslor och upplevelser som man genom urban utforskning ges möjlighet 

att erhålla. Adam talar om den totala tystnad man kan uppleva i gamla gruvor ett hundratal meter 

under jord. Förutom de besök under jord som Adam genomfört så finns även platser av intresse 

över jord där besök av mentalsjukhus eller sanatorium ger en speciell känsla vid besöken. Platser-

na är något läskiga att besöka och frammanar en surrealistisk känsla. Själv tror Adam att större 

delen av urbana upptäckare föredrar stora kåkar och gamla slott.  
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5.2 Freja 

Freja beskriver urban utforskning som en strävan efter att ta reda på hur det ser ut på platser dit 

man oftast inte beger sig då de antingen glömts bort eller varit otillgängliga. Själv gillar Freja be-

tong och uppskattar besök på industrier och fabriker. Dock så kan man inte alltid vara så kräsen 

utan ett murket ödehus är ändå bättre än inget besök alls. Besök på platser utomlands ger enligt 

Freja mer uppmärksamhet och hon framhäver en viss skillnad mellan de urbana utforskarna där 

militärnördarna utgör de som mest uppskattar besöken under jorden. Freja själv håller sig ifrån 

sådana besök och fokuserar i stället på besök ovan jord. Andra aspekter som Freja tror påverkar 

hur häftig en plats är berör dess exklusivitet. Hur exklusiv platsen betraktas utgörs av hur många 

som tidigare varit där, hur svårt det var att ta sig till platsen och som Freja tidigare varit inne på 

hur långt bort platsen är belägen. En orörd plats betraktas som mer exklusiv. Urban utforskning 

handlar även mycket om att fotografera platserna varvid fotona stundtals publiceras till allmänhe-

tens beskådande. Freja ser det svårt att ekonomiskt försvara ett bevarande av platserna som i vis-

sa fall är mycket nedgångna och ofta ligger väldigt avsides. Samtidigt anser hon det vara tråkigt 

när en bygds historia förfaller och försvinner. Därmed ser hon det som fördelaktigt att platserna 

inkorporeras i stadsplaneringen där det är möjligt och andra aktiviteter kan ta vid.  

När ett besöksmål planeras krävs till en början viss kännedom om det. Genom rykten eller forum 

på internet kan man genom kontakter och tips få information om platserna. Det kan även vara så 

att man har läst något och funderat över om stället finns kvar eller av en slump far förbi ett ställe 

i samband med att man är ute och åker. Gamla kartor från lantmäteriet eller nyare satellitbilder 

kan även det vara till stor hjälp i förberedelserna. Sedan laddar man ficklampsbatterierna och ser 

till att kameran fungerar som den ska och åker iväg. Freja berättar om hur hon i närheten av må-

let diskret parkerar bilen och håller utkik efter eventuella grannar. När sedan ett sätt att ta sig in 

till målet lokaliserats går hon runt med kamera och stativ och dokumenterar och kikar runt. Ur-

ban utforskning är enligt Freja även förknippat med vissa risker där murkna plankor kan rasa in, 

något hon för övrigt upplevt ett antal gånger. En gång föll en i sällskapet ner i en vattenfylld käl-

lare. Incidenterna har dock inte lett till några större dramatiska olyckor. Freja ser även en viss risk 

i att gå vilse eller anklagas för olaga intrång. Ett par utskällningar har hon även varit med om i sin 

iver att utforska. Efter besöket när ett större intresse utvecklats för platsen sker emellanåt efter-

forskning för att få reda på historien bakom ödeläggelsen.  

Freja har alltid känt en viss attraktion till silos och betong men fann det svårt att till en början 

beskriva vad som var så lockande med det hela. De övergivna byggnaderna hade länge lockat till 
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förundran men till en början vågade Freja inte gå in på de ensliga platserna. På internet upptäckte 

hon andra som delade hennes intresse och hade lagt ut sina bilder till allmänhetens beskådande. 

Därmed tog hon steget till att börja med sin urbana utforskning. Hon beskriver den i dag som en 

folksport, något som är tråkigt då för mycket spring på platserna medför att de stängs, rivs eller 

förstörs. Den tidigare lilla exklusiva grupp som utgjorde urbana utforskare har lockat nya anhäng-

are varvid subkulturen till viss del kan ändra karaktär på så vis att exklusiviteten försvinner. Freja 

ser det dock stundtals roande då spontana möten på platserna visar på ett större intresse av den 

än man själv anat som exempelvis då hon mötte en gammal tant ute i ödemarken som själv be-

sökt målet man nyligen klättrat ut ifrån. De platser Freja beskriver frammanar hos henne en viss 

känsla. Hon beskriver en dystopisk känsla av att verksamheten upphört och tagits över av natu-

rens krafter. Ordningen som varit tidigare har besegrats av kaos och stillheten har tagit över. Oli-

ka platser frammanar dock olika känslor, ibland är besöket enbart spännande. Urban utforskning 

är ett sätt att komma ifrån den vanliga verkligheten och få möjlighet till det lugn som kan infinna 

sig på platserna som är belägna långt ifrån människor. Även de estetiska aspekterna är något Freja 

förundras över. Det är intressant att se kvarlämnade tillhörigheter, maskiner och verktyg. I vissa 

fall väcker det en undran över vilka som bott i det gamla ödehuset eller hur det såg ut när det var 

i bruk. Den tystnad som lagt sig över fabrikerna i dag gör det svårt att föreställa sig den aktivitet 

som rått då driften var igång. Många av föremålen Freja stöter på är dock inte ursprungliga utan 

det kan dyka upp en ledsen leksak som väcker tankarna om historien som ligger bakom att den 

hamnat där. Hon anser förstörda platser vara dystra, men att även de kan ha sina fördelar. Freja 

uppskattar den omvandling som skett från platsens ursprungliga verksamhet till den som i dag 

finns där i form av exempelvis graffiti. Med bilder som läggs ut på internet förmedlas upplevel-

serna till andra, dock så är det av sekundärt intresse att just förmedla upplevelserna och bilderna. 

Hon ser bilderna som ett cv för betraktarna i syfte att knyta nya kontakter.  
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5.3 Bertil 

Bertil beskriver hur urban utforskning för honom innebär att söka reda på och dokumentera plat-

ser och byggnader som till stor del använts till något nyttoändamål. Hembygdsgårdar och grav-

högar innefattas inte inom urban utforskning. Bertil föredrar själv byggnader som på 1960-70 ta-

let var i drift för att ganska nyligen ha stängts ner för gott.  

Innan en plats kan besökas krävs att man erhållit viss information om den. Bertil ger en rad ex-

empel på hur man får reda på den information som krävs för att kunna lokalisera platsen. Där-

ibland framför han bloggar, facebook, böcker, tv, tidningar och kompisar. Men en plats kan även 

dyka upp spontant när man är ute och tar en tur med bilen. Med viss kännedom om en plats för-

söker Bertil läsa på lite om den. Med hjälp av internet, google och google earth får man dels reda 

på var platsen kan tänkas finnas, men även relevant fakta som kan kopplas till den. Bertil försöker 

i största mån kombinera det urbana utforskandet med orientering, något som bidrar till att han 

kan finna platser han annars aldrig hade hittat. Bertil poängterar att han aldrig bryter upp dörrar 

eller forcerar stängsel eller liknande i sin jakt på tilltalande bilder. Det gör att han betonar vikten 

av de fotografiska färdigheterna vid urban utforskning. Då Bertil anlänt till en plats strosar han 

runt i jakt på objekt av intresse att fotografera. Bertil är medveten om att verksamheten innebär 

vissa risker. Både fysiska risker med att trampa igenom golv, halka eller skära sig. Han framför 

även en risk att bli tagen i de fall personer obehörigt tar sig in i en byggnad. Bertil har dock inte 

varit med om någon olycka. Dock så har han fått misstänksamma frågor, men även nyfikna frå-

gor från personer han mött. Mötet med andra personer har dock lett till berättelser om platsen 

och den historia som finns om den.  

En aspekt som Bertil tar upp om vissa platser han besöker är att han själv kan relatera till dem då 

de varit aktiva under hans uppväxt. Bertil har ett genuint fotointresse och vid en föreläsning av 

Jörnmark väcktes intresset för att börja dokumentera gamla övergiva byggnader och platser. Ber-

til framhåller hur han får en upprymd känsla vid avslutat besök, något som även återkommer ef-

ter flera besök på samma plats. Det råder en tillfredsställelse av att ha tagit de kort man varit ute 

efter. För att förmedla upplevelsen av besöken till andra läggs de ut på Bertils blogg på internet. 

Förutom släkt och vänner så samtalar Bertil med arbetskollegor som delar hans intresse för urban 

utforskning. Bertil reflekterar sedan över platserna och framför hur nyupptäckta platser väcker 

mest uppmärksamhet. Även sådana platser som tidigare varit förbjudet eller stängt anser han vara 

av stort intresse, exempelvis skyddsrum, mentalsjukhus eller militära anläggningar. När Bertil själv 

ser bilder föredrar han beskrivning om bilden samt den historia som kan finnas bakom.  
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5.4 Sven 

Sven framför att urban utforskning generellt innebär att besöka stadsmiljöer men även har en 

bredare betydelse än så. För Svens del innebär urban utforskning att besöka svårtillgängliga, 

övergivna, glömda och stillsamma platser från modern tid. Sven anser därmed att besök av ett 

ruttet skjul för honom inte kan betraktas som urban utforskning. Sven är ute efter militära och 

industriella miljöer vilka bär spår efter avgörande händelser som väcker funderingar kring dess 

ursprungliga verksamhet. De platser som Sven anser mest besöksvärda karaktäriseras av att de är 

dolda och ligger bortom allmänhetens kännedom. Vetskapen om att man är näst intill ensam om 

att besökt platsen under de senaste 10-20 åren bidrar enligt Sven till att den blir intressant. Vidare 

framför han hur en plats blir allt mindre intressant när den besöks av fler och därmed kan börja 

likna en turistattraktion. Ytterligare en aspekt som bidrar till spänningen är risken att bli påkom-

men. Sven anser vidare att det är synd att vissa platser utsätts för vandalisering och graffitimål-

ningar, samtidigt anser han det vara svårt att dra en linje mellan vilka som ska få besöka eller inte 

besöka platsen. Ytterligare en viktig aspekt av det urbana utforskandet är enligt Sven dokumente-

randet av platserna som besöks och han medger att kameran alltid finns med.  

När ett besöksmål planeras behöver man till en början ha viss information om en plats. De per-

sonliga kontakterna är därmed en viktig aspekt för urbana utforskare och Sven poängterar även 

hur kontakter med äldre personer är en fördel i sökandet. Med viss kännedom om en plats kan 

man med fördel använda sig av internet eller böcker för att skaffa sig ytterligare relevant informa-

tion. I vissa fall planeras besöken mer noggrant medan Sven framför hur man i andra fall enbart 

tar bilen och åker runt på platser dit man eventuellt kan finna värda besöksmål. Vid de mer väl-

planerade besöken så förekommer det även att ägaren till platserna kontaktas för tillåtelse för be-

söket. Dock så framför Sven hur det kan vara svårt att få tag i personerna som är ansvariga för 

platserna varvid besöken mestadels sker utan tillåtelse. Beroende på besöket så packas lämplig 

utrustning, rör det sig om bergrum eller liknande strävar man efter att vara fler än fyra personer. 

Utrustningen består förutom kameran även av flera ficklampor, men även stegar eller andra verk-

tyg för att kunna ta sig in på platsen. Är platsen på ett ställe där det rör sig mycket folk så är även 

tidpunkten något man behöver ta i akt vid planeringen. Det är dock av största vikt att vara försik-

tig på platser där man riskerar att stöta på andra människor för att undvika att bli ertappad. Väl 

framme vid besöksmålet undersöks möjligheten att ta sig in. Vissa platser är öppna och därmed 

enkelt att ta sig in på, andra är stängda och kräver mer ansträngning. Väl inne på besöksmålet 

krävs vidare försiktighet då det både på militära anläggningar och i industrilokaler finns stora ris-

ker med att falla ner mot marken. Sven anser att det är ganska lika mellan riskerna på de båda oli-



 

26 

 

ka ställena. Industrilokalerna kan rymma hål i golven efter bortplockade maskiner eller rör medan 

militära installationer karaktäriseras av höga betongfundament med stegar. Större olyckor har 

Sven klarat sig ifrån, dock så har han blivit ertappad ett par gånger men anser att allemansrätten 

kan hävdas när man är utanför området. Vid ertappande på en plats är det enligt Sven bäst att 

neka då inga fel har begåtts då ambitionen aldrig varit att förstöra något utan enbart fotografera.  

Sven hade från början ett stort intresse för fotografering. En bekant till honom tog vanliga bilder 

på städer och retuscherade dem till att se övergivna och förfallna ut. Därigenom startade intresset 

för att besöka övergivna byggnader. Urban utforskningen bidrar till spänning i och med risken att 

bli påkommen. Samtidigt jämför Sven arbetet med att finna en plats med en professor som 

knäckt en gåta. Det detektivarbete som ligger bakom upptäckten bidrar till en uppfyllande känsla 

av att presterat något. Vetskapen om att man besökt en unik plats och de funderingar det väcker 

om dess tidigare verksamhet är aspekter som gör urban utforskning intressant. De platser som 

för Svens del är av störst intresse för besök präglas av att de är dolda. Därmed infinner sig en 

härlig känsla när det visar sig att timmar av genomsökande av bunkrar vid ett berg efter närmare 

efterforskningar visar på en större underjordisk militär anläggning. Med bilder och tillhörande 

bildtexter på internet förmedlar Sven sina upplevelser till andra.  
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5.5 Analys 

Med Bourdieus teori i bakhuvudet sker analysen av intervjuerna med en ambition att likt hans 

homo academicus som representerar universitetets värld påvisa de karaktäristiska drag som en 

urban utforskare besitter. Vid en undersökning av det fält som urban utforskning utgör ämnar jag 

även belysa hur kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital påverkar verksamheten 

för att påvisa vikten av att upprätthålla ett gott habitus. I analysen drar jag även paralleller till av-

snittet som redogör för hur urban utforskning kan ses ur ett samhällsperspektiv. Då de personer 

som varit föremål för undersökningen utgör ett begränsat antal av de urbana utforskarna har va-

let även blivit att ta med karaktäristiska drag ifrån avsnitten forskningsöversikt, bakgrund och 

media. Jag har även valt att se på urban utforskning utifrån Meluccis teori om nya sociala rörelser 

och hur hans tre former av symbolisk utmaning kan kopplas till en verksamhet som urban ut-

forskning.  

5.5.1 Vad innebär urban utforskning 

Efter samtal med Sven, Bertil, Adam och Freja har bilden av vad urban utforskning innebär klar-

nat. Även om det är mycket som skiljer sig mellan dem så förenas de på vissa punkter och bildar 

därmed i enlighet med Bourdieus teori ett fält. Sven, Adam och Freja ger utryck för att verksam-

heten benämns olika beroende på vem man talar med. Medan Adam ser utforskandet under jord 

som ursprunget till urban utforskning benämner Freja dem som militärnördar. Sven medger att 

urban utforskning innebär att undersöka stadsmiljöer men anser för sin del att det innebär ut-

forskning av mer otillgängliga platser, därmed anser han inte att besök av öde skjul innefattas av 

urban utforskning. De som besöker platser över jord kan enligt Adam benämnas ruinturister. De 

är dock överens om att verksamheten kan delas upp i två kategorier. Det handlar om de som fö-

redrar att utforska objekt som mestadels finns över jorden dit Freja och Bertil passar in och den 

andra kategorin som utgör personer som föredrar tunnlar, grottor och militäranläggningar som 

till stor del finns under jord dit Sven och Adam anser sig höra hemma. Enligt Bourdieu finns 

inom fälten en hierarkisk uppdelning som blir tydlig då man kallar en gren för militärnördar eller 

anser att ens egen gren är ursprunget. Dock så är besöken utryck för samma sak, att besöka plat-

ser som av olika anledningar blivit övergivna och näst intill aldrig besöks av allmänheten. Platser-

na karaktäriseras av en otillgänglighet för vanliga människor, dels på grund av okunskap om att 

platserna över huvud taget finns, men även av att besök av platserna ofta innebär överträdelse av 

lagen om olaga intrång. De som håller på med urban utforskning går därmed emot vissa normer 

som finns i samhället och verksamheten kan därmed betraktas som en subkultur. Att besöken 

handlar om olaga intrång är dock något som de urbana utforskarna enligt Johansson inte helt in-
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stämmer i då de tenderar att se det som allemansrätten och därmed rimligen bör få tillgång till 

platserna. Bertil poängterar dock att han varken bryter upp lås eller forcerar stängsel i sin jakt ef-

ter tilltalande bilder, något som både Freja, Sven och Adam ger utryck för att de är beredda till. 

Det råder därmed variation beträffande vad man är kapabel att göra i sin jakt efter platser att be-

söka. 

Det finns inom verksamheten en viss rangordning av platserna. Visserligen besöker olika perso-

ner platserna av olika skäl och en rangordning kan se olika ut beroende vem man frågar. Men 

både Sven, Bertil, Adam och Freja ger utryck för att vissa platser kan betraktas som mer exklusiva 

än andra. En aspekt som påverkar platsens exklusivitet är hur många som tidigare besökt den. 

Det finns en stark vilja hos de urbana utforskarna att finna en plats där ingen satt sin fot inom en 

överskådlig tid. Det finns alltså inom fältet urban utforskning även en hierarkisk uppdelning be-

träffande vilka platser som kan betraktas som bättre eller sämre. En aspekt som påverkar andelen 

besök på en plats är hur svårtillgänglig den är vilket kan variera. Bertil talar om hur nyupptäckta 

platser och sådana som tidigare varit förbjudet eller stängt väcker mest uppmärksamhet. Freja ger 

utryck för att platser långt bort i andra länder ger mer uppmärksamhet än de som är inom närom-

rådet och de är därmed för henne svårtillgängliga. Adam framhåller även platser i närheten som 

svårtillgängliga då någon ingång inte alltid syns då platsen kan befinna sig under marken. Sven 

framhåller platser som innebär olaga intrång som svårtillgängliga och därmed intressanta för be-

sök. Då Sven, Bertil, Adam och Freja har olika ambitioner av besöken så är även deras definitio-

ner av vad som kan klassas som svårtillgängligt olika. Urban utforskning innebär dock för de fyra 

stora utmaningar. Sven, Adam och Freja strävar efter att ta sig in och besöka de övergivna plat-

serna, medan Bertil i större utsträckning nöjer sig med att strosa runt utanför platserna. Ytterliga-

re en viktig aspekt av besöket är den dokumentation som sker. Med kameran fångar personerna 

de estetiska intryck som kommer i deras väg. Bilderna publiceras för allmänhetens beskådan på 

internet där Freja till viss del ser det som ett cv för kontakt med andra urbana utforskare i syfte 

att få reda på ytterligare spännande platser för framtida besök. Sven framför hur bilderna kopplas 

ihop med berättande bildtexter och förmedlar en historia om besöksmålen. Därmed blir bilden 

till viss del ett medel för att öka det sociala kapital som enligt Bourdieu är en del i personens habi-

tus. Just fotograferandet är för Bertils del det primära vid besöken då han inte ger utryck för den 

spänning Sven, Adam och Freja strävar efter då de är mer benägna att ta sig in på platserna i stäl-

let för att hålla sig utanför.  

I likhet med Sven, Bertil, Adam och Frejas beskrivning av vad urban utforskning innebär framför 

Johansson hur individernas olika behov leder till att de väljer olika besöksmål. Därmed kan ett 
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konstnärligt behov leda till en plats som karaktäriseras av olika graffitimålningar medan ett behov 

av mer spänning kan leda till mer ödsliga eller svåråtkomliga platser. Jörnmark påvisar hur media 

framställt urban utforskning som en skum verksamhet som i enlighet med Sven och Adams in-

tresse har stort fokus på att utforska kommunala tunnlar eller militära anläggningar. Det handlar 

enligt Ninjalicious om besök av platser det inte är meningen att folk ska besöka. Jörnmark fram-

håller likt både Sven, Adam och Freja hur det finns två kategorier av urbana utforskare. Jörnmark 

själv passar in bland de som föredrar att besöka platser över jord som exempelvis likt Bertil och 

Freja gamla fabriker. Likt vad Sven, Bertil, Adam och Freja varit inne på så framför även Jörn-

mark vikten av dokumentationen inom verksamheten. Bilderna ger upphov till diskussioner på 

internet där han för övrigt fått en mängd tips om ytterligare platser värda ett besök.  

5.5.2 Hur går urban utforskning till 

En urban utforskning går till på olika vis från gång till gång. Det kan handla om spontana upp-

täckter av något som ser annorlunda ut i terrängen som väcker intresse till vidare utforskning. 

Oftast handlar det dock om mer välplanerade besök. Bakom ligger till en början en viss känne-

dom om en plats. Genom rykten, forum på internet eller kontakter med andra urbana upptäckare 

får man tillgång till viss information. Det sociala kapitalet som Bourdieu talar om är därmed vik-

tigt för möjligheterna att finna platsen. Sven och Adam beskriver vidare hur ett mer eller mindre 

omfattande detektivarbete med timmar av sökning på internet, i böcker och kartor tar vid. Även 

Freja och Bertil poängterar böckernas, kartornas och satellitbilders betydelse i sökandet efter en 

plats. Man kan dock ana att det råder en viss skillnad i sökandet efter en plats under eller över 

jord. Som Adam var inne på kan ett gammalt fotografi användas för att jämföra terrängen i jakt 

efter en ingång som i dag är nedgrävd, medan ingången till ett ödehus är något enklare att lokali-

sera då man kan se helheten på ett annat sätt. Till viss del kan sökandet i böcker och kartor kopp-

las ihop med det kulturella kapital Bourdieu talar om, det på grund av att vissa kunskaper om hur 

man söker och läser kartorna är något man kan få kunskap om i skolan.  

Stundtals är man få besökare vid en plats och ibland ett flertal, allt beroende på intresse hos de 

som önskar medverka. Efter att man hemma har lokaliserat platsen så gott det går ser man över 

utrustningen. Det finns en viss skillnad mellan den utrustning som krävs vid Sven, Bertil, Adam 

och Frejas besök. För Adams del är den i vissa fall omfattande och innefattar allt från rep, gas-

mask, syremätare och verktyg för att forcera larmade dörrar eller igensvetsade ingångar. Sven 

framför hur utrustningen kan innefatta stegar eller verktyg för att ta sig in på platsen. Även om 

Freja inte har en lika omfattande arsenal av materiel med sig så är ändå ficklampa ett måste. Sven 

och Adam poängterar dess betydelse något mer och har med sig 2-3 ficklampor. Detta på grund 
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av att avsaknaden av en sådan kan få betydande konsekvenser för att lokalisera sig under jorden 

där annan ljuskälla saknas. Den utrustning som Bertil talar om rör enbart fotoutrustningen som är 

ytterligare en viktig del i en urban utforskares materiel. Till viss del behövs därmed även det eko-

nomiska kapital som Bourdieu talar om för att ha möjlighet till att skaffa sig den dyrare utrustning 

som kan behövas.  

På väg mot målet sammanstrålar expeditionens medlemmar på lämplig plats för vidare transport. 

I Sven, Adam och Frejas fall parkeras bilen på en undanskymd plats en bit ifrån området. Adam 

poängterar hur lokalbefolkningen kan vara till hjälp för att finna vägen till målet och både Bertil, 

Freja och Adam framför hur de upplevt goda erfarenheter av många personer de mött i samband 

med lokalisering av platserna. Försiktighet är något Sven, Adam och Freja framhäver att man 

måste ta i akt vid en urban utforskning och upptäckt försöker de undvika. Det råder en medve-

tenhet hos personerna att verksamheten ogillas av vissa och att det även finns en viss risk att bli 

upptäckt. Därmed spanar man ideligen efter grannar och andra personer som kan tänkas vistas i 

området. Upptäckt har för Frejas del hittills resulterat i några utskällningar, men än så länge inget 

allvarligare än så. Även Sven har råkat ut för att bli påkommen men klarat sig ifrån allvarligare 

påföljder. Det kulturella kapital Bourdieu talar om som kännetecknas av hur väl en person anpas-

sar sig till andra personer eller situationer kan därmed komma till nytta i försök att bortförklara 

sina besök. I fråga om vilka konsekvenser en upptäckt kan få så kan man tänka sig att ett besök 

på en plats där man tvingats koppla ifrån ett larm får större konsekvenser än i de fall man besöker 

ett ödehus i skogen. Bertils avståndstagande ifrån aktivitet som kan betraktas vara olaga intrång 

innebär att han inte behöver vidta någon särskild försiktighet vid besöken. Han påpekar hur han 

förutom några misstänksamma frågor oftast får ut relevant och för honom intressant information 

om platserna och dess historia.   

Framme vid målet söker man efter en lämplig ingång. I ett fall för Adams del visade sig den 

lämpliga ingången vara tämligen svår att söka sig fram till då den låg 8 meter under jorden och 

bestod av betong och armeringsjärn. Sven framför hur verktyg krävs för att kunna ta sig in på 

vissa platser medan Freja beskriver ett hål i staketet som en lämplig ingång vid ett av sina besök. 

Det finns därmed en viss skillnad mellan svårigheten att ta sig in på de platser Freja föredrar och 

de som Sven och Adam föredrar. Har man väl tagit sig in på önskad plats finns andra säkerhets-

risker att förhålla sig till. Platserna som stått öde en längre tid har i många fall påbörjat ett förfall. 

Freja talar om murkna brädor som kan ge vika medan Adam talar om trånga utrymmen som i 

mörkret gör att man kan stöta i en eller annan kroppsdel. Sven talar om risken att falla igenom hål 

i golvet eller ifrån betongfundament. Ytterligare en skillnad mellan Sven, Adam, Bertil och Frejas 
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besöksmål är de ytterligare säkerhetsrisker som förknippas med besök under jord. Lufttillförseln 

kan vara sämre och möjligheten att finna en utgång är mindre. Adam och Freja har erfarenheter 

av mindre olyckor som kan kopplas till platsen där Adam själv slog i huvudet och svimmade me-

dan en person i Frejas sällskap föll igenom en murken bräda och hamnade i en vattenfylld källare. 

Bertil har inte varit med om någon incident men poängterar dock riskerna med att trampa ige-

nom murkna golv eller skära sig, men även risken att bli tagen för de som olovligen vistas på om-

rådena. Inte heller Sven har varit med om någon olycka men är medveten om de risker som finns 

vid besöken. Sven, Bertil, Adam och Freja tar dock säkerheten på allvar och vidtar lämpliga åt-

gärder för att minimera riskerna. Att vara flera stycken vid vissa besök som innebär större risker 

är en viktig del i det hela för att hjälpas åt i fall något allvarligt skulle inträffa.  

Ytterligare en aspekt av den urbana utforskningen är dokumentationen. Både Sven, Bertil, Freja 

och Adam poängterar fotografiernas betydelse vid besöken och de publiceras i varierande grad på 

internet. Fotona ger utlopp för flera olika ambitioner förknippade med besöket. Freja påvisar hur 

de bland annat kan innebära en nyckel till ytterligare kontakter med likasinnade. Adam har erfa-

renhet av att foton som visar platser som andra upplever vara av intresse innebar att de perso-

nerna kontaktade Adam i syfte att få tillgång till dem. I motsats till Freja så har han i stället valt 

att behålla de mest unika bilderna för sig själv. Även Bertil poängterar bildernas betydelse och hur 

de ger upphov till diskussioner med släkt, vänner och arbetskamrater. Sven publicerar bilder i 

samband med berättelser om platserna och förmedlar sina tankar om platsen. Sven, Adam, Bertil 

och Freja är därmed samstämmiga i att bilderna kan användas för att locka till sig andra urbana 

utforskare och kan användas för att bättra på det sociala kapital Bourdieu talar om. 

Urban utforskning liknar enligt Nilsson till viss del verksamheter som fasadklättring eller parkour 

som går ut på att snabbt och smidigt ta sig förbi hinder i stadens terräng, exempelvis genom att 

använda stolpar eller hoppa från hustak. Det på grund av att verksamheten är beroende av lämp-

liga platser som kan innefatta områden i staden. Försvinner platserna så kan verksamheten inte 

fortgå. Urban utforskning går ut på att utforska omgivningen och enligt Ninjalicios skapa sina 

egna äventyr. Även Adam framhåller hur man genom verksamheten kan bli en miniupptäckare 

vilket bidrar till intresset för verksamheten. Sven utrycker det som att han likt en professor som 

knäcker en gåta får en positiv känsla då han efter mödosamt detektivarbete funnit ledtrådar till en 

plats. Söderström framför hur besöken stundtals innefattar olaga intrång eller uppklippta lås. Nå-

got som ger upphov till den försiktighet som Sven, Adam och Freja vidtar då de besöker platser-

na. Urban utforskning har en likhet med vad Engström framför om subkulturers benägenhet att 

bryta normer där hon påvisar hur personer som plankar anser att kollektivtrafiken bör vara gratis 
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för alla. På samma sätt råder en föreställning hos urbana utforskare att platserna bör innefattas av 

allemansrätten. Det finns dock olika grader av urbana utforskare där Bertil representerar dem 

som väljer att inte göra något som kan förknippas med olaga intrång. Nilsson framför i en tid-

ningsartikel vilka risker som finns vid besök av platserna där exempelvis en ung pojke föll och 

dog vid ett besök i Stockholms tunnelsystem. Några större olyckor har för Sven, Bertil, Adam 

och Frejas del inte infunnit sig men de är medvetna om riskerna och vidtar åtskilliga åtgärder för 

att förhindra olyckor.  

5.5.3 Varför är urban utforskning intressant 

Det finns vissa aspekter som bidrar till att en verksamhet som urban utforskning av utövarna be-

traktas som intressant och alla har sina specifika skäl till att utforska platserna. Adam började in-

tressera sig för verksamheten i samband med att han funnit en tunnel och inte visste vart den 

gick, nyfikenheten bidrog till utforskning av den och ett vidare intresse för att undersöka andra 

platser. Freja påvisar hur hon under en längre tid attraherats av den skönhet som betong och 

övergivna industrier ger utryck för innan hon till slut började utforska dem. Bertil hade från bör-

jan ett stort intresse för fotografering och fick vid en föreläsning av Jörnmark upp ögonen för de 

enligt Bertil tilltalande bilder som övergivna industrier kan ge. Även Sven hade från början ett 

fotointresse som bidrog till att han började intressera sig för urban utforskning. För Sven, Adam 

och Frejas del handlar utforskandet om nyfikenhet beträffande vad som döljer sig under marken 

eller bakom staketet. För Bertils del handlar det om att pröva sina fotografiska färdigheter i strä-

van efter estetiskt tilltalande bilder. Eller som Adam utrycker det så är det ett sätt att likt Colum-

bus kunna bli sin egen miniupptäckare. 

En aspekt som gör verksamheten attraktiv är de känslor man erhåller på platserna och som är 

svårt att få på andra sätt. Bertil berättar om en upprymd känsla efter avslutat besök och en inre 

tillfredsställelse av att få erhålla de bilder man var ute efter att ta. Den försiktighet som för Sven, 

Adam och Frejas del krävs får att undgå upptäckt bidrar till en spänning och tanken på att verk-

samheten kan väcka ilska hos allmänheten och i värsta fall leda till en anklagelse om olaga intrång 

förstärker den känslan. I Sven och Adams fall är det stundtals tydligt att det handlar om olagliga 

överträdelser även på andra punkter som skadegörelse eller åverkan på lås eller larm. Ett inträde 

på en plats som skett genom ett öppet fönster eller trasigt staket är lättare att bortförklara vid en 

eventuell upptäckt. 

Spänningen finns närvarande även efter att man tagit sig in på platsen man valt ut för besök. Plat-

sernas skick gör att man måste vidta en försiktighet för att undvika olyckor. Väl inne på besöks-
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målet kan andra känslor frammanas. Freja talar om en dystopisk känsla som uppkommer när man 

betraktar en verksamhet som avstannat och tagits över av naturens krafter eller påverkats av tidi-

gare besökare som exempelvis graffitikonstnärer. Adam talar om en magisk eller surrealistisk 

känsla som infinner sig på den ödsliga plats där tidigare aktivitet avstannat för länge sedan. Den 

kontrast som finns mellan verksamheten som tidigare funnits på platsen och den tystnad som lagt 

sig över den är något som både Adam och Freja reflekterar över. Adam talar om den tystnad man 

kan uppleva ett hundratal meter under marken medan Freja talar om ett lugn som man kan upp-

leva då man kommer bort ifrån vardagen. Strävan efter att komma bort ifrån vardagen reflekterar 

även Adam över då han ser utforskandet som ett behövligt avbrott ifrån det som folk ofta sysslar 

med som tv tittande är ett exempel på.  

För Bertils del så kan han själv relatera till vissa av de platser han besöker då de var i drift under 

hans uppväxt, något som bidrar till hans intresse för dem. Platserna ger även tillfälle för fantasin 

att skena iväg. Adam framför hur den ordning man kan uppleva på ett museum med skyltar och 

guider som talar om vad som tidigare skett hämmar den egna fantasin. Därmed ges man vid be-

sök av en övergiven plats möjlighet att själv fundera och reflektera över det förgångna. Sven 

medger hur platserna väcker funderingar angående orsaken till dess ödeläggelse. Enligt Frykman 

är det strävan efter att skapa en sann identitet som bidrar till att en person ifrågasätter den rådan-

de kulturens mönster som ett museum är ett exempel på för att i stället själv engagera sig i ska-

pande av sin identitet som urban utforskning är ett exempel på. Även Freja uppskattar det kaos 

som uppstått ur den ursprungliga ordningen. Kvarlämnade föremål och maskiner väcker frågor 

hos besökarna om det förgångna och väcker stundtals en nyfikenhet av att ta reda på mer om 

platsen. Besöken bidrar därmed stundtals till fortsatta efterforskningar om platsen, dess verksam-

het och människors öden. På så vis utvidgas de urbana utforskarnas medvetenhet om det för-

gångna och vid besök av platser som ett nedlagt mentalsjukhus får de en skymt av ett kulturarv 

som enligt Eivergård suddas ut och är på väg att försvinna. Den nytta och glädje som de kvar-

lämnade föremålen ger besökarna bidrar till en strävan att leva efter den hederskod som de urba-

na utforskarna talar om, att lämna platserna så orörda som möjligt. Dock så finns det även urbana 

utforskare som inte alltid har goda avsikter med besöken och gärna vandaliserar och förstör. För-

utom det förgångna så reflekterar de urbana utforskarna även över andra samhällsfrågor där 

Adam framför sin syn på säkerheten som råder på vissa platser. Han reflekterar över vad som kan 

hända om någon med illasinnade motiv besöker platserna. 

Freja talar om hur verksamheten gått från att tidigare innefattat en mindre grupp individer med 

ett något udda intresse till att allt mer likna en folksport. Något hon anser tråkigt då det medför 
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att platserna förstörs, rivs eller stängs igen. Det ökade intresset för urban utforskning ändrar även 

karaktären på subkulturen som tidigare betraktats som originell. Sven påvisar hur platser som allt 

mer liknar en turistattraktion tar bort känslan av att ha presterat något särskilt vid besöken. Adam 

är inne på samma spår då han medger hur de urbana utforskarna medvetet försöker hålla verk-

samheten liten. Önskan att hålla verksamheten liten är ett resultat av det enligt Willim välkända 

fenomenet inom turismen att intresset minskar hos vissa då antalet besökare och tagna foton 

ökar. Adam och Freja samstämmer i att verksamheten till viss del kan betraktas som egoistisk då 

information som kan leda till platserna sällan utelämnas. Det finns därmed ett bekymmer inom 

verksamheten med att fler ansluter sig till den då urban utforskning för utövarna är ett sätt att 

upptäcka nya platser dit personer sällan kommer. Det gör att personer som vill ha möjlighet att 

finna nya orörda mål behöver anstränga sig mer för att tillhöra den mer exklusiva gruppen av ur-

bana utforskare. Freja medger att de exklusiva platserna karaktäriseras av långa geografiska av-

stånd, svårtillgängliga områden och hur många som tidigare varit där. Det är något som även 

Sven och Adam instämmer i och för att Adam ska kunna fortsätta vara en unik upptäckare kan 

en kompletterande dykutbildning öppna nya möjligheter som många andra urbana upptäckare än 

så länge inte har. Strävan efter unika upplevelser är något som enligt Odell blivit allt vanligare 

inom turismen, men även dess utveckling mot ett mer aktivt deltagande som kan förklara det 

ökade intresset för urban utforskning. Det som Sven, Freja och Adam ger utryck för kan kopplas 

till den konkurrens inom fältet som Bourdieu talar om. Nya urbana utforskare gör att konkurren-

sen ökar om de platser som ska upptäckas. Möjligheten att upprätthålla en god status blir därmed 

svårare. Adam påvisar därmed hur det ekonomiska kapitalet blir allt viktigare då en dykutbildning 

för honom krävs för att ha möjlighet att fortsätta vara unik.  

Något ytterligare som de urbana utforskarna finner glädje i är att fotografera sina besök. Anled-

ningen varierar och kan som i Frejas fall utgöra ett galleri för att bland annat fånga intresse hos 

betraktarna, något som i förlängningen kan utmynna i ett utbyte av erfarenheter mellan likasinna-

de. Även Adam har upplevt ett sådant intresse hos betraktare av hans bilder vilket lett till att de 

mest originella alstren hålls utanför allmänhetens beskådande. Adam och Freja poängterar dock 

att det primära med bilderna inte nödvändigtvis är att publicera dem utan den inre tillfredsställel-

sen med att tagit bilderna räcker. Precis som det finns en prestige i att besöka originella platser så 

råder det även en prestige i att ta originella bilder. Det kan röra sig om att fånga en estetiskt tillta-

lande miljö eller att vara den förste som på bild fångar en originell plats.  

De urbana utforskarna strävar efter att uppleva olika saker på sina besöksmål. I likhet med Sven, 

Bertil, Adam och Frejas strävan efter att erhålla olika känslor så framhäver Willim hur upplevelser 
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som frammanar känslor blivit allt populärare. Willim påvisar även hur de estetiska skildringarna 

av industrier förändrats från att visa på framtidsutsikter och kraftiga maskiner till att mera väcka 

funderingar då det tysta och magiska framträder. Även Adam framför hur en magisk känsla kan 

infinna sig vid besöken medan Freja talar om en dystopisk känsla. Tystnaden är något som även 

Adam och Freja väljer att framhäva då det är en bidragande faktor till att urban utforskning är av 

intresse. Johansson framför även hur historiska och nutida aspekter kopplas ihop med besöken. 

Likt hur Johansson framför hur besök av mentalsjukhus väcker frågor som rör de mentalsjukas 

situation i dag så framför Adam sin syn på den bristande säkerheten som kan påverka samhället 

på ett negativt vis. Det historiska intresset är något som både Sven, Bertil, Adam och Freja reflek-

terar över vid besöken. Även Jörnmark framhäver genom sina bilder och bildtexter de historiska 

aspekter som ligger bakom platsernas ödeläggelse. Ytterligare en aspekt av intresset för de över-

givna fabrikerna framför Willim vara den utflyttning som skett från 1970-talet och framåt. Av-

saknaden av den verksamhet som fabrikerna tidigare rymde och det geografiska avstånd till Kina 

dit mycket industri förpassats bidrar till ett ökat intresse av att återuppleva detsamma. Det är en 

aspekt som både Sven, Adam och Freja väljer att ta upp då de ser urban utforskning som en strä-

van efter unika upplevelser. Även Ninjalicious anser det vara sorgligt att många människor enbart 

ser de välordnade attraktionerna med inträde som besöksvärda. Det är dock kontrasten till det 

som är lockande med en verksamhet som urban utforskning. Besöken karaktäriseras enligt Freja 

och Adam av ett kaos och det finns en charm i att själv få möjlighet att fantisera om den verk-

samhet som tidigare funnits på platsen.  

5.5.4 Urban utforskning utifrån Meluccis teori om nya sociala rörelser 

Alberto Melucci talar om samtiden som det komplexa samhället. Sett som en social rörelse så är 

urban utforskning något som uppstått ur vardagslivet genom exempelvis den längtan som finns 

hos individerna efter att få uppleva något unikt eller få möjlighet att fotografera en plats som 

många inte sett. En rörelse i det komplexa samhället karaktäriseras av att den inte kan represente-

ras av de politiska krafterna. Med de inslag av olaga intrång och den fara som förknippas med 

platserna som besöks av Sven, Bertil, Adam och Freja så är det inga politiska krafter som kan re-

presentera de urbana utforskarna. Inom den sociala rörelsen visar Melucci på tre former av sym-

bolisk utmaning. Sven, Bertil, Adam och Freja representerar en subkultur som i motsats till rå-

dande mönster i samhället funnit alternativa ingångar till en meningsfull sysselsättning. Adam 

framhåller hur han förvisso uppskattar museum, men att den ordning som präglar dess utform-

ning bidragit till ett större intresse för urban utforskning som med sin oordning i stället lockar 

fram fantasin. Freja talar om en längtan efter tystnad och stillhet som urban utforskning hjälper 
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henne att finna. Bertil söker efter det han anser tilltalande i bilder av forna industrier. Sven reflek-

terar över hur upplevelsen skulle försvinna om platserna visades inom välordnade guidade turer. 

Det är olika exempel på det som Melucci benämner profetian som präglas av hur utövarna fram-

för alternativa meningar till den rådande makten. Sett som turism så stämmer urban utforskning 

väl överens med den utveckling som skett där med fokus på upplevelse. Strävan efter mer unika 

upplevelser gör dock att gränsen mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet av urbana utforskare 

stundtals överskrids. Med en syn på besök av öde platser som en förlängning av allemansrätten 

visas en andra symbolisk utmaning som utgörs av paradoxen. Dess syfte är att rasera de rådande 

koderna i samhället genom överdrifter som visar dess motsägelsefulla karaktär. Med bilder från 

platser som Sven, Bertil, Adam och Freja besöker ger de åt andra intresserade en inblick i den 

enligt dem estetiskt tilltalande miljö som bilderna visar. Besöken och bilderna är därmed exempel 

på hur den sociala rörelsen brutit mot den dominerande diskursen i samhället. Den tredje symbo-

liska utmaningen utgör representationen vilket innebär att de urbana utforskarnas existens beror 

på hur det politiska systemet inte lyckas tillmötesgå det personerna. Sven, Adam och Freja talar 

om den spänning som finns i att besöka platser som sedan länge stått öde och Adam talar om 

den tillfredsställelse det ger att efter stor möda finna den plats man letat efter. Hade de politiska 

krafterna tillåtit besök eller sett till att allmänheten har god information om dessa platser hade de 

urbana utforskarnas verksamhet sett annorlunda ut.  
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6 Avslutning  

6.1 Diskussion 

I syfte att undersöka det sociala fenomenet urban utforskning har kvalitativa intervjuer använts 

med personer som är väl insatta i den verksamhet som urban utforskning utgör. Med frågor som 

vad det innebär? hur det går till? och varför det är intressant? som utgångspunkt har ambitionen 

varit att fånga in de aspekter som bidrar till att personer väljer att besöka de platser som ofta ka-

raktäriseras av ödslighet och svårtillgänglighet. Undersökningen visar hur en urban utforskare 

efter visst detektivarbete lokaliserat en plats, hur förberedelserna och besöket ser ut samt vad 

som händer efter besöket. Jag har även fått reda på vad som driver personerna till att besöka plat-

serna. Hur en längtan efter att komma bort ifrån vardagen och få uppleva unika saker och få upp-

leva spänning bidrar till intresset för urban utforskning. Det visade sig något svårare än förväntat 

att få till intervjuerna, dels så finns en stor ovilja hos de urbana utforskarna att tala med utomstå-

ende då en rädsla för att platserna ska förstöras eller stängas igen finns. Det råder även en ovilja 

då verksamheten ofta ligger på gränsen mellan vad som betraktas som lagligt och olagligt. Även 

om de urbana utforskarna anser att verksamheten borde inordnas under allemansrätten så finns 

en medvetenhet om att så inte är fallet. Jag valde även att använda mig av intervjuguiden då jag 

genomförde intervjuer över e-post, detta för att samtliga intervjupersoner skulle få tillgång till 

samma frågor. Mängden frågor kan ha bidragit till att några därmed avstått ifrån att medverka i 

undersökningen. Metoden med intervjuer kan även bidra till en förskönande bild av verksamhe-

ten varvid deltagande observation hade varit något lämpligare då jag själv kan se vad som händer 

och följa konversationen direkt. Resultatet hade därmed kunnat bli något annorlunda vid en så-

dan undersökning.  

Med Bourdieus teori om fält, habitus och kapital har jag i analysen påvisat hur de urbana utfors-

karna strävar efter att upprätthålla ett gott habitus. Jag har visat hur urban utforsknings populari-

tet ökat och medfört att ekonomiskt kapital blivit allt viktigare i strävan efter att kunna fortsätta 

betrakta sig som en unik utforskare. Genom exempelvis dyrare utrustning som kameror eller 

dykutbildning öppnas ytterligare möjligheter för personerna att besöka mer svårtillgängliga platser 

eller ta bättre kort. Den ökade populariteten är något som Sven, Adam och Freja anser skada 

verksamheten då andelen unika platser därmed minskar. Jag har påvisat vikten av det sociala kapi-

talet som innefattar relationer till andra människor för att få ledtrådar om var man kan finna en 

plats. Genom exempelvis foton som läggs upp på internet lockar man till sig andra urbana ut-

forskare och kan utbyta erfarenheter om olika platser. Det finns även forum där de urbana ut-
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forskarna kan samlas för att utbyta erfarenheter om platserna. De sociala kontakterna man har 

med andra personer påverkar därmed i viss mån vilka platser man delges information om. Sven, 

Bertil, Adam och Freja har påvisat hur kontakter är viktigt i sökandet efter nya platser. Personer 

som har mindre socialt kapital har därmed svårare att finna platser värda att besöka. Jag har även 

redogjort för vikten av det kulturella kapitalet som kan behövas i de fall man blir upptäckt och 

behöver bortförklara sitt besök. Då det kulturella kapitalet innefattar hur väl man kan anpassa sig 

till olika situationer är det därmed en fördel för de som har förmågan att bortförklara besöken på 

ett tillförlitligt sätt. Freja framför hur hon blivit utskälld ett par gånger men inte råkat ut för något 

värre än så medan även Sven blivit ertappad men klarat sig. Personer som saknar förmågan att 

bortförklara besöken kan därmed anklagas för olaga intrång med de konsekvenser det kan med-

föra. I likhet med Bourdieus Homo Academicus har jag även påvisat likheter och skillnader mellan 

två kategorier av urbana utforskare där den ena mestadels besöker platser under jord som exem-

pelvis tunnlar, grottor eller militäranläggningar. Den andra kategorin föredrar däremot objekt 

över jord som exempelvis öde hus. 

Vidare har en koppling gjorts till Meluccis teori om nya sociala rörelser där urban utforskning 

utgör ett alternativ till sådan fritidssysselsättning som är mer vanligt förekommande som exem-

pelvis besök på museum eller tv tittande. I den strävan som finns hos utövarna efter spänning 

och originella upplevelser kan man utifrån Meluccis teori betrakta utforskandet som överdrifter. 

Genom besöken av platserna och publicering av bilderna de ger upphov till visar den urbana ut-

forskaren sin syn på platserna som allmänhetens. Förekomsten av urbana utforskare är delvis ett 

resultat av att platserna av olika anledningar inte får besökas. Hade platserna omvandlats till tradi-

tionella turistmål hade de urbana utforskarna tvingats söka sig till andra områden. Det är även ett 

bekymmer som tas upp inom verksamheten att vissa platser ökar i popularitet, därmed finns en 

inbördes strävan efter att hålla information som kan leda fram till platserna inom en liten grupp.  

Liknande studier som denna har tidigare lyst med sin frånvaro, dock så kan man se vissa likheter 

med de studier jag redogjort för under forskningsöversikten. Exempelvis Robert Willim framför 

vad som bidragit till ett ökat intresse för äldre byggnader. Willim påvisar hur ett ökat avstånd till 

industrierna som i stor utsträckning flyttat utomlands bidragit till hur intresset för de rester av det 

förgångna som fortfarande finns kvar ökat. På samma vis kan det förhålla sig hos de urbana ut-

forskarna som på grund av den otillgänglighet som präglar platserna finner dem intressanta.  

I arbetet med uppsatsen har jag fått en ökad förståelse för vad som driver människor att hålla på 

med urban utforskning. I likhet med turismens utveckling mot ett mer aktivt deltagande vill de 
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urbana utforskarna uppleva saker bortom det vanliga samt erhålla sådana känslor som i vardagsli-

vet är svårt att få. I takt med att andelen bergsbestigare ökat är det få som anser det särskilt origi-

nellt att bli ytterligare en i mängden, därmed skapas ett behov av att göra något mer ovanligt. 

Strävan efter att skilja sig ifrån mängden leder till besök av unika platser. Där kan man även upp-

leva en spänning som infinner sig då man gör något som kan betraktas som farligt eller olagligt. 

En spänning som försvinner i takt med att omgivningar anpassas för att förhindra alla tendenser 

till olyckor. Exempelvis lekparker där sanden ersatts av mjukare material för att bli en tryggare 

miljö för barnen. Vidare ger vetskapen om att ha sett ett välkänt turistmål som exempelvis pyra-

miderna i Egypten inte den tillfredsställelse som infinner sig då man i liten grupp upplevt något 

som knappt någon annan känner till. Samtidigt så väcker ett fotografi på Eiffeltornet i Paris inte 

samma entusiasm som det fotografi man är ensam om. Vetskapen om att utgöra en minoritet av 

individer som känner till och har besökt dessa platser är för de urbana upptäckarna det som dri-

ver dem till nya upptäckter av det förgångna i strävan efter att likt Columbus få vara sin egen 

upptäckare.  

6.2 Vidare forskning 

Urban utforskning är ett forskningsfält som än så länge är tämligen orört. En intressant ingång till 

ytterligare kunskap om området vore som jag redan poängterat att genomföra deltagande obser-

vationer för att få ytterligare en dimension av verksamheten. På så vis kan forskningen ske utan 

förskönande mellanled som intervjuer är ett exempel på. Man får även direkt se hur tankegångar-

na hos deltagarna ser ut då de ställs inför de utmaningar som kan komma. Utmaningar som ex-

empelvis hur man väljer att agera vid en låst dörr eller ett område som av deltagarna bedöms som 

så farligt att de tvekar vid att beträda det.  

Man kan även välja att belysa fenomenet utifrån medias rapportering och se hur en eventuell för-

ändring skett där. Exempelvis genom att jämföra dess rapportering då urban utforskning var ett 

nytt fenomen med vad de skriver i dag.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

8.1.1 Vad innebär urban utforskning? 

Kan du beskriva vad urban utforskning är för något? 

Hur får man reda på var en plats finns? 

Vilken typ av plats är av störst intresse att besöka? 

Vad är det som gör den platsen intressant? 

Är utflyktsmålen värda att bevaras inför framtiden? 

8.1.2 Hur går urban utforskning till? 

Kan du beskriva hur en urban utforskning går till 

Hur ser förberedelserna ut inför en expedition? (utrustning, inläsning av material) 

Hur ser expeditionsgruppen ut? 

Vad gör du när ni anlänt till målet? 

Vilka risker finns med urban utforskning? 

Har du varit med om någon incident? (olycka, upptäckt) 

Någon speciell tidpunkt som lämpar sig bättre för en expedition? 

8.1.3 Varför är urban utforskning av intresse? 

Kan du berätta om hur du började intressera dig för urban utforskning? 

Beskriv känslan av att hitta fram till det slutgiltiga målet 

Hur förmedlar du dina upplevelser till andra? 

Vilken typ av expedition tror du väcker mest uppmärksamhet? 

 


