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Abstrakt 

Vi har valt att undersöka det nya Campus-området som Halmstad kommun tillsammans med 

flera andra aktörer planerar att ha färdigt år 2025. Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad 

förståelse för vilka processer som påverkar den nyinflyttade studentens etablering i 

lokalsamhället, betydelsen av gemenskapen för den nyinflyttade studentens etablering och 

vilken inverkan det planerade Campus-området kan ha. Vi har använt oss av en hermeneutiskt 

metodologisk ansats tillsammans med semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade 

10 personer varav 8 stycken var studenter och 2 stycken var tjänstemän som arbetade med 

bostadssociala frågor. För att analysera vår empiri använde vi oss av Robert Putnams teori 

socialt kapital, Norbert Elias teori etablerade och outsiders och Vanessa Mays teori 

tillhörighet. Vårt resultat visade att Campus-området kan bidra med en ny plattform, där 

studenter kan mötas över akademi gränser och där även möten med lärare, personal och andra 

människor kan ske. Det framkom att det finns en risk för att Campus-området blir en 

segregerad stadsdel vilket leder till att studenter blir isolerade. 

 

Nyckelord: Studenter, Campus-området, segregation, utanförskap, integration, tillhörighet.  

Abstract 

We have chosen to focus on the new campus that Halmstad municipal together with several 

extern actors plans to have finished in 2025. The purpose with this paper is to gain deeper 

knowledge for which process effects students to get established in the local community and 

the impact of friendship to student’s establishment and how the planed Campus can effect 

this. In our paper, we have used a hermeneutic approach with semi-structured qualitative 

interviews. We interviewed 10 respondents, 8 of the respondents were students and 2 had 

working experience from social housing. To analyze or material we used Norbert Elias theory 

of established and outsiders, Rober Putnams theory Social capital, and Vanessa Mays theory 

Belonging. Our results showed that the campus can contribute with a new platform for 

students to integrate and meet over the borders with teachers, staff, and regular inhabitants. It 

also showed a risk off the campus to be segregated from the rest of the city which has 

negative consequence for students. 

 

Keywords: Students, Campus, Segregation, Alienation, Integration, Belonging 
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1.Inledning 

I Halmstad kommun bor det i dagsläget ca 98 000 invånare, vilket är en ökning med ca 1 500 

invånare från året dess för innan (Statistiska centralbyrån 2017). Det råder ett stort behov av 

att bygga bostäder i ett snabbt tempo för alla kommunens invånare. Ett av dessa nya områden 

är Campus-området vid Högskolan i Halmstad. Halmstad kommun vill tillsammans med flera 

externa aktörer rita om campuskartan. Kommunen vill bygga om östra delen av staden till en 

blandstad som ska innehålla nya verksamheter, bostäder och ett serviceutbud där syftet är att 

denna del av staden ska leva på kvällstid. Tanken är att bygga 400 nya lägenheter med en 

blandning av studentlägenheter och vanliga lägenheter (Bark, Isabell 2016:Hallandsposten). 

Det är tänkt att Högskoleområdet i och med utbyggnaden av Campus-området ska bli ett 

öppnare område eftersom det då kommer att finnas mötesplatser för studenter, akademisk 

personal, icke akademisk personal men även andra människor. Människor från olika 

kategorier och bakgrunder kommer då att visats på samma område.   

Av alla som studerar på Högskolan i Halmstad kommer 67% från övriga delar av landet, 22% 

kommer från Halmstad kommun och 1% kommer från andra länder. Av dessa stannar enbart 

29% kvar i Halmstad efter sin utbildning, vilket tydligt visar på att studenter inte upplever sig 

integrerade i Halmstad (Högskolan i Halmstad 2017:3). Det är viktigt i samband med detta att 

Campus-området kan främja integration för studenter, både på campus men även i relation till 

det omliggande lokalsamhället. En risk är annars att Campus-området kan komma att präglas 

av en uppdelning mellan studenter och andra människor, vilka ökar risken för att studenter 

blir isolerade.  

I sin studie ”Bowling alone” (2000) har Robert Putnam analyserat hur samhällen som inte 

präglas av täta relationer i form av nära gemenskaper och familjer (”Bonding”), och svaga 

relationer i form av möten mellan klasser och grupper (”bridging”) ökar risken för att staden 

blir uppdelad (Putnam 2000:323). Det är en teori som vi har använt för att problematisera 

projektet som rör Campus-området, som behöver göra möjligt både typerna av relationer för 

att vara integrerande. I synnerhet gäller det både etablerade och nya studentgrupper, som läser 

vid Högskolan i Halmstad. En högskola är en organiserad myndighet och en plats för högre 

studier. En högskola har också en social dimension och är en plats för skapandet av sociala 

gemenskaper, både mellan akademisk personal, icke akademisk personal och bland studenter. 

De sociala gemenskaperna på högskolan är vissa fall etablerade där det existerar tydliga 

normer och traditioner, något som de nyinflyttade studenterna inte är delaktiga i.   



5 
 

Om den nyinflyttade studenten inte lyckas etablera sig i den här sociala miljön kan det leda 

till en upplevelse av bristande mening eller tillhörighet vilket May menar är ett av människans 

mest fundamentala behov (May 2013:80). Det framstår som rimligt att ett Campus-området 

behöver främja integration för nyinflyttade studenter, både på Campus-området men även i 

det omliggande lokalsamhället för att undvika att stadsdelen blir segregerad. Den nyinflyttade 

studenten behöver etablera relationer med andra studenter och lärare som finns på högskolan 

och som säkerligen kommer att finnas på Campus-området under studietiden. Blir inte den 

nyinflyttade studenten etablerad kan det få negativa konsekvenser för studentens upplevelse 

av mening och tillhörighet.  

Utifrån vårt programs tema har vi valt att inrikta oss på social sammanhållning då det berör 

studenters känsla av tillhörighet till området och staden. Social sammanhållning blir även 

relevant eftersom de berör studenternas sociala relationer och hur det påverkar deras känsla av 

integrering. Vi kommer i vår uppsats utgå från studenter för att se hur de upplever sin 

integrering och för att på så vis kunna förstå hur de vidare går att arbeta med detta och vilka 

tankar studenterna har kring det nya Campus-området. Den sociologiska relevansen blir här 

att förstå hur människor som lämnar sin hemort kan bli etablerade och vad som är viktigt för 

att etablering ska skapas men även vilka betydelse gemenskap och tillhörighet har för 

etableringen. Det blir även relevant eftersom uppsatsen berör aspekter som social isolering 

och utanförskap och hur det går att motverka detta.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för vilka processer som påverkar den 

nyinflyttade studentens etablering i lokalsamhället, betydelsen av gemenskapen för den 

nyinflyttade studentens etablering och vilken inverkan det planerade Campus-området kan 

ha. 

 

1.2 Frågeställning 

• Hur kan den planerade utformning av Campus-området komma att påverka 

nyinflyttade studenters integration i lokalsamhället? 

Underfrågor: 

• Hur kan man undvika att Campus-området blir en segregerad stadsdel? 

• Vad påverkar den nyinflyttade studentens etablering i lokalsamhället?  

• Vilken betydelse har studentens gemenskap för deras upplevelse av integrering? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera bakgrunden och vår tidigare forskning. Bakgrunden 

kommer innehålla en beskrivning av det nya Campus-området och målen som är satta för 

området. Vi kommer vidare presentera vårt val av tidigare forskning och avsluta med vad den 

tidigare forskningen har bidragit med till vår uppsats.  

2.1 Bakgrund 

Det nya campusområdet kommer att innehålla kompislägenheter för studenter, bostäder för 

allmänheten och ett samlingshus med kaféer och öppna studieytor. Det är högskolan 

tillsammans med Halmstad kommun, HFAB, fastighetsbolagen Castellum och Atea som har 

utvecklat planen för Campus-området 2025. Det kommer bland annat finnas en studentlänga 

på fem våningar och längan kommer att bestå 160 stycken bostäder. Lägenheterna kommer att 

både vara kompislägenheter och enrumslägenheter där studenter delar toalett och kök. Tanken 

är att området ska vara till för alla, inte enbart studenter. Av den anledningen kommer det att 

finnas tre stycken våningshus med nio våningar där det kommer att finnas 144 vanliga 

lägenheter för allmänheten. Det ska vara tydligt att området även är öppet för allmänheten. 

Högskoleområdet ska utvecklas till en blandstad där tanken är att området ska leva även efter 

kvällstid. Området ska innefattas av nya verksamheter, bostäder och serviceutbud där 

förhoppningen är att skapa aktivitet. Det kommer även tillkomma en multifunktionell 

högskolebyggnad som ska ligga centralt på Campus-området. Byggnaden ska fungera som en 

mötesplats mellan studenter, lärare och anställda. I mitten av Campus-området kommer det att 

finnas en campuspark som är tänkt att vara högskolans centrala uterum och mötesplats (Bark, 

Isabell 2016:Hallandsposten).  

Campusparken är tänkt att vara den centrala platsen och fungera som en plats för möten. 

Parken är tänkt att bli ett öppet och inbjudande rum för dialog, rekreation och samvaro. För att 

främja det är det tänkt att de nya byggnaderna skall omgärda parken och dess utgångar och 

ingångar skall vara ut mot parken för att på så vis skapa en rörelse i området. Halmstad 

kommuns ambition med det nya Campus-området är att skapa ett vackert och attraktivt 

campus med plats för gränsöverskridande möten och innovation. Målen för det nya Campus 

är: Stärka sambanden mellan det nya campus och den omgivna staden, skapa ett nytt och 

attraktivt campus, skapa rum för gränsöverskridande möten, skapa en gemensam och tydlig 

identitet, skapa miljöer som stöder forskning, utbildning och innovation samt att skapa ett 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart campus (Sweco & Fire Consulting AB 2016:2-4). 
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2.2 Tidigare forskning 

I den vetenskapliga artikeln ”International Doctoral students navigation of identity and 

belonging in a globalizing university” (2016) försöker författaren skapa sig en förståelse för 

hur studenterna förhåller sig till sin identitet och till sin uppfattning av tillhörighet i en 

främmande kultur (Phelps, Jennifer M 2016:1). Författaren kom fram till att de som inte var 

lika vana vid att resa hade problem med att känna tillhörighet, då de varken ansåg sig tillhöra 

sin hemort eller sitt nya hem. Frågor som ”vem är jag?” började komma upp mer och mer hos 

studenterna och vissa blev även snabbt isolerade. Studenterna upplevde att det fanns tydliga 

grupperingar uppdelade efter kulturer, alla var däremot trevliga mot varandra men några 

närmare band mellan studenterna uppstod aldrig (Phelps, Jennifer M. 2016:9-10). 

I artikeln ”Academic citizenship beyond the campus: a call for the placeful university” 

undersöker författarna vilka fördelarna blir för samhället och universiteten om de börjar 

samverka och integrera sinsemellan. Resultaten visade på att det skulle förbättra den sociala 

sammanhållningen. De universitet som författarna syftar på är ofta formade som en egen 

segregerad stadsdel där studenterna har allting de behöver i form av till exempel mataffärer, 

caféer och träningslokaler. I artikeln tas det även upp att den vetenskapliga arenan bör flytta 

ut till det offentliga för att engagera flera människor och samtidigt bli delaktiga i samhället 

(Norgard & Bengtsen 2016:11).  

Artikeln ”Initation rituals in university as lever for group cohesion” (2012) undersöker 

nollningen och hur det påverkar de nya studenternas integration till det akademiska livet. 

Författarna kommer fram till att nollningen används för att välkomna de nya studenterna till 

det akademiska livet och för att skapa en gruppkänsla och tillhörighet mellan de nya 

studenterna. De nya studenterna integreras till en tradition, en tradition som de förväntas föra 

vidare till den nästkommande generationen av nya studenter (Diana, Dias & Maria José Sá, 

2012:4-7). Alla nya studenter deltar däremot inte på nollningen. Gemensamt för de som inte 

deltog under nollningen var att de ansåg att deras chans till integrering var förbi och att de 

andra redan var ett sammansvetsat gäng (Diana, Dias & Maria José Sá, 2012:11–15). 

William Damond skrev 2016 artikeln ”Spirit of Friendship” som publicerades i det fjärde 

numret av Hoover Digest. Artikeln berör hur de vardagliga interaktionerna mellan invånarna i 

ett samhället har minskats. Det som Damond starkt uppmärksammar i artikeln är förändringen 

av sociala interaktionerna och att människor gärna undviker att lägga sin tillit i andras händer 

genom sociala interaktioner, något som görs på bekostnad av våra emotionella liv (Damond, 

2016:185–186). Han anser att de sociala interaktionerna är av stor vikt då de kan motverka 
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social isolering hos individer som t.ex. är nyinflyttade i en stad eller i ett land. Damond 

argumenterar för att han har svårt att se ett hållbart samhälle utan sociala interaktioner mellan 

olika grupper i samhället. Möten och interaktioner i samhället är det som gör det möjligt att 

lära sig av varandra (Damon, 2016:186–187).  

Som nyinflyttad student i ny en ny stad kan frågan om boendet bli en problematik. Artikeln 

”Examination of student housing experiences, their similarities and differences” (2014) berör 

boendesituationen som en nyinflyttad student står inför. Enligt författarna påverkar studentens 

boende även studenternas uppfattning om hur de trivs med sin omgivning. Behovet av en egen 

yta och möjligheten till ett privatliv är avgörande för studenten. Författarna säger även hur de 

som valde avsluta sina studier hade en sämre upplevelse av sitt boende vilket påverkade deras 

privatliv negativt. De som avslutade sina studier var inte heller deltagande vid de olika 

aktiviteterna på campus och var överlag missnöjda med sitt akademiska liv (Khozaei et al, 

2014:2-4,9-11). 

2.3 Motivering av tidigare forskning 

Den första artikeln ”International Doctoral students navigation of identity and belonging in a 

globalizing university” bidrog med en ökad kunskap gällande problematiken att flytta från sin 

hemort till en ny stad och även hur gemenskaper bildas i den nya staden. Vi använde oss 

också av artikeln ”Academic citizenship beyond the campus: a call for the placeful university” 

vilket bidrog till en mer fördjupad kunskap till vilken relation högskolan har till staden men 

även hur den kan bli en mer allmän och öppen del av lokalsamhället samt hur deras 

samverkan kan påverka den nyinflyttade studentens integration.  

Dent tredje artikeln som vi använde oss var ”Initation rituals in university as lever for group 

cohesion” (2012) och gav oss en fördjupade kunskap kring nollningens påverkan på de 

deltagande individerna men även de icke-deltagandes etablering i lokalsamhället och bland de 

sociala gemenskaperna på högskolan. Den fjärde artikeln som vi använde oss av var artikeln 

Spirit of Friendship” (2016) som gav oss en viktig förståelse för den påverkan som vardagliga 

interaktioner och gränsöverskridande möten har, men även vad konsekvenserna kan bli vid en 

brist av dem. Avslutningsvis använde vi oss av artikeln Examination of student housing 

experiences, their similarities and differences” (2014) som bidrog med en ökad förståelse för 

hur boendet påverkar individens välbefinnande och vilka konsekvenser det kan ha för 

individen om trivseln i boendet uteblir. Den bidrog även med en ökad förståelse för vikten ett 

välmående i sitt boende för en nyinflyttad student.   
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3. Teori 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vår teoretiska och begreppsliga referensram. Vi 

kommer först att redogöra för begreppet socialt kapital som skapades av Pierre Bourdieu. Vi 

har däremot använt oss av Robert Putnams vidareutveckling av begreppet och framförallt 

hans begrepp ”bonding” och ”bridging”. Putnams teori kommer ge oss ett makroperspektiv 

och fungera som ett redskap för att förstå hur det går att motverka segregation och isolering 

av olika grupper. Putnams teori kommer att hjälpa oss att förstå hur Campus-området kan bli 

en öppen stadsdel men även dess konsekvenser. Efter Putnam kommer vi att redogöra Norbert 

Elias teori om etablerade och outsiders. Elias teori hjälper oss att förstå de nyinflyttade 

studenternas situation och vilka möjligheter och hinder det finns för att bli etablerade i 

Halmstad. Elias teori berör svårigheterna av att komma som nyinflyttade till en stad eller ett 

område som präglas av traditioner och normer som lokalbefolkningen redan har etablerat. 

Avslutningsvis kommer vi att redogöra för Vanessa Mays teori tillhörighet. Mays teori 

kommer att bidra med en ökad förståelse för studentens behov av tillhörighet, mening och 

vilken påverkan det har för studentens känsla av integrering. Mays teori kommer fungera som 

ett hjälpmedel för att förstå konsekvenserna av utebliven mening och tillhörighet samt hur det 

går att arbeta för att främja detta.  

3.1 Robert Putnam: Socialt kapital 

Socialt kapital kan sammanfattas som de relationer en individ har till sitt befogande. De 

relationer som individen har i sitt sociala kapital kan variera i olika utsträckningar med allt 

från nära relationer till arbetskollegor eller grannar. Av allt socialt kapital som existerar anser 

Robert Putnam att kapitalen bonding och bridging är det som framförallt är avgörande för 

individens och samhällets välbefinnande. Bonding präglas oftast av homogena grupper och är 

oftast exkluderande i den mån om att det handlar om täta grupper där en utomstående kan ha 

väldigt svårt att få tillträde till. Grupper som präglas av bonding kan exempelvis vara etniska 

sammanslutningar, familjerelationer eller luxuösa golfklubbar. Kapital som präglas av 

bridging kännetecknas oftast av gränsöverskridande möten och är mer inkluderande, då den 

omfamnar människor tvärs över gränser och sociala skiljelinjer. Exempel på kapital som 

präglas av bridging är medborgarrättsrörelsen och ungdomsföreningar som är engagerade i 

samhällsnyttigt arbete. Det är i bonding som individen har sitt sociala och psykologiska stöd 

och det är avgörande för individens välmående, eftersom det är i sådana band som individen 

känner tillit och solidaritet. Kapital som kännetecknas av bridging är däremot av större 

betydelse för samhället. Det är genom detta kapital som individen får tillgång till resurser och 
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information. Det är exempelvis inom bridging som individen oftast söker sig till när individen 

är i behov av arbete. Putnam anser att bonding är en förutsättning för bridging och att en 

individ som inte har kapitalet bonding sannolikt inte heller har kapitalet bridging. Putnam 

påpekar att det är i de täta relationerna som individer stärker sitt självförtroende som 

individen behöver för att försöka skapa nätverk över gränser, har inte individen dessa täta 

relationer resulteras det oftast i att individen blir socialt isolerad (Putnam 2000:22-23).  

Samhällen som präglas av högt socialt kapital präglas till stor del av en av högre grad av tillit 

mellan invånarna då de ägnar sig åt fritidsaktiviteter så som föreningar, de uträttar ideellt 

arbete, röstar och umgås med sina vänner (Putnam 2000:311). Bostadsområden som 

kännetecknas av högt socialt kapital bidrar även till att invånarna stärker både sitt bonding 

och bridging kapital. Om de offentliga utrymmena är välhållna, människorna är vänliga och 

gatorna är trygga så leder det till att människorna i dessa områden får ett större förtroende för 

omgivningen och blir mer benägna att skapa relationer. Den miljö som människor bor i och 

som barn växer upp i har därmed en stark påverkan på individen. Bostadsområden som 

präglas av det omvända, social desorganisation, brukar oftast resultera i en hög grad 

kriminalitet och att människor istället för att engagera sig i att stärka sitt sociala kapital ägnar 

sig åt olika subkulturer. Samhället som präglas av social desorganisation karaktäriseras av 

anonymitet och glesa bekantskapsnätverk, dålig kontroll över offentliga platser och låg 

organisationsbas med dåligt deltagande i lokala aktiviteter (Putnam 2000:323). Putnam 

hänvisar till att det sociala kapitalet har en stor betydelse för invånarnas benägenhet att röra 

sig från området och in till stadskärnan. Putnam menar att om ett område präglas av lågt 

socialt kapital så är det väldigt lätt att det området blir isolerat från resterande delen av staden, 

då inte har några kontakter från andra delar av staden. Desto större avstånd mellan område 

och stadskärna desto större risk för att invånarna i området blir isolerade från samhället vilket 

i slutändan leder till en exkludering av dessa människor (Putnam 2000:337). 

Putnam påvisar att det finns ett tydligt samband mellan vårt sociala kapital och vår hälsa. 

Människor som har ett stort socialt kapital upplever i stor utsträckning sig själva som fullt 

integrerad i närsamhället vilket påverkar deras fysiska hälsa positivt till skillnad från de som 

upplever de motsatta. Desto mer integrerade vi är i vårt närsamhälle desto mindre är risken för 

att vi ska bli sjuka eller lida av psykisk ohälsa, så som depression. En rad undersökningar 

visar att nära familjeband, nätverk av vänner, umgängesliv och ett aktivt engagemang i 

fritidsaktiviteter har en förebyggande påverkan på individens hälsa (Putnam 2000:344).   
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3.2 Norbert Elias & John L. Scotson: Etablerade och Outsiders 

I boken ”Etablerade och Outsider” undersöker Elias ett bostadsområde vid namn Winston 

Parva i England där det fanns tydliga skillnader mellan vad han kallar för etablerade och 

outsiders. Bostadsområdet var uppdelat i tre olika zoner där zon 1 var ett medelklassområde 

och zon 2 och 3 var ett arbetarklassområde och där zon 2 innehöll nästan samtliga lokala 

industrier. De som räknades som de etablerade var bosatta i områdena 1 och 2 och de som 

kategoriserades som outsiders var bosatta i område 3 (Elias & Scotson 1999:69). Intresset för 

att undersöka Winston Parva grundade sig först i en annan studie som ämnade att undersöka 

varför det ena området hade en högre grad av ungdomskriminalitet, trots att det på pappret 

inte fanns några tydliga skillnader mellan områdena. Det område som ansågs ha en högre grad 

av ungdomskriminalitet var zon 3 (Elias & Scotson 1999:9). Slutsatsen som togs var att det 

framförallt handlade om sociala aspekter och att det inte fanns några andra tydliga skillnader 

mellan områdena. De som var bosatta i område 1 och 2 hade bott i dessa områden i flera 

generationer och de som var bosatta i område 3 hade nyligen flyttat dit och hade därför inga 

kopplingar till området eller till de som bodde i zon 1 och 2. De etablerade som bodde i zon 1 

och 2 hade redan etablerat starka relationer mellan sig själva och det fanns tydliga normer och 

värderingar som genomsyrade dessa områden som berörde hur de skulle bete sig. De 

etablerade hade skapat en normalitet i områdena som de i zon 3 inte kunde förstå sig på och 

inte ansåg sig kunna vara delaktig i eftersom det grundade sig i flera generationers historia 

(Elias & Scotson 1999:29-30). De etablerade ansåg sig själva som finare än de nyinflyttade 

och det var de etablerade som hade de avgörande posterna i områdena, som ledare i kyrkan 

eller för ungdomsaktiviteterna etc (Elias & Scotson 1999:206-207). 

De etablerade hade full kunskap om varandra eftersom familjerna hade känt varandra sedan 

flera generationer bakåt och det uppkom därför en rädsla när outsiders flyttade in i området. 

En ny grupp av människor som man saknade kunskap om, vilka dem var och varifrån de kom 

ifrån. Det fanns en rädsla över att de nyinflyttade skulle förstöra de traditioner, normer och 

värderingar som de etablerade hade byggt upp under flera generationer (Elias & Scotson 

1999:208). När man pratar om den dominerade och den bästa brukar den bilden utgå från 

exemplaret inom den gruppen. I detta fallet ansåg de etablerade sig som finare och bättre och 

byggde den bilden på de bästa personerna i gruppen, det vill säga att alla människor bland de 

etablerade behövde inte uppfylla dessa mål men bilden av gruppen utåt representerade de 

bästa personerna. Samma sak blev det för outsiders fast det omvända, de etablerade försökte 

få de nyinflyttade att framstå som dåliga och använde då de personer med absolut störst 
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problem i den gruppen som ett ansikte utåt. I dessa fall brukar de som är den dominerande 

gruppen och den gruppen som har högst ställning vara den som avgör vad som är rätt och 

mindre rätt och de har även makten att måla upp olika bilder som ska representera olika 

grupper (Elias & Scotson 1999:12).     

De etablerade lyckades även konstruera organiserade relationer vilket innebär att relationerna 

och mötena som sker i området var organiserade. De visste vem de skulle prata med om vad 

och hur de skulle bemöta varandra. Det gjorde att det blev ännu tydligare vilka som var med i 

umgängeskrets och vilka som stod utanför, rättare sagt, ett vi och dom. En konsekvens när ett 

område eller samhälle präglas av organiserade relationer som de gjorde i Winston Parva är att 

organisationer, föreningar och företag oftast söker människor som är som dem själva, som vet 

hur de organiserade relationer går till. På så vis delar personen företagets värderingar och kan 

på så vis bli en naturlig medlem i företaget. Det kan därför bli svårt för en nykomling att få 

möjligheten att bli accepterad inom ett företag eller organisationer. Nykomlingarna i Winston 

Parva hade därför svårt att bli accepterade och komma in i arbetslivet som framförallt 

dominerades av de etablerade (Elias & Scotson 1999:31-32). 

3.3 Vanessa May: Tillhörighet 

Det är viktigt för en individ att känna tillhörighet, både till området, staden men även till sin 

grupp och enligt Vanessa May behöver individen känna en känsla av tillhörighet för att må 

bra. Människan har ett behov av att ha någon relation som de känner sig trygga i och där de 

känner att de hör hemma. May menar att det tydligt går att se en skillnad i psykisk ohälsa 

bland de individer som inte upplever en tillhörighet från de som upplever en tillhörighet. En 

känsla av tillhörighet är en av människa mest fundamentala behov för att kunna utvecklas och 

må bra (May 2013:80). 

Människans känsla av tillhörighet sker alltid i relation till något, det kan vara allt från 

samhället, andra människor, platser, kulturer eller materiella ting. May argumenterar för att 

det sker ett ständigt samspel mellan individens ”self” och samhället och att det är i detta 

samspel som individen senare skapar sig sin tillhörighet. May argumenterar för att ”self” är 

relationellt, det vill säga att istället för att ”self” är något som bara finns där eller som vi föds 

med, så skapas det i relation till andra människor. Konsekvensen av det blir att vi lär oss att 

utveckla en känsla av likhet och olikhet, det vill säga att vi lär en känna en gemenskap eller 

koppling med människor som delar samma intressen som oss och vi vet även vem vi är lik 

och olik baserat på dessa intressen. May menar att denna identifikationsprocess sker åt två 
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håll, dessa två håll är de vi identifierar oss med (självidentifikation) och de som andra 

identifierar oss som (kategorisering) (May 2013:3-4).   

May menar att det inte bara är ”self” som är relationell utan även samhället bör ses i 

relationella termer och inte bara som ett fast objekt som är oberoende oss själva. Samhället är 

en dynamisk produkt som har skapats av interaktioner och relationer mellan individer. May 

menar även att samhället är uppbyggt av individens relation till sin materiella omgivning. Den 

materiella omgivningen påverkar också individen genom att den förser individen med 

förutsättningar för skapandet av gemenskaper och för individens känsla av tillhörighet. 

Människor integrerar med varandra i en fysisk omgivning, omgivningens struktur påverkar 

hur vi integrerar med människorna inuti den. En person kan till exempel vara med avkopplad 

och känna sig mer hemma i en restaurang istället för på en nattklubb. Vilken fysisk miljö vi 

föredrar påverkar också vilken tillhörighet vi skapar (May 2013:5).  

Det är däremot inte bara starka band som är av betydelse för individen utan svaga band har 

också en stor betydelse för individens känsla av tillhörighet. Om vi kontinuerligt stöter på 

människor som vi har svaga band till kan dessa utvecklas till mer starkare relationer men dom 

svaga bandens viktigaste funktion är att de bidrar till att bibehålla den sociala ordningen, 

vilket bidrar till trygghet. Dom svaga banden kan bidra till att förvandla de anonyma 

offentliga områdena till ett område som präglas av bekantskap och förutsägbarhet. Utifrån den 

tanken blir därför mötena med människorna i området avgörande eftersom det avgör hur 

individen karaktäriserar området. Får individen en positiv känsla av dessa möten 

karaktäriserar även individen området som vänskapligt vilket även kan bidra till att individen 

känner sig hemma i område (May 2013:118). Främlingar eller bekanta kan även spela en stor 

roll för individens känsla av tillhörighet till sitt område. May menar att om individen ser att 

människorna i sitt område är lika dem själva så som att de delar samma sociala status, 

intressen eller klass kan individen känna sig mer hemma i det området (May 2013:121). Hon 

ser däremot ett problem med detta, det kan även resultera i en exkluderande process gentemot 

de som inte tillhör området eller gruppen. May kallar den processen för ”out-grouping” och 

menar att för att skapa ett community krävs det en tydlig barriär mot resterande communitys 

för att på ett bättre sätt kunna visa på vem som är lik och olik medlemmarna i deras egna 

community (May 2012:122-124). 
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4. Metod: 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vårt metodologiska redskap för vår uppsats. Vi 

kommer att inleda med att presentera vår metodologi och redogöra för vår förförståelse för att 

senare gå vidare till att presentera vår valda metod. Vi kommer senare att presentera det valda 

urvalet, följt av en beskrivning kring hur vi bearbetat vårt material. Därefter kommer kapitlet 

reliabilitet och validitet att presenteras följt av en beskrivning av vårt tillvägagångssätt. Vi 

kommer även föra en metoddiskussion där vi tar upp de negativa och positiva aspekterna med 

den valda metoden och argumentera för varför vi har valt att göra på det här viset. Det 

kommer även föras en diskussion om relationen mellan vald teori och metod. Avslutningsvis 

kommer vi att presentera de etiska aspekterna som vi har förhållit oss till under uppsatsen.  

4.1 Metodologi 

I vår uppsats har vi använt oss av en hermeneutiskt metodologisk ansats för att på så sätt 

kunna uppfylla vårat syfte med uppsatsen. Hermeneutiken försöker förstå meningen bakom 

betydelsefulla fenomen så som texter, handlingar, yttranden eller normer och hur dessa 

aspekter påverkar människans beteende (Gilje & Grimen 2007:171). Av denna anledning blev 

hermeneutiken ett passande val för oss då hermeneutiken syftar till att skapa en förståelse för 

meningsfulla fenomen som i vårt fall blir studenternas känsla av sin egen integrering i 

lokalsamhället.  

I vår uppsats är vår huvudfråga hur det planerade Campus-området kan påverka nyinflyttade 

studenters integration i lokalsamhället. För att undersöka detta har vi fokuserat på själva 

ombyggnaden av campusområdet och hur det går att undvika segregering av stadsdelen, vad 

som påverkar studentens etablering och betydelsen av gemenskap för studentens upplevelse 

av integrering. Detta är tre olika separata delar som i sig är svåra att analysera. För att kunna 

skapa en förståelse för vår huvudfråga måste skapa en separat förståelse för de ovannämnda 

delarna. Detta är i enlighet med den hermeneutiska cirkeln där man måste skapa sig en 

förståelse för delarna för att nå en förståelse för helheten. Det är viktigt att inom 

hermeneutiken ställa delarna i relation till helheten samtidigt som man studerar helhetens 

påverkan på delarna (Gilje & Grimen 2007:187). 

En sak som samhällsforskare alltid måste förhålla sig till är att det som forskaren försöker 

tolka eller förstå oftast redan är tolkat av någon annan. Dessa tolkningar och uppfattningar 

som inte alltid är korrekta påverkar alltid människans uppfattning om världen, vilket i sin tur 

påverkar informationen som forskaren tar till sig. Här måste vi som forskare ta ett 
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ställningstagande till huruvida vi väljer att ignorera individens egna uppfattning om 

fenomenet och enbart förhålla oss till det vetenskapliga eller om vi väljer att enbart utgå från 

individens uppfattning (Gilje & Grimen, 2007:175). Båda dessa förhållningssätt har sina 

risker. Om vi skulle välja att bortse från aktörernas beskrivningar och uppfattningar riskerar vi 

att hamna i en position där vi inte förstår vad de gör och varför de gör det. Skulle vi istället 

välja att göra det omvända, det vill säga att vi helt uteslutande bygger på deras beskrivningar 

riskerar vi att bli vilseledda av deras missuppfattningar och missar vårt teoretiska perspektiv. 

Inget av dessa alternativ är särskilt önskvärda och det är därför vi istället har använt oss av 

dubbel hermeneutik som är en central del inom hermeneutiken. Dubbel hermeneutiken bygger 

på att vi som forskare måste förhålla oss till en värld som är tolkad av aktörerna själva och 

kan därför inte bortse från aktörernas beskrivningar och uppfattningar av sig själva och 

världen. Men samtidigt måste vi visa en relevans inom vetenskapen eftersom att bara återge 

aktörernas tolkningar inte genererar ett vetenskapligt intresse. Vi som forskare måste alltså gå 

längre än aktörernas självuppfattningar (Gilje & Grimen, 2007:177–178). Vårt 

förhållningssätt kring den problematiken har varit att vi har behövt tolka aktörernas 

uppfattningar och begrepp med våra egna teoretiska begrepp och beskrivningar. På så vis har 

vi kunnat sätta in aktörernas uppfattningar i större sammanhang och inom en vetenskaplig 

relevans. Vi har därför behövt vara reflexiva kring våra egna tolkningar och tolka våra egna 

tolkningar. 

En grundtanke inom hermeneutiken är att vi alltid förstår något på basis av våra egna 

erfarenheter och kunskaper, hermeneutiken kallar detta för förförståelse. Förförståelsen är 

nödvändig för att en förståelse hos forskaren ska uppnås, anledningen till detta är att när vi 

ska tolka en text eller fenomen måste vi börja med en idé om vad vi ska leta efter. Avsaknad 

av sådana idéer skulle resultera i att våran undersökning skulle sakna riktning och vi skulle 

inte heller kunna veta vad vår uppmärksamhet ska riktas mot. Inom hermeneutiken brukar 

förförståelsen delas upp i tre olika komponenter, trosuppfattningar, personlig erfarenhet samt 

språk och begrepp. Begrepp och språk leder till att forskaren kan se något som något och det 

fungerar som forskarens osynliga glasögon under studien (Gilje & Grimen, 2007:179–180). 

Forskarens kunskap om begrepp och språk leder även till att forskaren har en annan typ av 

förståelse för fenomenet än vad någon annan skulle ha. Forskarens trosuppfattning är det som 

tas för givet och det som forskaren anser som problematiskt. En forskares trosuppfattning är 

viktigt att ha i åtanke därför att det är de som avgör vad forskaren kan se som skäl för eller 

emot en ståndpunkt eller vad en aktör kan se som problematiskt. Den sistnämnda handlar om 
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personliga erfarenheter och handlar om forskarens egna erfarenheter om fenomenet och är en 

viktig del att ha i åtanke när man planerar en studie. Hermeneutiken är medveten om att 

forskare sällan går in som tomma blad i en studie men motiverar samtidigt att förhålla sig 

reflexiv kring sin förförståelse för att inte överrumpla sin studie med egna värderingar. 

Förhåller sig inte forskaren reflexiv kring sin förståelse kan studiens trovärdighet riskeras, 

eftersom forskaren då lägger in sina egna subjektiva värderingar i resultatet (Gilje & Grimen, 

2007:180–181).   

4.2 Redogörelse av vår förståelse 

En viktig del i hermeneutiken är förförståelsen som även spelar en central del i våran studie. 

Vi bär med oss på personliga erfarenheter kring detta ämnet, eftersom vi lämnade våran 

hemort för att studera på en annan plats. Vi har därför med oss kunskapen om hur vi 

integrerades i Halmstad och på Högskolan och har därför en del förutfattade meningar kring 

vad som var bra och mindre bra. Vi har med oss vissa begrepp genom våran utbildning som 

kan påverka våran bild av fenomenet men det bidrar även till att vi ser fenomenet som något 

och inte går in i studien som tomma blad. Att använda oss av teoretiska perspektiv när vi går 

in i studien bidrar även till att vi kan skapa oss en djupare förståelse för ämnet vilket är vårat 

syfte med uppsatsen. Nollningen som studentkåren arrangerar varje år var något som vi båda 

var delaktiga i och vi vet vilken betydelse det hade för integreringsprocessen för oss, och vi 

har därför sett till att det valda urvalet inte enbart består av studenter som varit delaktiga 

under nollningen då det möjligtvis inte skapat en rättvis bild av hur integreringen i 

lokalsamhället kan se ut för alla nyinflyttade studenter.   

4.3 Kvalitativa intervjuer  

För att bäst besvara vår frågeställning valde vi att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjun gav oss möjligheten att skapa 

en djupare förståelse över studenternas tankar och åsikter gällande sin integrering i 

lokalsamhället. En semistrukturerad intervju har en intervjuguide som består av övergripande 

frågor eller teman som vi ville belysa, men det ges även möjligheten för informanten att 

utveckla sina svar inom vissa områden och vi fick även möjligheten till att ställa motfrågor 

om det behövdes. Detta skiljer sig från en strukturerad kvalitativ intervju som har fasta frågor 

där det inte ges möjlighet för att utveckla sina svar eller för oss att komma med motfrågor. 

Den semistrukturerade intervjun ökade möjligheten för informanten att bli mer avkopplad och 

kan på ett tryggare sätt dela med sig av sin livsvärld. Vi uppmärksammade även exempelvis 

kroppsspråk, då kroppsspråket kan vara värdefullt för empirin (Aspers 2007:143). 
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Den kvalitativa semistrukturande intervjun anser vi var bäst förenligt med vårat syfte och 

frågeställning och även våran metodologiska ansats. I den här uppsatsen strävar vi efter att 

skapa oss en förståelse för hur det planerade Campus-området kan påverka nyinflyttade 

studenters integration i lokalsamhället. För att undersöka detta har vi valt att intervjua 

studenter för att få en inblick kring hur de resonerar kring deras integrering. Användandet av 

semi-strukturerade intervjuer gör det möjligt för oss att skapa en förståelse för hur studenter 

upplever sin integrering, då intervjuer ger oss möjligheten att gå in djupare på ämnet och 

tillslut hamna i studenternas livsvärld. Tillvägagångsättet som vi tillämpade är på så sätt även 

förenligt med hermeneutiken som strävar efter en förståelse av meningsfulla fenomen som i 

det här fallet blir studenternas upplevelse av sin integration.  

 

4.4 Urval 

Vi har använt oss av ett strategiskt urval som innebär att vi har valt ut informanter utifrån vad 

de har kunnat bidra med och vad vi har eftersökt. Vi har därför valt informanter som besitter 

en särskild kunskap som vi efterfrågar (Ahrne & Svensson 2015:62). Till vår uppsats har vi 

använt oss av 10 stycken semistrukturerade intervjuer fördelat på 10 olika informanter. En 

uppdelning som resulterade i åtta informanter som är studenter och två som är tjänstemän för 

att komplettera upp detta. Då vår problemformulering till stor del fokuserar på hur det 

planerade Campus-området kan komma att påverka nyinflyttade studenters integration i 

lokalsamhället så valde vi att till stor del använda oss av förstaårsstudenter på Högskolan i 

Halmstad som är nyinflyttade. Vi valde även att använda oss av andraårsstudenter för att de 

kan ha en viss grad av eftertänksamhet kring integrationen än vad en ny student kan ha.  

Vi delade upp våra studenter utifrån vissa krav. Kraven var att de skulle vara nyinflyttade men 

vi valde även ut dem efter engagemang i föreningsliv, arbete utanför studierna och medverkan 

på nollningen som sker varje höst. Den baktanke vi hade med kraven var att vi skulle kunna 

se olika samband och mönster utifrån kriterierna och även få ett mer innehållsrikt material då 

de kan skilja sig åt baserat på erfarenhet och bakgrund. Något som gör att vår uppsats kan 

uppnå ett helt annat djup och innehållsrikt material än om vi slumpvis valt ut de olika 

informanterna utan krav (Ahrne & Svensson, 2015:42–43).  

Då målet med uppsatsen inte enbart är att undersöka nyinflyttade studenters upplevelse av 

integration till lokalsamhället utan även se vilken påverkan och vilka risker som finns med det 

planerade Campus-området så valde vi även att använda oss av två tjänstemän. Det då vi ville 

ha en professionell inblick från tjänstemän med erfarenhet från bostadssociala frågor, valet 
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föll på två informanter varav en var en uppsatt tjänsteman inom ett fastighetsbolag med 

erfarenhet att arbeta med bostadssociala frågor. Vår andra tjänsteman är en representant från 

studentkåren som även har erfarenheter av att arbeta med dessa frågor.  

4.5 Bearbetning av material 

Vi spelade in intervjuerna efter att ha fått godkännande av våra informanter och de 

genomförda intervjuerna transkriberades sedan. Transkribera innebär att vi skriver ut hela 

intervjun, ord för ord (Ahrne & Svensson 2015:54). I våran intervjuguide (se bilaga) hade vi 

flera teman med underfrågor som vi ansåg var viktigt att få svar på. Efter att transkriberingen 

var fulländad var det viktigt att systematiskt gå igenom materialet för att utläsa mönster 

(Ahrne & Svensson 2015:66). Vi delade in allt vårt material i tre teman; Segregation och 

utanförskap, Den nyinflyttade studentens etablering och Betydelsen av gemenskap för 

studentens integration. Det var de här tre teman vi ansåg vara viktigt att besvara för att få svar 

på våran forskningsfråga. Vi valde ut de mest relevanta från varje informant och fördelade 

dem i dessa teman för att senare försöka utskilja mönster i vårat material. Valet av våra 

analysteman grundade sig i att de alla belyste viktiga aspekter i vårat problemområde och de 

alla gav en bred och fördjupad kunskap om hur det är att komma som ny till en annan stad. Vi 

såg även i vårt material att det var i dessa tre teman som vårt mest innehållsrika material 

fanns.   

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Vid varje forskningsprojekt och uppsatsarbete måste forskarna ställa sig kritiska till om deras 

uppsats har en hög respektive låg validitet och reliabilitet. Frågan om reliabilitet innebär att 

om en annan forskare skulle kunna genomföra studien med samma tillvägagångssätt och 

metod som vi använt oss av för att sedan kunna framställa ett likadant resultat. Reliabiliteten 

rör dock inte enbart detta utan berör även huruvida uppsatsen uppnår en generaliserbarhet, 

nämligen om vårt resultat skulle vara giltigt i exempelvis Stockholm eller Malmö (Kvale & 

Brinkmann, 2014:295). Validitet innebär att vi som forskare måste ställa frågan om hur väl 

man undersökt och samlat in resultat kring det som vi vill undersöka. Det handlar om hur väl 

forskaren lyckas operationalisera sin forskningsfråga och teori så att dessa två stämmer 

överens och ger ett rättvisande material (Kvale & Brinkmann, 2014:96–98).  

 

För att säkerställa att vi faktiskt undersöker det vi vill hade vi en kontinuerlig dialog kring hur 

vi skulle operationalisera våran forskningsfråga i olika intervju teman. Vi valde att utgå ifrån 
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våra teorier vilket hjälper oss att förstå olika delar i vår övergripande forskningsfråga. 

Intervjuguide myntade ut i åtta olika teman som alla var teoretiskt förankrat. Vi valde att 

operationalisera Putnams teori genom att vi ställde frågan om det faktiska Campus-området 

och vad deras spontana tankar var kring det för att sedan gå vidare till hur de ansåg att man 

kunde motivera studenter och andra människor att mötas på och utanför området. Elias teori 

operationaliserade vi genom att fråga frågor om hur studenter ansåg att deras relation till 

Halmstad såg ut och vad som var viktigt för dem att känna sig integrerad i en stad och i ett 

område. Vi frågade även hur relationerna skapades när de väl började studera och vad som var 

bra och mindre bra. Mays teori operationaliserade vi genom att vi frågade om deras sociala 

sammanhållning i klassen, deras bostad och vad som var viktigt för dem för att de ska känna 

sig trygga i en gemenskap. Alla dessa tre områden ansåg vi hjälpte oss att besvara våran 

frågeställning då Putnam berör det faktiska campus-området, Elias berör situationen att 

komma som nyinflyttade till en stad och ett område som präglas av etablerade relationer, och 

May bidrar med en ökad förståelse om betydelsen av att känna en tillhörighet utifrån ett 

individperspektiv. Vi anser det svårt att uppnå en hög reliabilitet i våran uppsats då 

upplevelsen av integration är individuell och subjektiv, samtidigt som uppsatsen är beroende 

av vårat sätt att tolka materialet och en annan forskare hade möjligtvis inte tolkat det på 

liknande vis. Vi har däremot försökt att motverka detta genom att vara transparanta i vårt 

tillvägagångsätt.   

 

4.7 Tillvägagångssätt 

I inledningsfasen av vår kandidatuppsats blev vi kontaktade av samordnaren för exjobb i 

samverkan där studenter från olika program arbetar fram underlag och stöd till kommunen 

och deras projekt ”Södra infarten 2025”. Efter ett noga övervägande accepterade vi en 

inbjudan och gick på ett introduktionsmöte där flera av de olika inblandade aktörerna deltog. 

Efter det började vårat planeringsarbete där vi lade upp en tidsplan och i samma skede 

formade vi vår problemformulering tillsammans med en tydlig plan på hur vi ville forma 

undersökningen och vilka teorier vi skulle använda. 

När vi bestämt vårt teorival och samlat in den tidigare forskningen började vår strävan efter 

att hitta informanter som vi ansåg lämpliga. Något som visade sig svårt då vi hade höga krav 

på de olika informanterna. Totalt skedde våra tio intervjuer under sammanlagt två dagar i 

bokade lokaler på högskolans faciliteter. Efter att intervjuerna var genomförda, transkriberade 



20 
 

vi dem nära inpå för att fortfarande ha kvar de intryck och känslor vi skapade under 

intervjuerna för att få en bättre förståelse för den insamlade empirin. 

Under intervjun nöjde vi oss inte med att enbart registrera svaren utan vi ville uppnå en 

djupare förståelse av informantens livsvärld. Anledning till detta var att vi vill skapa oss en 

förståelse för hur informanterna förhåller sig till sin integrering för att på så sätt kunna 

besvara vår frågeställning och uppfylla vårat syfte. Tillvägagångsättet som vi använde oss av 

är även förenligt med hermeneutikens grundtanke, det vill säga att skapa sig en djupare 

förståelse kring fenomenet. För att skapa oss en djupare förståelse över fenomenet gav vi 

informanterna en möjlighet att svara utförligt på frågorna och vi var även beredda på att 

komma med följdfrågor för att på så sätt få en bra inblick i informantens livsvärld. För att 

åstadkomma detta var de första minuterna i intervjun avgörande eftersom det var i början av 

intervjun som tillit skapas. Tilliten spelar i sådana här sammanhang en avgörande roll då det 

ökade möjligheten för att informanten skulle kunna känna sig trygg att dela med sig av sina 

tankar och åsikter. För att skapa en tillit inleddes intervjun med en orientering, där syfte och 

frågeställning presenterade för informanten och med möjlighet att ställa eventuella frågor. 

Under intervjun förde vi även anteckningar för att fånga upp både ansiktsuttryck och tonläge, 

detta för att skapa ett rikare material (Kvale & Brinkmann 2014:170–171). 

 

4.8 Metoddiskussion 

Elin Lundin argumenterar för att man redan i valet av metod öppnar upp sig för ett antal 

teorier. Lundin argumenterar för att det finns ett nära samband mellan teori och metod som 

bör diskuteras närmare (Lundin 2008:87). Anledning till att samhällsvetenskapen inte bör 

behandla teori och metod som två olika delar är för att metoden präglas av hur vi definierar 

vårat forskningsobjekt. Vi måste veta vad vi ska studera innan vi vet hur vi ska studera det. 

Det forskningsobjekt som vi sedan väljer att studera är att alltid redan teoretiskt förankrat, 

därför blir valet av metod beroende av teoretiska utgångspunkter. Det teorier förser 

forskningen med är att den belyser vad som bör studeras, eller vad som är viktigt att studera 

och den ger indikationer på vad som är viktigt för att förklara eller förstå ett fenomen. Teorier 

visar även hur man bör studera ett visst fenomen och vilka forskningsstrategier som är 

lämpliga att utföra för att skapa sig en förståelse för fenomenet (Lundin 2008:90).  

Vi är medvetna om att valet av vårt tillvägagångssätt kan ha negativa konsekvenser för oss, då 

vi exempelvis kommer få de svårare att generalisera våran slutsats. Användningen av en 

hermeneutiskt ansats bidrar med att det blir svårare att generalisera våran slutsats eftersom 
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slutsatsen är beroende av våra tolkningar av materialet. Hade vi istället använt oss av en 

kvantitativ metod hade det ökat möjligheten för att generalisera materialet och skapa en mer 

trovärdig uppsats. Vi tror däremot inte att uppsatsen hade blivit av ett bättre slag med en 

kvantitativ metod och vi hade inte kunnat uppfylla uppsatsens syfte med en annan metod. Av 

den anledningen har vi valt att använda oss av vårt tillvägagångssätt eftersom vi vill nå en 

förnyad och fördjupad förståelse för fenomenet, och vi anser att det inte går att uppnå utan att 

använda oss av en hermeneutiskt ansats och kvalitativa intervjuer. 

 

4.9 Etik 

I rollen som forskare är det viktigt att vara eftertänksam med sitt agerande och vilka beslut 

man tar under projektets gång, detta för att förhindra eventuella misstag eller felsteg som kan 

försämra kvalitén på uppsatsen. Vi förhåll oss framförallt till fyra etiska aspekter; det 

informerande samtycket, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Det informerade 

samtycket innebär att vi som forskare informerar våra informanter om vad uppsatsen syfte är, 

om vilka risker som ett eventuellt deltagande kan ge för informanterna. Vi informerar även 

om att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta. Informerat 

samtycke innebär också att vi informerar våra informanter om att det är helt anonymt och 

konfidentiellt, något som gör att vi kommer in på den andra punkten. (Kvale & Brinkmann 

2014:107–108). Konfidentialitet innebär att vi som forskare informerar våra intervjupersoner 

om vad den insamlade empirin som de bidragit till kommer användas för och att vi förmedlar 

att de har en anonym identitet men även hur materialet vi samlar in kommer användas och 

vilka som får tillgång till det. För att få ut så innehållsrikligt material som möjligt från 

informanterna så behöver de känna sig trygga i situationen, något som inte är möjligt ifall de 

inte är garanterade anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2014:109). Den tredje aspekten 

konsekvenser är viktigt som forskare att beakta, att ställa sig frågan; vad kan detta leda till för 

konsekvenser för informanterna och för undersökningen? Att se till informanternas välmående 

och att de eller personer i deras omgivning inte kan ta skada av de frågor vi ställer eller 

material vi publicerar. Slutligen så är det viktigt att vi som forskare ser våran egen roll i 

projektet. Det är viktigt att försöka behålla sin integritet och att agera ansvarsfullt och 

moraliskt (Kvale & Brinkmann, 2014:110–111). 
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5. Resultat 

I det här kapitlet kommer vårat resultat att redogöras. Vi kommer att presentera resultatet 

utifrån teman och dessa teman är; Segregation och utanförskap, Den nyinflyttade studentens 

etablering, och Betydelsen av gemenskap för den nyinflyttade studentens integrering. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera en resultatsammanfattning. Dessa teman 

representerar även de tre underfrågorna som vi har i våran uppsats och som senare kommer att 

hjälpa oss att besvara vår huvudfråga. I början av resultatet kommer först en beskrivning av 

våra informanter att göras.  

 

5.1 Presentation av informanter 

Gemensamt för alla informanter förutom tjänstemännen är att det har flyttat till Halmstad från 

en annan ort och att alla bor i ett studentområde.  

 

Anders – Har arbetat fem år som statsförvaltare i ett kommunalt fastighetsbolag. Tillträder en 

ny tjänst månadsskiftet från april till maj som stadsdelsutvecklare. Fastighetsbolaget är en av 

huvudaktörerna i projektet Campusområdet 2025. 

Linda – Har en högt uppsatt position i en studentrepresenativ förening på Halmstad Högskola. 

Denna förening arbetar även med bostadssociala frågor och med integrering för studenter och 

är även delaktig i projektet Campusområdet 2025.  

Pauline – Läser första året på Högskolan i Halmstad och kommer ursprungligen ifrån Ystad. 

Hon var inte delaktig under nollningen.  

Sofia – Läser första året på Högskolan i Halmstad och kommer ursprungligen ifrån Göteborg. 

Hon var inte delaktig under nollningen. Hon sitter med i en kommitté för en programförening 

Sara – Läser andra året på Högskolan i Halmstad. Kommer ursprungligen från Kalmar. Var 

delaktig under nollningen då hon både blev nollad och nollade. Hon sitter även med i 

styrelsen för en programförening.  

Peter – Läser andra året på Högskolan i Halmstad och kommer ursprungligen ifrån Höganäs. 

Han var delaktig under nollningen. Är delaktig i en politisk verksamhet i Halmstad.  

Calle – Läser första året på Högskolan i Halmstad och kommer ursprungligen från Tranemo. 

Han var delaktig under nollningen. 

Lisa – Läser första året på Högskolan i Halmstad och kommer ursprungligen från Uddevalla. 

Hon var delaktig under nollningen. 

Hanna – Läser första året på Högskolan i Halmstad och kommer ursprungligen från 
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Ulricehamn. Hon var med vid enstaka tillfällen under nollningen. Hon arrangerar nollningen 

för nästa års studenter och hon är med i en kommitté för en programförening.  

Gustav – Läser första året på Högskolan i Halmstad och kommer ursprungligen från Borås. 

Han var delaktig under nollningen.  

 

5.2 Segregation och utanförskap 

I våra intervjuer frågade vi tjänstemän som arbetar med bostadssociala frågor angående risken 

för Campus-området att bli en isolerad stadsdel. Båda våra tjänstemän ansåg att risken finns 

där, eftersom Högskolan i sig är ganska avskilt från övriga delar av samhället. Förslag som 

kom upp på hur det skulle kunna gå att undvika att Campus-området blir isolerat handlade 

framförallt om att bjuda in till aktiviteter så att man kan undvika att andra människor håller 

sig undan från Campus-området. Målet med Campus-området är framförallt att det ska vara 

en blandstad vilket gör frågan relevant. Följande citat tar upp detta: 

 

Ja jag tror att den risken finns. Att detta blir högskoleområdet och de som inte läser inte känner sig 

välkommen. Men jag tror jag att om man bjuder in folk, till exempel genom studiebesök från 

gymnasieelever eller barn så att de får komma förbi och testa på grejer så tror jag att man kan minska 

barriären. Man skulle kunna få med barn eftersom då får man ju dit föräldrarna, så man skulle ju 

kunna göra någon lekplats eller något annat (Linda). 

 

Ytterligare ett förslag kom från vår andra tjänsteman som tar upp frågan som berör 

identitetsskapande i ett område och av insyn och välkomnande. Han går även in på vikten av 

att skapa aktiviteter, både i området men även aktiviteter som lockar i centrum:  

 

Informant: Det handlar om insyn och välkomnande. Vi har ju dom här problemen där vi bygger och 

förtätar i ett gammalt område och där vi även bygger nytt vilket leder till att det blir lite vi och dom 

känsla i ett område. Där dom nya kanske känner sig lite mer värda än dom gamla. Där är det viktigt 

att vi går in och försöker bryta dom här barriärerna och bjuder in så att de gamla hyresgästerna får 

insyn, medverka i det här projektet så att det blir mer ett ”vi” som skapar identitet i området. Och att 

skapa identitet i ett område är ju att bjuda in och skapa olika mötesplatser för alla. Sen är det viktigt 

att skapa aktiviteter. 

Intervjuare: Men är det bättre att skapa aktiviteter i ett område och försöka locka andra dit eller att 

skapa aktiviteter i stan och försöka locka personerna i det området till stan? 

Informant: Jag tror ju på båda och ser ju ett litet problem och barriärskapande om man inte åker in 

till stan utan man ser mer området som sin stad (Anders). 
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Tjänstemannen som arbetar som stadsdelsutvecklare berättade även om ett projekt som de 

hade med ett socioekonomiskt utsatt området i Halmstad där de bjöd in barn från det området 

till sitt huvudkontor. Syftet var att motverka segregering av området och att människor som 

bor i det området inte ska se området som sin stad. De flesta av de barnen visste inte vart 

centrum låg eller hur det såg ut, vilket ansågs vara problematiskt och barriärskapande:  

 

Vi bjuder in skolklasser hit där vi går upp på taket här och ser ut över hela stan. Eleverna har inte 

riktigt sett stan som man gör här uppifrån och kanske inte ens har sett stan innan. Man vet inte riktigt 

hur det hänger ihop och det är en ganska så allvarlig fråga tycker jag, man utgår från området som 

man bor i och man är på området och så rör man inte sig utanför (Anders). 

 

Risken för att studenter inte kommer att vilja ta sig in till stan om det får de funktionerna som 

de har behov av på Campus-området anses av stadsdelsutvecklaren kan överbryggas genom 

att ha ett levande centrum. Så länge ett levande centrum existerar anser han att den risken inte 

är särskilt stor: 

 

Jag tror att risken finns, men det är samma sak för andra områden. Men så länge man har ett levande 

centrum så tror jag man överbygger det (Anders). 

 

Vikten av arbete kom även fram under en annan intervju, som även tar upp vikten av att 

reglera Campus-området för att få det att bli attraktivt för andra människor. Studenten 

betonade även ytterligare en risk med Campus-området. Risken är om detta blir ett vanligt 

studentboende så kommer det vara mycket oväsen, vilket i sin tur kommer att resultera i att 

andra människor håller sig borta från området:  

 

Jag tror det är viktigt att du måste blanda typ studentboenden runt omkring vanliga boenden. För att 

du ska kunna integrera dom i stan och samhället. Sen måste det finnas arbetsmöjligheter utifrån vad 

dom pluggar. Jag tror nyckeln är om man gör det till ett vanligt studentområde så kommer det vara 

mycket festande och vara mycket högljutt, folk kommer ju vara liksom... det är ju studenter. Men 

reglerar du det lite och får vanligt boenden också så kommer du attrahera vanliga människor med 

(Gustav). 

 

En sak som kom fram under våra intervjuer var betydelsen av stadskärnan. Vi ville se om 

studenterna hade kunnat tänka sig att ta sig in till stan även ifall man hade flyttat alla 
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funktioner till deras område. Vi ville se om det kunde finnas en risk för att studenterna som 

kommer att bo i Campus-området inte tar sig in till stan om det finns utbud av olika 

funktioner som efterfrågas. Det som kom fram under intervjuerna var att den risken var 

minimal. Känslan av att vara i stan och av den urbana stadskänslan var av vikt för alla 

studenter. Endast en av studenterna nämnde att studenten såg stan enbart som ett ställe för att 

utnyttja funktionerna. För alla andra var stadskänslan en viktig del i deras vardag. Dels för att 

hålla sig uppdaterad kring det senaste men även för miljöombyte. Alla studenter nämnde dock 

att de givetvis skulle utnyttja om deras område hade flera funktioner som det nya Campus-

området skulle ha men att de inte skulle ta sig in till stan fanns det ingen risk för.  

 

Ja, för att jag vill hellre ha den här stadskänslan. Alltså när jag går i stan så går jag förbi kanske 

restauranger, affärer som jag ser tips och tänker den här vill jag besöka någon gång eller dem har det 

här på onsdag. Så därför tycker jag att man ska va i stan också, hålla sig uppdaterad helt enkelt 

(Pauline). 

 

För att skapa ett område som även ska locka till sig andra människor utöver studenter nämns 

förslaget att skapa aktiviteter som bidrar med att folk tar sig till området och att det blir 

rörelse i området. Ska aktiviteter skapas krävs det även att människor bli exalterade över 

aktiviteterna så att det blir en uppslutning och att det då skapas möten mellan studenter och 

andra människor: 

 

Jag tycker att man behöver aktiviteter, vi har ju en inomhushall här på området och kan då anordna 

en fotbollsturnering, eller bjuda hit någon artist på sommaren. Alltså få igång lite tagg så det inte står 

stilla här ute, utan det ska vara lite rullande. Det drar ju mycket folk tycker jag (Calle). 

 

Att engagera sig ideellt var också något som kunde påverka studentens integration eftersom 

det gav möjligheten att uttrycka andra behov som inte möjligtvis hade kunnat uppfyllas i 

skolan. De hjälpte även studenten att utöka sitt kontaktnät och träffa människor som inte 

tillhörde studentkretsarna. Nedan följer ett citat som belyser just vikten av att engagera sig 

och dess betydelse för det sociala kontaktnätet men även hur det kan uppfylla andra intressen 

som annars kanske inte hade blivit tillgodosedda:  

 

I den politiska verksamheten är det ju mer politiskt, då kan man sitta ner och diskutera politiska 

frågor vilket jag också börjat bli intresserad för och lärt känna nytt folk som jag kanske står samma 
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plan som en själv. Lite dumt att säga men kanske att man kan engagera sig och lära känna nytt folk 

(Peter). 

 

5.3 Den nyinflyttade students etablering 

Vi ville senare undersöka hur de nyinflyttade studenterna hade lyckats att etablera sig i staden 

och till högskolan. Det var ganska delat mellan studenterna, vissa ansåg sig ha etablerat sig i 

högskolan men inte staden. Vi kunde dock se en trend bland studenterna då många ansåg att 

det var svårt att etablera sig i staden då flera av våra studenter ansåg att invånarna i Halmstad 

är väldigt exkluderande och instängda. Av den anledningen hade flera av studenterna planer 

på att enbart stanna i Halmstad under studieperiod och senare flytta tillbaka till sin hemort. 

Följande citat kommer från en student som flyttade till Halmstad innan hon visste att det 

skulle bli aktuellt med studier. Studenten har därför erfarenhet av hur det är att bo i Halmstad 

som icke-studerande och hon beskriver den erfarenheter som mindre trevlig:  

 

Jag kommer aldrig i mitt liv vilja stanna här liksom. Det är dels också för att jag vet hur det är att 

jobba och va bland människor som är härifrån och det är inte generellt så trevligt liksom. Men sen 

tycker jag att folk som är från Halmstad är ganska såhär inåtvända och inte så öppna för att träffa 

människor. Då pratar jag inte om studenter utan verkligen folk som är från Halmstad (Sofia). 

 

Genomgående för alla studenter var att det spenderade majoritet av sin fritid med att umgås 

med vänner, träna och studera. Alla studenter använde sig av stadskärnan och de funktioner 

som finns där. En sak som kom upp under våra intervjuer var vikten av kontakter för 

möjligheten till arbete då alla som hade arbete hade fått det via kontakter. Här ser vi då att det 

sociala kontaktnätets betydelse för arbetsmöjligheter är enorm. Många av studenterna ansåg 

att det var viktigt att hitta ett arbete som de kan ha i samband med deras studier. Studenterna 

uttryckte att de var en av sakerna som de prioriterade högst när de väl bestämde sig för att 

flytta till Halmstad för att studera. Här belyses då vikten av just ett stort kontaktnät för att få 

arbete men även vikten av arbete för studentens etablering: 

 

Informant: Kontakter, det var min svägerskas kompis som bor här i Halmstad, så när jag flyttade hit 

skrev jag till henne och frågade om hon visste någon som behövde personal. 

Intervjuare: Men det var viktigt för dig att få ett jobb så fort som möjligt? 

Informant: Ja, jag märkte ju att det inte var så mycket i skolan och behövde sysselsätta mig och sen 

tycker jag det är viktigt att skaffa ett arbete när du flyttar till en ny stad (Pauline). 
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När vi frågade våra informanter om deras spontana reaktioner angående Campus-området var 

det enbart positiva reaktioner vi fick. Alla våra informanter ansåg att Campus-området skulle 

bidra med en positiv upplevelse för studenter. När vi frågade vår tjänsteman som hade en högt 

uppsatt position i en studentorganisation ansåg hon att det kunde leda till att lärare och 

studenter på enklare sätt kan mötas. Hon lyfte upp problematiken att det inte i dagsläget finns 

en bra plattform för studenter och lärare att mötas eller för studenter att mötas över akademier. 

Campusområdet kan då bidra med en plattform för studenter att mötas över akademigränser: 

 

 Jag tycker det är jättebra och något som jag tänker på framförallt efter det här året är att man hade 

velat ha någon lättare plattform där man hade kunnat möta både lärare och studenter (Linda) 

 

Vår tjänsteman som arbetar som stadsdelsutvecklare är även han positivt inställd till 

Campusområdet:  

 

Att det är ett bland-område är alltid bra. Det är ju jättebra och ett bra område att utveckla. Jag tror ju 

givetvis att det kan vara positivt, allting som man gör som utvecklar Halmstad som studentstad tror 

jag är positivt för både studenter och för kommunen i fortsättningen (Anders). 

 

En student är inne på samma spår men tar upp ytterligare en aspekt i detta, att det bör ses över 

vem det är som kommer att bosätta sig i området. Studenten menar att det framförallt är 

studenter som kommer att bosätta sig i området och oftast vill ha liv och rörelse i sitt område. 

Studenten betonar även vikten av att förminska känslan av att man bor på ett skolområde 

eftersom studenterna möjligtvis inte vill känna att de spenderar all sin tid i skolan. Av den 

anledningen blir det därför viktigt att man skapar en annan känsla på Campus-området och 

förslaget är då att skapa grönområden och mötesplatser i form av bänkar så att studenterna 

inte alltid upplever att de är i skolan: 

 

Det är ju en viss typ av människor som kommer att bosätta sig här, sådana som tycker om lite liv och 

rörelse. Men jag tror att det är jätteviktigt att man har en bra miljö runtomkring. Att man inte känner 

att man bor i ett skolområde, att det ändå är lite grönt också (Sofia). 

 

Vi frågade om de var medlemmar i någon förening eller ideell verksamhet för att se vilken 

påverkan de hade för studentens upplevelse av etablering. Bland dom som svarade nej 

handlade det mesta om att de inte såg sig ha tiden för det eller inte var intresserad av att 
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engagera sig på det viset. Nämnvärt är att säga att alla var medlemmar i en programförening 

men de var däremot inte aktivt delaktiga i den. Det vill säga att de inte hade aktiv roll i 

föreningen utan deltog endast på vissa aktiviteter som föreningen anordnade. När vi bad dem 

motivera varför de engagerade sig och vad de ansåg var positivt handlade det mesta om 

gemenskap och möjligheten att lära känna mera människor. De flesta ansåg att engagemang i 

olika aktiviteter bidrog till möjligheten att bredda sitt kontaktnät vilket ansågs ge dom en 

fördel. Det handlade även om att stärka gemenskapen med klassen då alla var med i deras 

programförening. De ansåg att genom detta engagemanget skapades en större koppling och 

social gemenskap till övriga klassen som inte annars hade uppstått men även en gav möjlighet 

att skapa kopplingar till dom som läste andra årskullar, vilket annars inte hade varit lika 

självklart. Nedan följer ett citat som belyser just tanken bakom att engagera sig i 

programförening: 

 

Ja, det är guld! Jag var liksom såhär direkt när de kom ut att ”ja vad kul”. En chans att lära känna 

nya människor. Och jag tycker det är jättekul på alla event och träffa människor (Sofia). 

 

Det kom fram under våra intervjuer att nollningen hade en viktig del för studentens skapande 

av gemenskap och även studentens etablering, de som inte var med på nollningen upplevdes 

ha en större sträcka att komma in i gemenskapen. Det krävdes även väldigt mycket av 

personen själv att ta det ansvaret. Gemenskaperna som skapades under nollningen var relativt 

nya och därför ansåg de flesta som var med på nollningen att de fortfarande hade fullt upp 

med att lära känna varandra och hade därför inte möjligheten att bjuda in andra personer. 

Nollningens konsekvens blev även att klasserna blev grupperade i och med att de som var 

med på nollningen höll sig för sig själva och de andra höll sig för sig själva. Studenterna 

berätta att man tydligt kunde se första dagen vilka som var med på nollningen och inte, 

eftersom de som var med på nollningen redan hade funnit sin gemenskap och de som inte var 

med på nollningen började från ruta ett. De kom även upp att de kan bli svårt för de som inte 

var med på nollningen att verkligen hitta en nära relation med andra personer som var med på 

nollningen, eftersom de som hitta varandra på nollningen oftast är de som håller 

studieperioden ut:  

 

Ja det är en stor skillnad. För dom som inte var med på nollningen har haft en mycket längre sträcka 

för att komma in i gemenskapen. Vissa av dom har inte kommit in alls. Och sen märker man att dom 

som hittat varandra under nollningen är dom som kommer att umgås hela tiden. Och det är svårt 
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också om man inte var med på nollningen för dom kan ju inte referera till samma saker som vi, och 

man känner dom inte på samma sätt och det finns ingen plattform för att lära känna dom på samma 

sätt (Gustav). 

Att ansvaret ligger hos individen själv belyses nu under följande citat: 

Intervjuare: Tog det längre tid för dom som inte var med på nollningen att komma in i gemenskapen? 

Informant: Nej det gick snabbt där också, men det var ju för att dom fick anstränga sig för att komma 

in. Det var inte så att vi ansträngde oss för att de skulle komma in för vi hade ju fortfarande fullt upp 

med att lära känna varandra. Så de fick komma in och ta för sig lite (Lisa). 

Att nollningen skapar ett vi och dom och bidrar till att klassen blir grupperad belyses av en 

student som inte var med på nollningen genom följande citat: 

Alltså ja, man märkte ju väldigt tydligt när man började i skolan att ”aha de var med på nollningen” 

och alla andra var inte det, det blev väldigt segregerat (Pauline). 

5.4 Betydelsen av gemenskap för den nyinflyttade studentens integrering 

Vi undersökte vilken betydelse gemenskaper har för studentens upplevelse av integrering i 

Halmstad. Det kom fram att studenten upplevde att hitta en stark gemenskap som präglades av 

vissa egenskaper var väsentligt för att studenten skulle uppleva sig själva som hemma i 

Halmstad. Gemensamt för alla studenter var att gemenskaperna behövde präglas av 

solidaritet, tillit och att man utgick från samma värderingar. Alla studenter betonade att de 

hade dessa gemenskaper här i Halmstad och att de var bidrog till att de i dagsläget hade en 

positiv bild av Halmstad som stad: 

 

Informant: Just när det kommer till att känna sig trygg och hemma så handlar det om att hitta vänner 

som kan lita på och som man kan umgås med och känna sig trygg med 

Intervjuare: Vad behöver gemenskapen präglas av för att du ska känna dig trygg? 

Informant: Väldigt mycket tillit och sen att man känner någon solidaritet till dom, att man gillar att 

göra samma saker men ändå har det här att man kan offra saker för varandra. Men just när det 

kommer till egenskaper så handlar det om tillit, att man kan lita på varandra (Hanna). 

 

Vi undersökte hur studenterna identifierar sig med Halmstad som stad och började först med 

att gå in och fråga om deras förra boendesituation för att se om det var van vid att ha en stark 

sammanhållning inom sitt bostadsområde. De flesta av våra studenter föredrog den 

boendesituationen som det har här i Halmstad, de vill säga att bo i en studentlägenhet i ett 

studentområde. Det som framförallt kom fram var att de blev en stark sammanhållning i dessa 
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områden då alla kände att det hade något gemensamt, skolan och studierna. De bidrog till att 

studenterna kände en starkare gemenskap i dessa områden vilket var avgörande för att de 

skulle bli tillfreds i sin nya ort:  

Det är nog där, man känner ju liksom minst en person som bor där. Så det finns alltid någon som du 

kan låna någonting av, eller umgås, eller bara titta lite på tv med. Liksom det finns alltid någon i dom 

närmsta husen som du kan umgås med (Lisa). 

 

Följande citat kommer från en annan student som också menar samma sak som ovanstående 

men berättar även om hur det handlar om att sammanhållningen bygger på att de delar något 

gemensamt:  

 

Den jag har nu för att överallt man går, utanför huset eller i trapphuset så träffar man alltid folk man 

känner. Och just i mitt hus så är de flesta studenter eftersom det är en studentbostad vilket gör att man 

känner igen dom flesta. Man lär känna fler folk på detta vis eftersom man har något gemensamt. Man 

har studierna och skolan gemensamt och man stöter på varandra hela tiden. Så det blir en annan grej 

och sen tänker jag också att där jag bodde i innan så har alla sin plats, vissa kanske jobbar vissa 

kanske pluggar men man känner liksom inte varandra. Men här är det liksom att många har flyttat hit 

för att just plugga vilket betyder att många är i behov av att skaffa just nya gemenskaper och nya 

vänner vilket gör det väldigt lätt att socialisera sig (Hanna). 

 

Bostadsfrågan var något som kom upp väldigt ofta av studenterna, att ha ett eget boende var 

av vikt för att de skulle kunna känna sig hemma i en stad. Att ha ett eget boende bidrar med 

den tryggheten som studenter behöver för att senare kunna våga ta sig ut och engagera sig i 

olika aktiviteter och fritidssysslor:  

 

Sen är det ju prio ett att man har tak över huvudet för att man ska ha sin lilla trygghet och sin kärna 

liksom. För att man ska kunna gå ut och göra roliga saker (Sofia). 

 

Citatet ovan lyfter fram betydelsen av ett eget boende och menar att boendet är det viktigaste 

kravet för att känna sig integrerad eftersom det förser individen med tryggheten som hon 

behöver för att senare kunna ta steget ut och delta i aktiviteter. Betydelsen av ett eget boende 

för känslan av integrering lyftes upp av flera studenter. Det framgick även att studenterna inte 

upplevde sig riktigt integrerade i Halmstad innan de fick tillgång till sin egen lägenhet. För de 

som gick utan en egen bostad i flera månader blev situationen problematiskt: 
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Informant: Nu när jag fick mitt förstahandskontrakt och efter att jag flytta in börja jag känna mig 

hemma. Sen när jag börja lära känna mer folk och lära känna mer platser som man kan gå till, och 

veta mer vad man kan göra. Det är nu man börjar känna att här vill jag verkligen va 

Intervjuare: Du nämner att det är först nu när du har fått ditt förstahandskontrakt som du känner dig 

hemma, hur bodde du innan? 

Informant: Innan hyrde jag en lägenhet i andra hand och då blev det mer som att man kände sig som 

en gäst i sitt hem. Vilket gjorde att jag åkte hem till mina föräldrar nästan varje helg bara för att jag 

saknade att vara hemma och jag saknade den känslan. Och jag hade fullt fokus på skolan och då var 

det så att man visste liksom inte vad man klarade och inte klarade i skolan eller hur man skulle lägga 

upp det vilket ledde till att jag pluggade alla vakna timmar på dygnet. Och så kom man hem och så 

kände man sig inte riktigt hemma och då vill man heller inte vara där (Hanna). 

 

Problemet med att hitta boende är också något som har tagits upp i våra intervjuer. Hittas inte 

ett boende tills terminen startar blir studenterna tvungna att antingen pendla eller välja en 

annan boendesituation. En av dessa boendesituationer som studenter kan behöva välja är delat 

utrymme, det vill säga att studenter hyr ett rum och delar det gemensamma utrymmet med 

flera andra personer.  

 

Innan dess bodde jag hos en privat hyresvärd i ett hus där det var delat kök och toalett med sex andra 

personer. Jag hade mitt egna rum dock. Men det var sex killar och alla studerade inte utan det var 

olika men det var fungerade relativt bra. Men ett tag så var det en hel familj som bodde i ett rum och 

då kände jag att det verkligen var dags att flytta därifrån (Sara). 

 

En sak som framkom under våra intervjuer var att relationerna i Halmstad kräver mer arbete 

och att det är mer sköra. Relationerna i Halmstad behöver vårdas för att relationerna ska 

hållas vid liv och är därför otryggare än de relationerna i deras hemort eftersom studenterna 

upplever att de inte behöver vårdas på samma sätt. Det finns en oro över bräckligheten i 

relationerna här eftersom det är så enkelt att hamna utanför en grupp om studenterna inte 

kontinuerligt upprätthåller kontakten:  

 

Man känner att man behöver ge mer i en ny umgängeskrets. Man får liksom hålla kontakten oftare och 

man får umgås mer intensivt. Hade man inte pratat med någon här på en månad så har jag svårt att se 

att vi hade varit vänner sedan. Men pratar inte jag med mina kompisar hemma på en månad så hade 

inte det varit konstigt för att dom inte har haft tid. Men det beror ju på att dom banden är starkare. 
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Dom här är nyare och mer ömtåliga. Man får ta vara på det man har såklart men man behöver inte 

vårda en relation som har varit kompis med i tio år för att man vet redan vart man har varandra 

(Lisa). 

 

Relationerna som skapas i Halmstad mellan studenterna präglas av en familjär känsla enligt 

studenterna. Anledning till det är att deras relationer behöver konstant uppvaktning vilket 

resulterar i att studenterna har en närmare kontakt med varandra och de kräver att studenterna 

umgås för att hålla relationerna vid liv. Situationen skiljer sig från deras hemort där 

relationerna kan vara lika starka utan kontakt i flera månader men även när de väl träffas råder 

det distinktioner mellan relationerna i Halmstad och i deras hemort. I deras hemort umgås de 

för uppfylla ett specifikt behov och sedan kan de gå skilda vägar utan konstigheter. 

Relationerna i Halmstad är av annorlunda slag, i Halmstad är relationerna nyare och 

studenterna har inte samma trygghet i form av en stark grupp gemenskap som i sin hemort. 

Studenterna nämner därför att resultatet blir att de umgås med varandra dag in och dag ut 

enbart för att hålla relationerna vid liv och att studenterna i Halmstad har ett större behov av 

att umgås än vad de är vana vid i deras gemenskaper hemifrån: 

 

Man ser ju stor skillnad på om jag umgås med dem som har flyttat hit. De är ju mer angelägna att 

umgås. Det blir nästan… om man umgås med någon hemma så är det liksom hej vi träffas i två timmar 

sen går vi våra skilda vägar. Här så kan man hänga en hel dag och sen hänger man hela nästa dag. 

Det är mer familjärt här eller vad man ska säga, att man är så mycket med varandra (Sofia). 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

En åsikt som alla informanter höll med om var att risken för att Campus-området blir en 

segregerad stadsdel finns, då högskolan i sig är relativt isolerad. Det som kom upp som 

förslag var att bjuda in till olika aktiviteter på området för att främja möten med andra 

människor. I empirin gick det även tydligt att utläsa vikten av den urbana stadskänslan. 

Risken att studenter inte kommer att röra sig in mot stadskärnan är minimal så länge ett 

levande centrum finns. Det finns däremot en risk att gränsöverskridande möten uteblir på 

Campus-området som är ett av målen för området, då våra informanter ansåg att många nog 

kommer att se området som Högskoleområdet och därför inte kommer att känna sig 

välkommen.  

Det som framkom i vårat resultat var att de flesta av studenterna hade det svårt att etablera sig 

i Halmstad eftersom de ansåg att människor från Halmstad inte var öppna för att ta emot 
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studenter. De flesta av studenterna hade ett arbete i Halmstad men det kom ifrån kontakter 

som de hade sedan innan, vilket menas att de inte hade gått igenom den vanliga 

rekryteringsprocessen. Campus-området kunde även bidra med en plattform för den 

nyinflyttade studenten att möta studenter från andra akademier men även möta den 

akademiska personalen och den icke akademiska personalen. På så vis kan det nya Campus-

området hjälpa studenten att snabbare etableras då det kommer att finnas en ytterligare 

plattform för gränsöverskridande möten. Nollningen såg vi också hade en avgörande effekt på 

studentens etablering i Halmstad som stad och bland de sociala gemenskaperna på högskolan. 

De som inte var med på nollningen hade det svårt att komma in bland de etablerade 

gemenskaperna men för de som var med på nollningen var det snarare tvärtom.  

Betydelsen av gemenskap för studentens upplevelse av integrering såg vi var avgörande då 

alla våra studenter ansåg att det behövdes en stark gemenskap för att de skulle känna sig 

hemma i Halmstad. Utifrån empirin går det att se hur flertalet studenter skapar sig eller 

förbättrar sin gemenskap genom att engagera sig eller medverka i programföreningen för att 

få en bättre kontakt med de andra i programmet. Sammanlagt framgick det att ett engagemang 

i exempelvis programföreningen utökade studenternas gemenskapskrets och sociala 

kontaktnät. Dessa två aspekter tillsammans med känslan av att ha en egen bostad i Halmstad 

var enligt studenterna de avgörande aspekterna för att en tillhörighet till Halmstad skulle 

skapas. Bostaden bidrog också till en ökad känsla av gemenskap eftersom alla studenter 

bodde i ett studentområde och upplevde att studenter var mer måna om att socialisera sig. De 

bidrog därför till en stark sammanhållning i bostadsområdena eftersom de alla ansåg att de 

delade något gemensamt. Gemensamt för alla studenter var att de kände en trygghet och 

tillhörighet tack vare de sociala banden och gemenskaper de skapat men att de upplevde att 

banden behövde ständigt vårdas och tas hand om för att bibehålla. 
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6. Analys. 

I det här kapitlet kommer våran analys att redogöras. Analysen kommer att vara indelad i 

samma teman som resultatet för att ge en tydlighet över materialet. Förhoppningen är att varje 

tema ska kunna besvara våra underfrågor i uppsatsen och som senare kommer mynna ut i 

svaret på vår huvudfråga som lyder; Hur kan det planerade Campus-området komma att 

påverka nyinflyttade studenters integration i lokalsamhället? I detta kapitel kommer vi att 

använda oss av vår tidigare forskning och våra teoretiska begrepp för att skapa oss en 

förståelse över varje tema. Putnams teori kommer att vara den huvudsakliga teori i 

temat ”segregation och utanförskap”, Elias teori kommer att vara den huvudsakliga teorin i 

temat ”Den nyinflyttade studentens etablering”, och avslutningsvis kommer Mays teori vara 

den huvudsakliga teorin i temat ”Betydelsen av gemenskap för den nyinflyttade studentens 

integrering”. 

 

6.1 Segregation och utanförskap. 

Enligt Putnam kan social isolering och utanförskap uppkomma om individens kontaktnät 

enbart präglas av bonding (Putnam 2000:311). Skulle det inträffa på Campus-området skulle 

det gå emot målet med området, då målet är att skapa gränsöverskridande möten. Det är 

viktigt att campus-områdets omgivning är öppen och välvårdad med attraktiva faciliteter för 

att underlätta att socialt kapital skapas mellan invånarna. Enligt vårt material kan ett dystert 

och grått område leda till att området präglas av anonymitet vilket leder till att de sociala 

bekantskaperna försämras. Det är därför viktigt att forma ett öppet campus med välvårdad och 

trevlig atmosfär för att främja det sociala kapitalet och för att studenterna ska kunna skapa en 

trygghet till platsen. En öppen och trevlig plats främjar även att gränsöverskridande möten 

sker vilket är viktigt för områdets framtid. Om människorna som bor i området inte bygger ett 

starkt socialt kapital och om inte området präglas av ett högt socialt kapital kan detta ha 

negativa konsekvenser. Konsekvenserna kan då bli att människorna i området inte litar på 

varandra och inte ägnar sig åt kollektiva handlingar och på så vis blir det ingen samhörighet 

inom området utan det kommer istället att präglas av grupperingar. Blir det grupperingar i 

området kan de avslutningsvis bli en slags maktkamp om vem i området som bestämmer. Det 

som efterfrågades av studenterna var en bra studiemiljö och ett ställe för studenter att mötas. 

De ville exempelvis ha en bra studiemiljö på dagen och ett högt liv på kvällen, vilket kanske 

inte är lika efterfrågat av vanliga familjer som bor på området, då de möjligtvis vill ha det 

motsatta som exempelvis en lekplats för barnen att leka under dagen och lugnt på kvällen. 
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Enligt Robert Putnam kan ett aktivt engagemang i olika föreningar eller aktiviteter ha en 

förebyggande effekt på individens hälsa och även bidra med en ökad känsla av integrering. 

Om en individ väljer att engagera sig i olika föreningar bidrar det till att individen får träffa 

nya människor och skapa nya kontakter (Putnam 2000:344). Att engagera sig ideellt bidrog 

enligt våra studenter till en ökad känsla av integrering eftersom de fick ett större kontaktnät 

som var viktigt för alla studenter att ha för att kunna känna sig hemma i Halmstad ”[…] Lite 

dumt att säga kanske men det bidrar med att man lär känna nytt folk […]”. Ett ökat kontaktnät kan 

även bidra med arbetsmöjligheter vilket var viktigt för att studenterna ska känna sig 

integrerade i Halmstad och eventuellt stanna i Halmstad efter studierna. Utifrån vår empiri 

framkom det att aktiviteter kan fungera som verktyg för att skapa gränsöverskridande möten 

och för att få folk att röra sig över områdesgränserna. Enligt våra informanter behövdes de 

skapas aktiviteter som kan locka många olika individer till platsen ”[…] Alltså få igång lite tagg 

så det inte står stilla här ute, utan det ska vara lite rullande […]” vilket även skulle öka chansen 

för att de senare återvänder. Genom att skapa aktiviteter för alla, skapas länkar och broar till 

andra områden och en grund för individerna att bygga sitt sociala kapital med nya människor. 

Att ett område präglas av högt socialt kapital motverkar en potentiell social desorganisation 

och den bygger samtidigt upp en tillit till varandra. Något som på en längre sikt även kan leda 

till att studenterna vågar röra sig i nya områden som de annars inte hade befunnit sig i tack 

vare tilliten och kontakten de fått med nya människor från andra områden genom 

aktiviteterna. 

 

I artikeln Academic citizenship beyond the campus: a call for the placeful university tar 

författarna upp att studenter oftast inte rör sig utanför sina respektive Campus-områden 

eftersom de oftast har alla funktioner de behöver på området. De nämner också att många 

oftast ser staden som en tillfällig boendeort och att de endast känner en samhörighet till 

högskoleområdet och därför inte rör sig in mot centrum. Författaren menar även att högskolan 

bör vara mer inbjudande och öppen mot det offentliga (Norgard & Bengtsen 2016:11). Alla 

våra informanter ansåg att det fanns en risk för att Campusområdet blir en segregerad stadsdel 

eftersom många säkerligen kommer att se området som högskoleområdet. Båda våra 

tjänstemän som arbetade med bostadssociala frågor erkände även de att det fanns en risk med 

att området skulle bli en segregerad stadsdel men att det går att överbrygga med ett levande 

centrum ”Jag tror risken finns, men det är samma sak för andra områden. Men så länge man har ett 

levande centrum så tror jag man överbygger det". Vi upplevde inte att risken var stor för att 
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studenterna inte tar sig in till stan om de skulle ha alla funktioner de behövde på området, 

visserligen ansåg vissa av studenterna att de inte riktigt hade en koppling till Halmstad utan 

kände mer en samhörighet till högskolan och studentkretsarna. Trots detta ansåg alla studenter 

att det var viktigt att ta sig till stan och att känna den urbana stadskänslan. Studenterna ansåg 

att det var viktigt att hålla sig uppdaterad och genom att ta sig till stan fick de tillgång till 

information gällande aktiviteter. Utifrån artikeln och den empiri som vi samlat in så ser vi 

vikten av att skolan aktivt arbetar med en integrering i lokalsamhället. Av den anledningen 

måste högskolan arbeta aktivt med att till exempel integrera sin verksamhet in i staden och 

göra de lokala invånarna uppmärksamma på vad en högskola egentligen är och vad den gör. 

En bra åtgärd som högskolan skulle kunna göra och som även till en viss del tagits upp av vår 

tjänsteman är att bjuda in skolungdomarna till högskolan för studiebesök och visa de runt och 

förklara verksamheten. Det gör att högskolan kan främja sitt anseende i lokalsamhället men 

även att ungdomarna får ett intresse för att läsa eftergymnasiala studier senare i sitt liv, något 

som i sin tur sedan kommer främja det lokala näringslivet.  

 

6.2 Den nyinflyttade studentens etablering 

Enligt Elias teori etablerade och outsiders fanns det tydliga skillnader i Winston Parva mellan 

de som hade bott i ett område under en längre period och de som nyligen hade flyttat dit då de 

etablerade hade skapat traditioner och normer som de nyinflyttade inte kunde förstå sig på 

(Elias & Scotson, 1999:206). På ett sätt är det en liknande situation i Halmstad, där vanliga 

Halmstad människor har varit bosätta under en längre period medans studenter blir outsiders. 

En av studenterna uttryckte att hon var medveten om hur det är att arbeta här i Halmstad och 

vara runt människor som är från Halmstad och hon beskrev den upplevelsen som mindre 

trevlig. Hon upplevde att människor som är från Halmstad inte är så speciellt öppna för att 

skapa nya relationer ”[…] Folk från Halmstad är ganska inåtvända och inte öppna för att träffa nya 

människor […]”. Anledningen till detta kan vara för att de som är från Halmstad har 

värderingar och traditioner som de följer och som nyinflyttade studenter inte kan vara 

medvetna om och därför inte passar in.  

 

Enligt Elias exkluderade de etablerade de nyinflyttade eftersom de hade majoriteten av 

maktpositionerna i samhället och kunde därför bestämma vilka som kunde få tjänster och inte. 

De valde då oftast de som var som dem själva, som delade de värderingar och traditioner som 

var typiskt från den gruppen (Elias & Scotson 1999:31–32). De flesta av studenterna hade ett 

arbete men det var ett arbete som de hade fått via kontakter, de hade då inte gått igenom den 
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typiska rekryteringsprocessen. En vanlig uppfattning av studenterna var att människor som 

kommer från Halmstad har tydliga värderingar om hur man ska bete sig vilket i sig kan 

påverka nyinflyttade studenters vilja att integreras och stanna kvar i Halmstad.  

 

I Elias teori menar han att människor som flyttar till en ny stad eller område oftast inte får 

chansen att socialiseras in bland de etablerades normer och värderingar. De etablerade 

förkastade de nyinflyttade relativt snabbt och arbetade aktivt för att exkludera dem från att bli 

en del av samhället. Elias menar även att de etablerade aldrig tog chansen att lära känna de 

nyinflyttade utan av rädsla exkluderade dem direkt för att undvika att de skulle förändra deras 

sätt att leva (Elias & Scotson 1999:31-32). För att detta ska undvikas i Campus-området kom 

förslaget upp om att skapa aktiviteter där olika grupper kan mötas. Skapas aktiviteter får 

studenterna möjligheten att socialiseras in bland de etablerade i Halmstad. Studenterna får 

möjligheten att visa att de inte utgör något hot mot de etablerades traditioner och en mer 

vänskaplig relation kan skapas mellan de nyinflyttade studenter och de etablerade.  

 

I artikeln Initation rituals in university as lever for group cohesion betonar författaren vikten 

av nollningen och hur de som inte är med på nollningen påverkas av det. Författaren kom 

fram till att de som inte var delaktiga under nollningen ångrade sig i efterhand och upplevde 

att deras chans var förbi dem, att de inte längre hade en väg in i gemenskapen (Diana, Dias & 

Maria José Sá 2012:4-7). Författaren kom även fram till att nollningen innehöll vissa 

traditioner som de som deltog förväntades föra vidare (Diana, Dias & Maria José Sá 2012:11-

15). Något som framkom under våra intervjuer var att det rådde en stor skillnad mellan de 

som var med och de som inte var med på nollningen. De som var med på nollningen hade en 

enkel väg in i studentlivet och det bidrog även med en ökad känsla av integrering. De som 

inte var med på nollningen hade det desto svårare att komma in i de sociala gemenskaperna 

och fick själva ta för sig för att bli accepterad i omgivningen. Alla ansåg att det rådde en stor 

skillnad mellan de som var med på nollningen från de som inte deltog och att detta påverkade 

sammanhållningen i klassen ”[…] För dom som inte var med på nollningen har haft en längre 

sträcka för att komma in i gemenskapen. Vissa har inte kommit in alls […]”. Många beskrev 

situationen i klassen som grupperad mellan de som var med på nollningen och inte. Det fanns 

däremot en väg in för de som inte var med på nollningen att bli accepterad i gruppen om de 

bara själva valde att ta det ansvaret, det var alltså inget som gruppen aktivt valde att göra utan 

det låg helt och hållet på den enskilda individen. De som var med på nollningen hade redan 

etablerat vissa förhållningssätt och normer om hur man ska bete sig.  
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Elias menar att ett samhälle, områden eller organisationer oftast präglas av etablerade normer 

och traditioner som utgörs av de personer som har vistats på den platsen sedan innan. Elias 

menar därför att det är viktigt att de etablerade är öppna för att bjuda in de nyinflyttade för att 

undvika att vissa människor blir isolerade (Elias & Scotson 1999:31-32) På högskolan finns 

det normer och värderingar som utgörs av de etablerade relationerna på högskolan. Normer 

och värderingar utgörs av de etablerade, som i detta fallet berör den akademiska personalen, 

icke akademiska personalen men även etablerade studenter. Precis som flera av studenterna 

uttryckt sig är nollningen en introduktion till dessa normer och värderingar. De studenter som 

inte deltar under nollningen missar det startskottet och får det svårare i etableringen inom 

högskolans sociala gemenskaper eftersom de inte har blivit introducerade till de traditioner 

som nollningen ger. Det nya Campus-området kan då bidra med en hjälp för nyinflyttade 

studenter att bli accepterad bland de etablerade. Enligt vår tjänsteman kunde Campus-området 

bidra med en ny plattform för studenter att mötas över akademigränser, men även för 

studenter att mötas med den akademiska- och icke akademiska personalen ”[…] man hade 

velat ha en plattform där studenter och lärare kunde mötas […]”.  

 

6.3 Betydelsen av gemenskap för den nyinflyttade studentens integrering 

May argumenterar för att människan har ett fundamentalt behov av en tillhörighet, det vill 

säga att individen har en gemenskap där individen passar in och där individen känner sig 

trygg. May menar att tillhörigheter skapas genom att vi identifierar oss med något och att vi 

senare hittar likheter med andra människor (May 2013:80). May menar att tillhörighet skapas 

i och med att vi identifierar oss med någon, det vill säga känner en likhet mot något. Om vi 

känner en likhet mot något måste vi också känna en olikhet mot något annat (May 2013:3-4). 

Betydelsen av gemenskaper betonas även i artikeln Spirit of friendship där författaren menar 

att de sociala interaktionerna är av vikt för att undvika social isolering. Avsaknad av sociala 

interaktioner och gemenskaper menar författaren påverkar människans tillit och trygghet till 

sin omgivning (Damon 2016:185-187). I vår studie fanns det en tydlig skillnad mellan 

studenter och icke-studenter, mellan delaktagande på nollningen och icke deltagande, alltså 

fanns det tydliga likheter och olikheter. Alla bodde i ett studentområde vilket också förstärker 

vilka som är studenter och vilka som inte är studenter. Våra studenter betonade att ha en 

gemenskap som studenten kände sig trygg i var viktigt för att känna sig hemma och trygg i 

Halmstad men även på högskolan ”Just när det kommer till att känna sig trygg och hemma så 

handlar det om att hitta vänner som kan lita på […]”. Studenterna menade att de alla delade något 

gemensamt med sin gemenskap, de alla delade studierna tillsammans. Sedan var alla i samma 
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situation, det vill säga att de hade lämnat sin hemort och var därför i behov av att finna en ny 

gemenskap vilket också underlättade skapandet av gemenskap. Det blev en slags solidaritet 

mellan alla studenter, då alla var medvetna om vilken situation de befann sig i och slöt sig 

därför samman och bildade gemenskaper. Det visar även på betydelsen av gemenskaper 

eftersom alla studenter var väldigt måna om att skapa gemenskaper ”[…] Här är det så att 

många har flyttat hit för att just plugga vilket betyder att många är i behov av att skaffa nya 

gemenskaper vilket gör det väldigt lätt att socialisera sig”.  

 

May menar att den materiella miljön har påverkan på hur människor formar sina gemenskaper 

(May 2013:5). May menar även att svaga bekantskaper och främlingar kan vara avgörande för 

människans känsla av tillhörighet och gemenskap. Genom att individen stöter på människor 

kan de förvandla anonyma och glesa offentliga utrymmet till ett område som präglas av 

förutsägbarhet och trygghet (May 2013:118). Vi har redan varit inne på mötesplatser i vår 

analys och det var något som alla informanter ansåg behövs för att möten ska ske. Skapas 

mötesplatser i en avslappnad miljö kan de också bidra med att människor känner sig trygga i 

att skapa relationer mellan varandra. Av den anledningen blir därför viktigt att skapa 

aktiviteter i området för att Campus-området inte ska bli isolerad och för att möten ska ske 

mellan olika grupper. Skapas aktiviteter i området kan allmänheten även få insikt i att området 

är ett bra område och människor kan på så vis känna sig trygga i att vistas på platsen.  

 

May argumenterar för att om en människa ser att folk som bor i samma område kommer från 

samma grupp eller sociala klass så är individen mer benägen att känna en tillhörighet till 

området (May 2013:121). Det visade sig stämma in på vårat material. Vi frågade studenterna 

vad de tyckte om deras nuvarande boendesituation i jämförelse med deras gamla som de hade 

i sin hemort. Alla studenter föredrog den som dom har nu, mycket av det låg i att det kände en 

stark tillhörighet till sitt område just för att alla som bodde där också var studenter. Den 

sociala sammanhållningen inom dessa bostadsområden var därför hög och det fanns alltid folk 

att be om saker. Utifrån vårt material kunde vi tydligt se att studenterna i sina bostadsområden 

slöt sig samman och försökte bidra med assistans till varandra. Det kan dock bli problematiskt 

i det nya Campus-området då området i sig inte kommer att domineras helt och hållet av 

studenter som fallet är där studenterna bor nu.  

 

För att skapa ett område menar May att det finns en exkluderande faktor, att människor sätter 

upp barriärer för att tydligt visa vilka som tillhör gruppen och inte (May 2013:122-124). I 
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Campus-området kommer det även att bo andra människor och för att målet med Campus-

området ska uppfyllas, krävs det att möten sker mellan studenter och vanliga människor för att 

studenter ska kunna utnyttja de kontakter som finns till hands. Fortsätter studenter på samma 

vis som de gör i sina nuvarande bostadsområden kan det lätt bidra med en segregering inom 

området och att det är en tydlig uppdelning med studenter på ena sidan och andra personer på 

den andra sidan. 

 

I artikeln Examination of student housing experiences, their similarities and differences lyfter 

författaren upp vikten av ett eget hem för att trivas i sin omgivning (Khozaei et al, 2014:2-4,9-

11). Vikten av att ha ett eget hem kom också upp under våra intervjuer, för de personer som 

hade levt inneboende eller i andrahand blev konsekvensen att studenten inte kände sig hemma 

i Halmstad. Det var först när studenten hade sitt egna boende och ett förstahandskontrakt som 

studenten upplevde att studenten var redo att börja stanna kvar i Halmstad utanför 

studierna ”Sen är det ju prio ett att man har tak över huvudet för att man ska ha sin lilla trygghet 

[…]”. Här visas även en riskfaktor med det nya Campus-området som kommer att innehålla 

kompislägenheter för studenter, det vill säga att det ska dela kök och toalett. Studenterna som 

hade bott på detta vis hade en negativ uppfattning om denna boendeform eftersom de bidrog 

till att de inte upplevde sig hemma i omgivningen. Vikten av att ha en egen bostad var enligt 

studenterna avgörande för att känna sig integrerad och för att skapa relationer och våga testa 

nya saker.  

 

I artikeln International Doctoral students navigation of identity and belonging in a 

globalizing university tog författaren upp en risk med att studenter nu flyttar mellan olika 

städer och nationer och att det lätt kan uppstå en ambivalens hos studenter över att studenten 

inte vet vart sin tillhörighet ligger (Phelps, Jennifer M 2016:1). De tendenserna märkte vi inte 

av i vårat material, visserligen ansåg alla studenter att de hade förändrats som personer sedan 

de flyttade men det var inget som påverkade deras gemenskaper hemifrån. Snarare tvärtom, 

de fick i och med flytten ett kvitto på hur starka deras gemenskaper var då flera ansåg att de 

hade en stor lojalitet mellan varandra. Det var inte likadant med gemenskaperna som de hade 

bildat i Halmstad, då dessa gemenskaper var mer sköra och det krävdes väldigt mycket arbete 

för att bibehålla dem. Studenterna ansåg också att dessa gemenskaper var avgörande för att 

känna sig hemma och integrerade i Halmstad. Gemenskaperna i Halmstad präglades av en 

stark tillhörighet just eftersom de alla delade samma status, då alla var studenter.  
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7. Sammanfattning och slutsats 

I nedanstående kapitel kommer en sammanfattning av uppsatsen att göras. Vi kommer även 

besvara vår huvudfråga i form av en slutsats.  

7.1 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur studenter som flyttar från sin 

hemort kan bli integrerade i lokalsamhället och vilka faktorer som bör tas med i planeringen 

av det nya Campus-området för att främja integration. Vi har försökt uppnå detta syfte genom 

att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. För att analysera resultatet har vi 

använt oss av Putnams teori socialt kapital, Elias teori etablerade och outsiders och Mays teori 

tillhörighet. Vi har med hjälp av Putnam kommit fram till att det behöver skapas aktiviteter på 

Campus-området men även motivera studenter att delta på aktiviteter utanför Campus-

området eftersom det bidrar till att studenten ökar sitt sociala kapital. Vi har även kommit 

fram till att det behövs välvårdade ytor och tydliga mötesplatser för att folk ska samlas och 

mötas över gränser vilket bidrar till att studenter inte blir lika isolerade. Tack vare Elias har vi 

i analysen kommit fram till att Campus-området kan bidra med en plattform för nyinflyttade 

studenter att socialiseras in bland de etablerade relationerna. Nollningen visades sig också 

vara viktigt eftersom de bidrog till att studenterna på enkelt vis blev accepterad bland de 

etablerade studenterna. Med hjälp av May kom vi i analysen fram till att gemenskaper som 

präglas av tillit och solidaritet är viktigt för att studenten ska känna sig integrerad. Det 

framgick även att studenterna upplevde en stark tillhörighet till sitt bostadsområde eftersom 

att alla som bodde i området var studenter. Vi såg även betydelsen av en gemenskap för att 

studenten ska må bra.     

7.2 Slutsats 

Utifrån vårat material kan vi se att det planerade Campus-området kan komma att påverka 

nyinflyttade studenters integration i lokalsamhället på flera vis. Campus-området kan 

framförallt bidra med ytterligare en plattform för studenter att bli etablerade i Halmstad och 

högskolan, vilken senare kan bidra till en ökad upplevelse av tillhörighet vilket vi enligt vårt 

material såg var av yttersta vikt. I vårt material kom det fram att nollningen var betydelsefull 

för att studenter, framförallt för att det bidrog med att de på enkelt vis kunde socialiseras in 

bland de etablerade gemenskaperna. De som inte var med på nollningen hade det svårare med 

att bli accepterade bland gemenskaperna och studenterna upplevde väldiga grupperingar inom 

klassen. Det planerade Campus-området kan då bidra med en ytterligare plattform för möten 

för de som inte var med på nollning. På detta vis kan de som inte var med på nollningen skapa 
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gemenskaper vilket vi enligt vårt material såg betydelsefullt för att studenter ska uppleva sig 

som integrerade. Vi kom fram till att det var viktigt att skapa aktiviteter på Campus-området 

eftersom det kan bidra till att andra människor även vistas på platsen. Campus-området kan då 

bidra med en ökad möjlighet för den nyinflyttade studenten att skapa relationer med andra 

människor från Halmstad. Det kan då bidra till att studenten upplever sig som etablerad i 

Halmstad och inte bara bland studentkretsarna vilket då bidrar till ökad integrering i 

lokalsamhället.  

Enligt vårat material finns det vissa risker med det planerade Campus-området och dess 

påverkan på nyinflyttade studenters integration i lokalsamhället. Det finns en risk för att 

stadsdelen blir segregerad och att möten inte skapas med andra förutom studenter eftersom 

andra kan känna sig ovälkomna på området. Skapas inte möten över gränser och om studenten 

inte får möjligheten att socialiseras in i Halmstad riskerar studenter att bli isolerad vilket kan 

leda till att studenten inte vill bo kvar i Halmstad efter studierna. Det finns även en risk 

gällande boende, då alla studenter betonade betydelsen av en egen lägenhet. I den nuvarande 

planeringen är det framförallt kompislägenheter som är ämnade för studenter, vilket enligt 

vårt material ansågs ha en negativ effekt på studentens känsla av att känna sig integrerad. 

Skulle Campus-området uppfylla sitt mål, det vill säga att människor från olika bakgrunder 

vistas på platsen kan de även ha negativa konsekvenser för studenter. Våra studenter betonade 

att de kände en stark tillhörighet till sitt bostadsområde eftersom det framförallt dominerades 

av studenter vilket ökade deras känsla av social sammanhållning. I deras förra boende 

upplevdes inte sammanhållningen på liknande vis just för att området präglades av människor 

från olika bakgrunder. Enligt vårat material kom det fram att det var viktigt för alla studenter 

att känna en stark tillhörighet till sitt bostadsområde eftersom de bidrog till att de fick en ökad 

positiv känsla för Halmstad. De studenter som vi intervjuade som hade bott under andra 

boendeformer, exempelvis i kompislägenheter eller som inneboende resulterade i att de enbart 

såg Halmstad som ett ställe för att studera. Det påverkade deras integrering i lokalsamhället 

eftersom de då inte ville spendera någon tid i Halmstad.   
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8. Diskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att öka förståelse för vilka processor som påverkan den 

nyinflyttade studentens etablering i lokalsamhället samt betydelsen av gemenskap för den 

nyinflyttade studentens etableringen och vilken inverkan det nya Campus-området kan ha. Vi 

anser att vi har uppfyllt vårat syfte och att vi har fått en djupare förståelse för vårat fenomen. 

Redan från start har målet med uppsatsen varit att ge ett bidrag till Kommunens projekt 

”Södra infarten 2025” där vårt fokus har varit att bidra med nyttig kunskap kring hur 

byggnationen av det nya Campus-området kan påverka den sociala sammanhållningen mellan 

studenter men även vilka risker som finns med projektet. Vi har undersökt detta genom att 

undersöka vad nyinflyttade studenter anser är viktigt för att de ska uppleva sig integrerade 

samt vi har intervjuat tjänstemän med erfarenhet inom bostadssociala frågor. Vi anser därför 

att vi besitter på en kunskap som kan vara värdefull för de huvudansvariga att ta i beaktning 

när de utformar Campus-området. För vetenskapen har uppsatsen bidragit med en ökad 

förståelse för hur bostadsplanering påverkar individens upplevelse av integrering i 

lokalsamhället men även hur viktigt det är för individen att känna sig integrerad för att må 

bra. Uppsatsen har även visat på vikten av att samhället bör jobba aktivt med integrering för 

att nyinflyttade studenter inte ska hamna utanför. Den har även gett en ökad förståelse för hur 

svårt det kan vara för nyinflyttade studenter att etablera sig i ett sammanhang som redan 

präglas av tydliga traditioner och normer. Vi har med vår uppsats kunnat visa på betydelsen 

av att bli etablerad och känna sig hemma för individens välmående.  

Vi har i vår uppsats använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Förslagsvis inför framtiden hade det varit intressant att använda sig av deltagande 

observationer när Campus-området väl är färdigt, framförallt för att kunna se om området 

uppfyller sina mål. En alternativ studie som även hade kunnat vara genomförbar är en 

användning av kvantitativa metoder i form av enkäter för att kunna få in ett mer omfattande 

material om vad studenter anser är viktigt att ha i område för att spendera tid där. Då hade 

man kunnat kombinera det med att skicka ut enkäter även till andra människor från andra 

grupper för att även se vad de önskar ha på området för att på så vis kunna skapa ett område 

som präglas efter båda gruppers önskemål.  
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10. Bilagor 

Intervjuguide för studenter: 

Öppningsfråga:  

• Hur länge har du bott i Halmstad? 

• Hur ser din boende situation ut? 

• Hur är din relation till Halmstad som stad?  

 

Aktiviteter utanför studierna 

• Är du engagerad i någon förening eller verksamhet i Halmstad? 

- Om ja: Vad tycker du är positivt respektive negativt med det? 

- Om nej: Varför inte? 

• Vad brukar du göra på din fritid?  

• Brukar du spendera tid i stan? Vad gör du där i sådana fall? 

• Arbetar du extra utanför studierna? Var? 

- Om ja: hur fick du det jobbet? 

 

Studenternas upplevelse av integration 

• Hur upplever du Halmstad kommuns arbete med integration i lokalsamhället för 

studenter? Är det något du märker av? 

• Vad tycker du är viktigt för att du ska känna sig integrerad i ett samhälle? 

• Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg/hemma? 

• Känner du dig hemma här i Halmstad? 

- Om ja: I sådana fall hur lång tid tog det innan du kände dig hemma? Vad var det 

som gjorde att du kände dig hemma? 

- Om nej: Varför inte? 

 

Segregation och utanförskap 

• Vad tror du är viktigt för att ett område/grupp inte ska hamna utanför samhället? 

• Om man hade flyttat alla funktioner som du använder i staden till ditt område, tror du 

att du hade tagit dig in till stan då? 

• I vilka situationer brukar du träffa på mest folk som inte ingår i din gemenskap? 

• Hur anser du att campusområdet kan bli attraktivt för icke studenter? 
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Tillhörighet/Socialt kapital (Starka och svaga band) 

• Känner du någon i Halmstad sedan innan? 

• Vad är viktigt för dig att ha för att en grupp ska känna bra?  

- Har du det här i Halmstad? 

• Hur är er sammanhållning i klassen? Brukar ni umgås på fritiden? 

• Är det en skillnad från de som var med på nollningen från de som inte var det? 

• Brukar du umgås med de som inte var med på nollningen? 

• Umgås du med någon utanför programmet? (Hur ofta?) 

• Upplever du att du och din grupp umgås med andra personer eller är det oftast så att ni 

är för er själva? 

- I vilka sammanhang i sådana fall? 

Hur kan Campusområdet främja integration 

• Vad är dina tankar kring det nya Campusområdet? 

• Vad gör ett område attraktivt för dig? (cafe, affärer etc) 

• Brukar du spendera tid på ditt egna område? Varför/varför inte? 

- Umgås du med folk från ditt egna område oftare än från andra områden? 

• Vad tycker du att ett campusområde bör innehålla för att studenter ska spendera tid 

där? 

 

Identifikation till Halmstad & sin hemstad 

• Hur såg din boendesituation ut innan du flyttade till Halmstad? 

• Brukade du umgås med dom i ditt område?  

• Hur ser du på din förra boendesituation? Om du jämför den med din nuvarande, vilken 

tycker du är att föredra?  

• Kan du berätta lite om hur din umgängeskrets ser ut i din hemort? 

• Vad är skillnaden mellan din umgängeskrets i din hemort och den du har här? 

• Umgås du ofta med dina vänner och familj från din hemort? 

• Upplever du att du har förändrats som person nu när du har flyttat? 

- Upplever du att dina intressen har ändrats sen du flyttade? 

- Delar dina vänner och din familj dessa intressen? 
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Intervjuguide för tjänstemän: 

Yrkesroll och arbetsuppgifter 

• Kan du berätta lite om vad det är du gör? 

• Kan du berätta lite om vad för erfarenheter du har om bostadssociala frågor? 

 

Kommunens arbete med integration 

• Hur arbetar ni i dagsläget med bostadssociala frågor? 

• Hur arbetar ni nu för att studenter ska integreras i lokalsamhället? 

• Hur stor del av studenterna stannar kvar och bidrar till näringslivet efter studierna? 

 

Uppfattningar om Campusområdet 

• Vad tycker du om Campusområdet? 

- Vad kan det bidra med för studenter? 

• Vad tycker du om området i sin helhet? Att man har tänkt att bygga en blandstad med 

både studenter och vanliga lägenheter 

- Ser du något problematiskt respektive positivt med detta? 

- Tror du att det kan främja möten mellan studenter och vanliga personer? 

 

Segregation och utanförskap 

• Tror du att Campusområdet kan hjälpa studenter att bli integrerade i lokalsamhället? 

- Hur? 

• Vad tror du är viktigt att ha på campusområdet för att studenter ska vistas på platsen? 

• Anser du att det finns en risk i att campusområdet blir en isolerad stadsdel? 

• Hur kan man undvika att campusområdet blir en isolerad stadsdel? 

• Hur kan området attrahera andra människor utöver studenter? 

• Tror det finns en risk för att studenter inte tar sig in till stan om de har allt de behöver 

på campus?  

• Hur kan man undvika detta i sådana fall? 

 

Policy/projekt för stadsdelen (runt Campus) 

• Ni kommer ju att bygga lägenheter inom den här stadsdelen, vad är er mål med detta 

projektet? 

• Har ni några policydokument som styr ert arbete? 
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Samverkan mellan aktörer 

• Har ni något samarbete med exempelvis högskolan i detta projektet? 

- Hur ser du på det samarbetet i sådana fall? 
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