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Abstrakt
I denna uppsats har vi ämnat att öka förståelsen för hur människor påverkar segregationen
genom sina egna preferenser. Vi har undersökt hur halmstadsbor resonerar kring
segregationen i Halmstad och kring sina egna och andra bostadsområden i staden. Eftersom
social blandning är ett ledande begrepp inom svensk stadsplanering har vi även ämnat förstå
hur halmstadsbor ser på detta i ett bostadsområde och om det är önskvärt eller inte. För att ta
reda på det har vi genom en kombination av enkäter och intervjuer med halmstadinvånare
samlat in empiri. Bearbetningen av empirin utgick från en hermeneutisk metodologi och
analysen skedde med hjälp av följande sociologiska teorier: Jenkins identitetsteori, Mays teori
om tillhörighet, Goffmans stigmatiseringsteori, Wilkinson och Picketts definition av det
sociala värderingshotet samt Lidskogs teori om det offentliga rummet och det mångkulturella
samhället.
Resultaten visar att segregationen i Halmstad till stor del är sammankopplad med strukturella
faktorer såsom ekonomi och arbets- och bostadsmarknaden. Samtidigt är det också tydligt att
sociala frågor som rör trygghet, rykten, social identitet och platstillhörighet är avgörande för
en individs val av bostadsområde. Resultatet visar även att en självvald segregation finns i
staden, där människor aktivt väljer bostadsområden med likasinnade invånare. Den självvalda
segregationen grundar sig i hur olika grupper på olika sätt skapar identiteter och känslor av
platstillhörighet. Trots att våra intervjupersoner och respondenter såg social blandning som
något önskvärt uppmärksammades problem med att implementera det i praktiken av såväl
ekonomiska som sociala anledningar. Det handlade bland annat om höga bostadspriser och
konflikter mellan och rädsla hos olika sociokulturella grupper.

Nyckelord:
Boendesegregation, social blandning, blandade upplåtelseformer, identitet, stigmatisering,
social mångfald.
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Abstract
There is a big gap in knowledge when it comes to how segregation is influenced by people’s
own preferences, which is what we aim to shed light on in this study. Since social mix is a
leading concept amongst policy makers in Sweden we also wanted to study whether residents
of Halmstad want to live in socially diverse neighbourhoods or not.
This study investigates how residents of Halmstad reason about the city’s segregation and the
city planners’ use of social and housing mix to combat the residential segregation. Through
106 surveys we determined the main themes of segregation and social mix, which we then
where able to explore by using 6 interviews with locals. Our empirical findings were analysed
with the help of the following sociological theories: Jenkin's identity theory, May’s theory of
belonging, Goffman's stigma theory, Wilkinson and Pickett's definition of the social
evaluative threats and Lidskog's theory of public space and the multicultural society.
Our findings show that the segregation in Halmstad is largely linked to structural factors such
as the economy and the labor and housing market. It is however clear that social and cultural
issues related to the feeling of safety, rumors, social identity and different senses of belonging
are crucial for the choice of one's residential area. Furthermore, it also shows that a selfchosen segregation exists in the city, where people actively choose residential areas where
like-minded residents live. The self-chosen segregation is based on how different groups
create their identities and a sense of belonging and safety in different ways. Although our
interviewees and respondents saw opportunities in social mix they also problematized the
implementation of social mix in a neighbourhood. They argued that economical aspects, such
as the housing prices, and social aspects, such as conflicts and fear among different sociocultural groups, hindered the process of creating social mix.

Keywords:
Residential segregation, social mix, housing mix, identity, stigmatization, social diversity.

Förord
Denna uppsats är skriven inom kandidatprogrammet Samhällsförändring och social
hållbarhet under våren 2017. Vi har i denna uppsats inriktat oss främst på sociologiska
frågeställningar, men även ett perspektiv på social hållbarhet har format vårt arbete. Intresset
för studieområdet har väckts genom våra tre år på detta program.
Vi vill börja med att tacka alla de som på olika sätt har deltagit i vårt uppsatsarbete. Utan er
hade det inte varit möjligt att skriva denna uppsats. Ett stort tack till alla ni som deltog i vår
enkätundersökning och ett extra stort tack till er som ställde upp på intervju.
Vi vill dessutom tacka vår handledare Henrik Stenberg för stöttningen och diskussionerna
under arbetets gång, och slutligen ska Ingrid Svetoft ha ett tack för sin entusiasm, inspiration
och hjälp vi fått.
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1. Introduktion
I detta kapitel redogör vi för uppsatsens inledning, problemområde samt syfte och
frågeställningar.

1.1 Inledning
De senaste hundra åren har en kraftig urbanisering skett i Sverige. Städernas
befolkningstillväxt fortsätter och idag bor cirka 85 procent av den svenska befolkningen i
tätorter (Svanström 2015). Urbaniseringen är dock inte unik för Sverige utan sker världen
över och enligt FN:s prognos väntas stadsbefolkningen växa med totalt 2,4 miljarder till år
2050. En sådan snabb befolkningsökning medför en stor utmaning i frågor som berör bland
annat hälso- och miljöproblem (Moström 2013), men också sociala problem som exempelvis
segregation, kulturkrockar och social exkludering. I och med urbaniseringen tvingas städer att
utvecklas och ta hänsyn till de problem som kan uppstå och det är här den stora utmaningen
ligger.
I staden samlas, möts och interagerar en mångfald av människor. Staden som fenomen har
alltid varit intressant inom sociologin, då det är där nya typer av sociala interaktioner,
grupperingar och konflikter går att betrakta. Tidiga sociologer såsom Durkheim, Simmel och
Parks har forskat om människans sociala relationer i staden och har producerat kunskap om de
sociala fenomen som var aktuella i början av urbaniseringen.
Idag är det mångkulturella samhället ett uppmärksammat fenomen där bland annat Rolf
Lidskog har problematiserat hur en stad kan vara öppen för kulturell mångfald och samtidigt
trygg för sin befolkning. Det senmoderna samhället karaktäriseras just av en mångfald av
kulturella och sociala identiteter, och stadens anonymitet och mängden okända personer och
grupper som stadsinvånarna möter dagligen får dem att söka sig till likasinnade.
Boendesegregationen kan vara en spegling på hur människor skapar en trygghet i det som
känns bekant, och hur gränser skapas mellan olika grupper i samhället.

1.2. Problemområde
I den allmänna debatten talas det allt mer om den tudelade staden och om en polarisering
mellan resursstarka och resurssvaga hushåll. Klyftan mellan fattiga och rika bostadsområden
växer och den rumsliga uppdelningen och segregationen i Sveriges kommuner fortsätter att
öka (Boverket 2010:162). Idag ser vi en tydlig trend där de resurssvaga hushållen samlas i de
mindre attraktiva stadsdelarna och resursstarka hushåll flyttar till rikare bostadsområden
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utanför staden. Polariseringen försämrar inte bara den sociala sammanhållningen i staden utan
berör även människors ojämlika levnadsvillkor och förutsättningar. Det blir dessutom en
maktfråga då de grupper som bor i resursstarka områden har större inflytande och möjligheter
än de som bor i resurssvaga områden (Andersson 2008:121f).
För att vända polariseringen av grupper i staden fokuserar dagens stadsutveckling mycket på
hur den fysiska miljön påverkar den sociala utvecklingen i staden (Boverket 2010:21). Att
skapa social blandning i olika stadsdelar är ett sätt som många kommuner i Sverige arbetar på
för att utveckla staden på ett socialt hållbart sätt (a.a.:9). Trots att social blandning ofta
används som metod för att motverka boendesegregation finns det en brist på
forskningsbaserad kunskap om effekterna av metoden. Det finns inte heller tillräcklig kunskap
om vad som styr människors val av bostadsområde och därför behövs mer förståelse om de
djupare bakomliggande motiven till människors val att flytta och välja bostad. Genom att
täcka in kvalitativ information i segregationsforskningen kan kunskapen om segregationens
orsaker och verkan öka och därmed även möjliggöra en bättre planering av den fysiska staden.
1.2.1. Segregation och social blandning i Halmstad
Halmstads kommun (2017) beskriver hur staden präglas av en geografisk och socioekonomisk
segregation. Skillnaderna mellan var olika samhällsklasser bor är tydliga och likaså är
bosättningsmönstrena mellan utrikes födda och personer födda i Sverige. Vissa
bostadsområden i den västra delen av staden har en betydligt högre medelinkomst än
kommungenomsnittet och domineras av resursstarka hushåll och högutbildade invånare som
arbetar som högre tjänstemän. I Halmstads östra del råder en omvänd situation där några
bostadsområden präglas av socioekonomisk utsatthet. Vänder vi blicken mot stadens utkanter
är den norra kusten socioekonomisk stark medan vissa orter i inlandet har svagare
socioekonomi (Halmstads kommun 2017:10).
Halmstads kommun arbetar likt flera andra svenska kommuner med att förtäta och
funktionsblanda olika stadsdelar för att arbeta mot en mer inkluderad och sammanhållen stad
(Halmstads kommun 2015:29). Samtidigt som de betonar vikten av social blandning genom
exempelvis funktionsblandning i olika stadsdelar finns det inte tillräcklig forskning som visar
att integration uppnås genom en sådan metod.
Som tidigare nämnts finns det inte heller kunskap om människors egna preferenser och vilka
faktorer som spelar in vid val av bostadsområde. Individer och hushåll har en avgörande
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påverkan på segregationsfrågan genom sina egna preferenser och genom sina konkreta
handlingar på bostadsmarknaden. Det är därför av vikt att förstå varför den svenska
medelklassen väljer bort vissa områden och vad invånare från olika samhällsklasser har för
sociala preferenser. Insikter om människors flyttningsbeslut är av stor betydelse i analyser av
segregationen i städer och regioner (Andersson 2008:121).

1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att ta reda på och reflektera om bakomliggande sociala
anledningar till varför människor väljer att bosätta sig i vissa områden och väljer bort andra
områden, samt hur de resonerar kring olika bostadsområden i Halmstad. Då social blandning
och mångfald är ledande begrepp inom svensk stadsplanering har vi även haft som syfte att
förstå hur invånarna ser på detta i ett bostadsområde och om det är önskvärt eller inte.
Vi har valt att använda oss av följande frågeställningar: Hur resonerar halmstadsbor kring
segregationen i Halmstad och metoden social blandning?
För att förstå detta sociologiskt har vi av den anledningen valt att avgränsa oss till processer
som rör status, identitet, trygghet och mångfald. Av den anledningen har vi en avgränsande
frågeställning: Hur resonerar halmstadsbor kring sitt eget och andras val av bostadsområde?
Och hur påverkar processer så som status, identitet, trygghet och mångfald valet av
bostadsområde?

2. Bakgrund och tidigare forskning
I detta kapitel presenteras bakgrundsinformation om segregation och social blandning i en
historisk och en nutida kontext, samt tidigare forskning som belyser ytterligare aspekter av
segregationsproblemet och social blandning som ideal. Detta gör vi utifrån fyra teman:
Segregation ur ett historiskt perspektiv, Segregation ur ett inifrånperspektiv, Social blandning
och mångkultur som ideal och Social blandning i teori och praktik. Avslutningsvis har vi ett
sammanfattande avsnitt där vi diskuterar och jämför de vetenskapliga artiklarna.

2.1. Segregation ur ett historiskt perspektiv
Segregation som fenomen har existerat sedan uppkomsten av de första städerna. Redan i
Babylon, en av världens äldsta städer, fanns en rumslig uppdelning mellan vanligt folk och
den styrande makten och vissa delar av staden skiljdes från andra. Även i många medeltida
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städer var segregation ett uppenbart faktum, och stadskärnan var bebodd av de rika medan de
fattiga fick bosätta sig i utkanterna av staden (Andersson & Fransson 2008:85f). Segregation
handlar om skillnader och om åtskiljande och skapar en hierarkisk skillnad mellan minst två
grupper. Det innebär exempelvis att några grupper ses som etablerade medan andra grupper
ses som stigmatiserade. Till följd av detta skapas ett över- och underläge, både på ett
materiellt och på ett moraliskt plan (Franzén 2008:25). De mest vanligt förekommande
dimensionerna av segregation är demografisk, socioekonomisk och etnisk segregation, där det
inom dessa dimensioner förekommer en hierarkisk ordning mellan grupper.
Boendesegregationen innebär på ett materiellt plan att olika befolkningsgrupper är ojämnt
fördelade i rummet när det gäller bostäder, arbetsplatser, skolor etc. (Socialstyrelsen
2010:177). På ett moraliskt plan innebär det även att vissa geografiska områden tillskrivs en
positiv bild, medan andra områden beskrivs med mer negativa eller nedsättande ord.
Idag ser vi en tydlig trend där de resurssvaga hushållen samlas i de mindre attraktiva
stadsdelarna. Städernas mest resurssvaga bostadsområden består i regel av grupper och
individer som skiljer sig mycket åt. Utsatta grupper i samhället som fattiga, arbetslösa eller
sjukskrivna samlas ofta här, och ofta är även koncentrationen av nyanlända invandrare högre.
I kontrast till dessa områden står de mer homogena och resursstarka villaområdena där
invånarna ofta är infödda personer med en bättre socioekonomisk ställning (Boverket
2010:11).
Boendesegregationen grundar sig i en mängd olika faktorer. Det är ett komplext fenomen som
har sitt ursprung i både strukturella och individuella företeelser och där ett stort antal olika
omständigheter samverkar. Vilken form segregationen tar och vilken utbredning den får
påverkas av yttre faktorer som bland annat en ökad ojämlikhet i inkomster i samhället, vilken
i sin tur skapar en förstärkt uppdelning av låg- och höginkomsttagare till skilda
bostadsområden (Hedman & Andersson 2015:16). Även bostadspolitiken på såväl nationell
som lokal nivå har en stor roll i boendesegregationens utformning.
Storskaligt byggande under 1900-talets senare del resulterade i bostadsområden som kom att
bli allt mer uppdelade utefter upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt, och äganderätt. Då de
olika upplåtelseformerna tilltalar personer med skilda ekonomiska tillgångar blev därmed den
ekonomiska segregationen mer utspridd (Molina 2005:14f). Under de senaste åren har även
bostadspolitiken gått från att vara en del av den sociala politiken till en mer ekonomisk
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politik. Bostadssubventionerna avvecklas, de regionala pris- och inkomstskillnaderna ökar
liksom prisskillnaderna mellan städernas attraktiva och mindre attraktiva delar (Magnusson
Turner 2008:19). På en individuell nivå påverkas boendesegregationen av människors egna
preferenser av bland annat bostadsområde och deras handlingar på bostadsmarknaden.

2.2. Segregation ur ett inifrånperspektiv
Boverket har i sin rapport om socialt hållbar stadsutveckling (2010) sammanställt det aktuella
kunskapsläget gällande bland annat boendesegregationens orsaker och mekanismer samt
aktuella metoder i socialt hållbar stadsutveckling i Sverige. De presenterar hur
segregationsforskningen till stor del har präglats av ett utifrånperspektiv som genom
kvantitativa data har kartlagt hur segregationen och dess konsekvenser ser ut och hur
flyttmönstrena ser ut. Dock menar de att det finns en brist på kunskap om varför människor
väljer att flytta och om de bakomliggande motiven i val av bostad. Det finns även en
efterfrågan på kunskap om hur den fysiska miljön påverkar människors sociala liv, och hur
olika sociala och kulturella värden tillskrivs omgivningen (Boverket 2010:10).
2.2.1. Segregation i boende och inkomst
Reardon och Bischoff beskriver i sin artikel Income Inequality and Income Segregation
(2011) hur ojämlikheten i inkomst har ökat i USA sedan 1970-talet. Under samma tidsperiod
har även inkomstsegregationen ökat, ett begrepp som syftar på en ojämn geografisk
fördelning av inkomstgrupper i ett specifikt område. Studien använde statistik över de 100
storstadsområdena med störst befolkning för att undersöka hur den växande ojämlikheten i
inkomst har påverkat segregationens geografiska skala och socioekonomiska och etniska
segregationsmönster. Resultatet visar att när ojämlikheten i inkomst ökar för det med sig att
medel- och överklassen blir allt mer koncentrerade i bostadsområden som befinner sig relativt
långt bort från de individer och hushåll med lägre inkomster (Reardon & Bischoff 2011).
2.2.2. Den vita medelklassens självsegregation
Ytterligare några som har problematiserat kunskapsbristen inom segregationsforskningen är
Schuermans, Meeus och de Decker. I sin artikel Geographies of whiteness and wealth: white,
middle class discourses on segregation and social mix in Flanders, Belgium (2014)
problematiserar författarna hur beslutsfattare hanterar segregationsåtgärder. De menar att det
är naivt att förutsätta en lyckad integration utan att ta hänsyn till olika gruppers perspektiv
(Schuermans, Meeus & de Decker 2014:478). Det handlar inte enbart om att attrahera en
mångfald av etniska och socioekonomiska grupper till ett område och anta att de integreras,
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utan även att utröna de underliggande faktorerna till varför olika grupper inte vill eller kan
integreras och därifrån försöka skapa en enhetlig social sammanhållning i staden.
Undersökningen utgick från djupintervjuer med 74 informanter från åtta olika områden i
staden Ghent i Belgien. Några informanter bodde i områden i utkanten av staden som
präglades av homogena grupper och andra intervjupersoner bodde i de centrala stadsdelarna
som bestod av mer heterogena grupper. Studiens resultat påvisar hur den vita medelklassens
diskurser om urban mångfald är kopplade till frågor som rör kulturella stereotyper,
klassidentitet, språkproblematik och rädsla för brott (Schuermans et al. 2014:485).
Författarna presenterar tre motiv till varför etnisk och socioekonomisk mångfald spelar en stor
roll i deras informanters val av bostadsområde. Det första motivet berör identifiering med
olika platser och hur det är en viktig del i uppbyggandet av den egna identiteten. Genom att
informanterna tar avstånd från platser som de ser som smutsiga och förknippar sig själva med
idylliska representationer av andra platser kan de skapa positiva platsidentiteter där de bor och
därmed även positiva självbilder. Den upplevda ordningen och renheten i städer, stadsdelar
och gator som karakteriseras av en vit medelklass sätts i kontrast till oordningen och
fattigdomen som härjar i mångkulturella områden och kvarter. Det andra motivet handlar om
kulturella frågor där framför allt språket framstår som en barriär. Informanterna kopplar
mångkulturella områden med butiksskyltar på ett annat språk, slöjbärande, och allmänt
främmande kulturuttryck till en ovillighet hos invandrarna att assimilera den inhemska
flamländska kulturen eller att lära sig det holländska språket. Informanterna känner sig av
därmed inte välkomna eller upplever sig obekväma när de rör sig i mångkulturella områden.
Kulturskillnader är alltså här ett stort motiv till varför informanterna inte kan tänka sig bo i
heterogena områden. Det tredje motivet handlar om kriminalitet och rädslan för brott.
Författarna menar att informanterna ser landsbygden och de vita medelklassförorterna som
säkra och trygga medan vissa områden i städerna ses som otrygga och farliga. Uppfattningen
grundar sig i idén om att brott inte begås av den vita medelklassen utan enbart av andra
sociala grupper som lätt går att identifiera på sitt utseende. Därför känner sig den vita
medelklassen ofta säkrare på platser där främlingar är vita och välklädda, och mer osäker i
heterogena områden där okända människor ses som ett hot. Föreställningarna om
mångkulturella områden som smutsiga, ovälkomnande och kriminella menar författarna
grundar sig stadens snabba förändring och en ökad inflyttning av främlingar och nyanlända.
Informanterna känner sig allt mer som främlingar i den mångkulturella staden och genom att
dra sig tillbaka till homogena områden kan de känna en slags trygghet och kontra den känsla
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av främlingskap som de känner i heterogena stadsdelar. Genom att skilja mellan osäkra
främlingar och pålitliga flamländare kan de både upprätta en trygghet och skapa en positiv
identitetsbild av sig själva och av sina bostadsområden (Schuermans et al. 2014:488ff).
2.2.3. Etniskt koncentrerade bostadsområden
Medan Schuermans m.fl. undersökte den vita medelklassens diskurser om segregation har
Bolt, Özüekren och Phillips istället undersökt etniskt koncentrerade bostadsområden och dess
invånare med fokus på invandrare och nyanlända. I sin artikel Linking integration and
residential segregation (2010) har de sammanställt tidigare forskning på ämnet, och bland
annat presenterat kvantitativa och kvalitativa data som rör etniskt koncentrerade områden.
Författarna ifrågasätter den vanliga föreställningen om att det är svårare att integreras i
samhället då man som nyanländ bor i segregerade bostadsområden. Inom forskningen om
grannskapseffekter anses koncentreringen av minoriteter i ett bostadsområde vara ett stort
hinder för integration. Forskningen om boendesegregation menar dock att det kan vara
tvärtom. Författarna har i studien visat hur integration och segregation är komplexa fenomen
med en mängd olika orsaker, och att det därmed inte går att dra några enkla kopplingar (Bolt,
Özüekren & Phillips 2010:177). De kritiserar även policydiskursernas tendens att enbart
skildra boendesegregationen i ett negativt ljus. I sitt resultat har de funnit att
boendesegregationen kan vara till stor hjälp i framför allt nyanländas integrationsprocess, och
att många trots möjligheter att flytta någon annanstans väljer att stanna kvar i sådana områden
(a.a.:170). Att bo i etniskt koncentrerade områden kan minska den initiala stressen hos
nyanlända, vilken ofta uppkommer av att leva i ett främmande land med en främmande kultur.
Att bo grannskap där det sociala och kulturella livet är bekant kan dessutom ge nyanlända en
social buffert. Detta kan hjälpa dem att hantera de alienationskänslor som kan uppkomma som
nyanländ i ett land. Författarna menar vidare att boendesegregationen i längden kan hjälpa
den nyanlände med anpassning till och integration i samhället (a.a.:177f).
Trots att det finns en del fördelar med etnisk koncentration finns det även hinder. Ett av dem
är skolsegregation, vilket även kan vara särskilt ofördelaktigt för andra generationens
invandrare i fråga om deras utveckling av språkfärdighet. Författarna skriver att det är just
skolfrågan som är den avgörande faktorn till varför vissa etniska grupper väljer att bo i mer
socioetniskt blandade områden (Bolt et al. 2010:178).
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2.3. Social blandning och mångkultur som ideal
I västvärlden har allt fler länder använt sig av begreppet social blandning som ett medel för att
motverka boendesegregationen. I Sverige är det vanligt att försöka skapa social blandning
genom blandade upplåtelseformer, då upplåtelseform och inkomst är tätt sammankopplade.
En strategi i den sociala blandningspolitiken har därför varit att utgå från begreppet allsidig
hushållssammansättning som har fungerat som en ledstjärna för den statliga bostadspolitiken
sedan 70-talet. Med detta menas att man utifrån socioekonomiska och demografiska aspekter
blandar befolkningen (Andersson, Bråmå & Hogdal 2009:46). Genom att blanda olika
hushållstyper inom bostadsområden är tanken att även den sociala miljön blir mer blandad.
Detta är tänkt ska ge större möjligheter till kontakter och möten mellan personer från olika
samhällsgrupper, och därmed främja integration i såväl bostadsområdet som samhället i stort
(Bergsten & Holmqvist 2007:9). En förbättrad service och lägre underhållskostnader är fler
skäl som talar för blandade upplåtelseformer (Andersson et al 2009:46). Ytterligare argument
för social blandning handlar om utsatta områden samt individer och grupper. Mer utsatta
områden tenderar att ha en sämre utvecklad lokal ekonomi, då invånarna inte kan skapa och
upprätthålla en stark ekonomisk utveckling. En mer heterogen befolkningssammansättning
med fler välbärgade hushåll anses ha större möjligheter att utveckla en stark lokal ekonomi.
Tanken är även att närvaron av mer resursstarka grupper kan minska stigmatiseringen av de
områden som ses som utsatta, samt att medelklassen kan överföra majoritetssamhällets
normer och värderingar till mer utsatta grupper och individer och därmed bidra till en ökad
social inkludering av dem (Bergsten & Holmqvist 2007:30).
Social blandning är ett diffust begrepp och hur det används skiljer sig åt på lokal, nationell
och internationell nivå. Det vanligaste sättet att använda begreppet i Sverige är att applicera
det på hela staden och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att skapa en social blandning för
samtliga invånare. Social blandning används även som strategi i områdesbaserad
stadsplanering, där fokus ligger på att utveckla specifika stadsdelar och då oftast socialt
utsatta områden (Bergsten & Holmqvist 2007:79).
Bergsten och Holmqvist (2007) har undersökt i vilken omfattning blandningsinriktade
planeringsideal förekommer i ett trettiotal svenska kommuner och hur de tar sig uttryck i
kommunala visionsdokument (Bergsten & Holmqvist 2007:10). De visar att 90 procent av de
undersökta kommunerna nämner allsidig befolkningssammansättning eller allsidig
bostadssammansättning som mål i sitt arbete (a.a.:49), och att social blandning är omtalat i
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nära alla kommuners plandokument (a.a.:59). Dock uppmärksammar författarna att det finns
olika uppfattningar om vad social blandning som idé innebär, och lyfter fram tre olika synsätt
som kommunerna har. Kommunerna tar antingen fasta på de sociala aspekterna eller de
fysiska aspekterna av blandning, och ytterligare en linje är att betona både de sociala och de
fysiska aspekterna. En stor majoritet ser dock att den fysiska blandningen är starkt kopplad till
en socialt blandad befolkningssammansättning, och att en fysisk blandning såsom blandade
upplåtelseformer kan vara ett medel för att skapa en social blandning (a.a.:61f).

2.4. Social blandning i teori och praktik
Trots att social blandning ofta används för att motverka boendesegregationen i såväl Sverige
som andra länder saknas det vetenskaplig forskning som bevisar ett sådant samband. Nedan
kommer vi att presentera två vetenskapliga artiklar som på olika sätt studerar och ifrågasätter
hur väl social blandning som metod fungerar i praktiken.
2.4.1. Blandade upplåtelseformer och social blandning i Sverige
I artikeln Housing mix, social mix and social opportunities (2005) har Musterd och Andersson
undersökt kopplingen mellan blandade upplåtelseformer och social blandning i en svensk
kontext. De kom fram till att det inte finns något starkt samband mellan de två. Deras resultat
visar bland annat att områden med blandade upplåtelseformer ändå till stor del representeras
av människor med liknande inkomst och sociokultur eller etnicitet. Författarna drar slutsatsen
att segregationen inte kan lösas genom att enbart fokusera på separata bostadsområden och
blandade upplåtelseformer. Samhällen, städer och bostadsområden är system som påverkar
och påverkas av varandra, och arbetet för att motverka segregation måste därför ta hänsyn till
faktorer såsom sociala nätverk, arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen på såväl
regional som global nivå (Musterd & Andersson 2005).
2.4.2. Kan mångfald planeras i städer?
Fainstein ifrågasätter idén om att en blandning av människor alltid ses som positivt. I artikeln
Cities and diversity: Should we want it? Can we plan for it? (2005) skriver hon att en stor
heterogenitet i ett område snarare kan innebära ökade orättvisor och segregation. Fainstein
menar att termen mångfald har en bred betydelse i stadsplanering, men att det ofta hänvisar
till olika byggnadstyper, en blandning av exempelvis hög- och lågkonstruktioner eller
upplåtelseformer. Hon ger exempel på hur Battery park i New york består av en mångfald av
människor. Trots detta har planeringen av mångfald i stadsdelen resulterat i att parken till stor
del används av en socialt homogen grupp. Parkens användare representerar inte den stora
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mångfald av människor som bor i New york, utan det är framför allt de mer välbärgade
invånarna i närområdet som använder platsen (Fainstein 2005:6ff). Istället för att
stadsplaneringen utgår från en modell av mångfald föreslår hon en modell som bygger på
Nussbaums koncept av the just city, där egenskaper som demokrati, rättvisa, mångfald,
tillväxt, och hållbarhet samarbetar för att skapa en god utveckling (a.a.:14f).

2.5. Halmstads kommun och social blandning som strategi
Halmstads kommun har själva identifierat en rumslig segregation i staden, där individer med
en starkare socioekonomisk profil koncentreras i den västra delen av staden medan de
individer med en svagare socioekonomisk profil koncentreras i den östra delen av staden
(Halmstads kommun 2017:10). I dokumentet Framtidsbild 2030 (2011) har kommunen
sammanställt hur Halmstads identitet upplevs av invånarna. De presenterar två områden
kopplat till Halmstads identitet som ses som negativa, vilka berör segregation och otrygghet
samt fokuseringen på huvudorten. Kommunen skriver att segregationen och otryggheten
upplevs starkast av halmstadsborna och de som känner till staden bäst, och av dessa är det
främst kvinnor och äldre åldersgrupper som känner sig mest otrygga. En stark fokusering på
huvudorten och i viss mån även kustområdet resulterar att de mindre orternas invånare i
huvudsak ser en identitet till den egna orten snarare än en identitet kopplad till Halmstad som
kommun. För att motverka segregationen vill Halmstad bland annat fokusera på att ge ett brett
utbud av boenden och boendemiljöer men har även som mål att variera sammansättningen av
dessa typer och upplåtelseformer (Halmstads kommun 2011:12).
I översiktsplanen Framtidsplan 2030 - Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun (2015)
har kommunen redogjort mer i detalj för hur de tänker variera sammansättningen av typer och
upplåtelseformer. De vill bryta utvecklingen av segregationen i Halmstad genom att
funktionsblanda i homogena områden, och då fokusera på att blanda funktioner som bostäder,
dagligvaruhandel, detaljhandel, offentlig service, kontor och verksamheter som inte ger
upphov till störningar. Argumentet för arbetet med funktionsblandning bygger på påståendet
att funktionsuppdelade områden kan upplevas otrygga eftersom det vid vissa tidpunkter på
dygnet är obefolkat. En blandad fysisk miljö där människor kan ha olika målpunkter i samma
område menar de bidrar till att människor kan mötas i det offentliga rummet, som i sin tur
bidrar till en social blandning och trygghet (Halmstads kommun 2015:32). Halmstads
kommun vill utöver metoden att funktionsblanda stadsdelar också fokusera på ett flertal olika
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aspekter som att stärka näringslivet, skapa möjligheter till bra utbildning och skapa goda
pendlingsmöjligheter för att bygga en socialt hållbar stad (a.a.:219).

2.6. Diskussion vetenskapliga artiklar
Vi har i detta kapitel redogjort för segregation och då framför allt för boendesegregationen
som fenomen, samt presenterat social blandning som såväl ideal som verktyg för att motverka
boendesegregationen. Genom att använda oss av fem vetenskapliga artiklar har vi kunnat
fördjupa och nyansera informationen om både segregation och social blandning. Artiklarna
har inte alla gånger applicerats direkt i vår studie, men de har hjälpt oss att förstå vårt
studieområde bättre. Vi har dessutom fått en överblick över hur det står till på den
vetenskapliga fronten gällande boendesegregation och social blandning som medel att
motverka boendesegregationen. Inom segregationsforskningen finns en brist på kunskap om
bland annat varför människor väljer att flytta och de bakomliggande motiven i val av bostad.
När det gäller forskningen om social blandning och vad det får för effekter är området relativt
outforskat, och trots dess utbredning i såväl Sverige som andra länder saknas det vetenskaplig
forskning som bevisar att social blandning motverkar segregation.
För att belysa olika aspekter av boendesegregationen valde vi artiklarna Income Inequality
and Income Segregation (2011), Geographies of whiteness and wealth: white, middle class
discourses on segregation and social mix in Flanders, Belgium (2014), och Linking
integration and residential segregation (2010). Artiklarna behandlar dels hur en ökad
ojämlikhet i inkomst påverkar boendesegregationens mönster, och dels hur den vita
medelklassen respektive invandrare och nyanlända väljer att själva segregera sig. Genom att
förstå mekanismerna av segregationen på ett djupare plan har vi även kunnat dra paralleller
till vår egen studie, och då främst till hur olika människor resonerar när de väljer att bosätta
sig i vissa bostadsområden och väljer bort andra. Framför allt Geographies of whiteness and
wealth: white, middle class discourses on segregation and social mix in Flanders, Belgium
(2014) har varit till stor hjälp när vi har analyserat hur våra intervjupersoner och respondenter
har pratat om segregation och social blandning. Författarna till artikeln presenterar bland
annat tre motiv till varför deras intervjupersoner aktivt väljer bort områden som präglas av en
mångfald, vilka vi själva har kunnat använda oss av för att analysera vårt eget material.
I avsnittet Social blandning i teori och praktik har vi presenterat två artiklar som på olika sätt
studerar social blandning som ideal och teoretisk mall, och hur det stämmer överens med det
praktiska genomförandet och resultatet. Housing mix, social mix and social opportunities
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(2005) tar fasta på social blandning och blandade upplåtelseformer i en svensk kontext, och
Cities and diversity: Should we want it? Can we plan for it? (2005) ifrågasätter idén om att en
blandning av människor alltid ses som positivt och argumenterar för ett balanserat
rättviseperspektiv snarare än ett alltför stort fokus på mångfald i stadsutveckling. Effekterna
av social blandning som metod för att motverka segregation är relativt outforskade, och
artiklarna är några av få som har skrivits på området. Av den anledningen ansåg vi det vara
viktigt att ta med dem och på så sätt kunna nyansera bilden av och informationen kring social
blandning som ideal. Vi har inte använt artiklarna direkt i studien, men de har bidragit till en
ökad kunskap om stadsutvecklingens komplexitet och har även hjälpt oss i utformningen av
de enkät- och intervjufrågor som rör blandade upplåtelseformer och social blandning.

3. Teori
I detta kapitel kommer vi att presentera de sociologiska teorier som ligger till grund för
analysen av vår empiri. Vi har delat in detta kapitel i tre följande teman Identitetsprocesser
och stigmatisering, Känslor av tillhörighet och trygghet och Statuskonkurrens och statusoro. I
det första temat redogör vi Jenkins identitetsteori samt Goffmans teori och stigma som båda
behandlar identitets- och kategoriseringsprocesser på olika sätt. I det andra temat redogör vi
för Mays teori om tillhörighet samt Lidskogs teori om social ordning i ett mångkulturellt
samhälle. Båda teorierna berör hur människor skapar trygghet i ett mångkulturellt samhälle.
Det tredje temat Statuskonkurrens och statusoro redogör vi för Wilkinson och Picketts
resonemang kring det sociala värderingshotet som berör hur ojämlika samhällen bidrar till en
ökad statuskonkurrens och statusoro. I slutet på varje tema följer en kortare motivering på
teoriernas relevans till vår uppsats.

3.1. Identitetsprocesser och stigmatisering
Jenkins presenterar en komplex och omfattande bild av identitet och identifikation, och menar
att denna process är den fundamentala kognitiva mekanism som människan använder sig av
för att sortera sig själv och andra, både individuellt och kollektivt (Jenkins 2008:13). Han
betonar att identiteten alltid är socialt skapad och är någonting som ständigt skapas och
återskapas, och identifikation syftar på processen där identiteten ständigt utvecklas (a.a.:17f).
Likhet och skillnad är begrepp som genomsyrar Jenkins identitetsteori, i vilken
identifikationsprocessen kräver båda. De går inte att förstås åtskilda utan är tätt
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sammanbundna (Jenkins 2008:21). Att kategorisera ut-grupper är direkt kopplat med
identifieringen av in-grupper och såväl individuell som kollektiv identitet skapas genom
processer av likhet och skillnad (a.a.:38). Dock är identiteten potentiellt konfliktfylld, då den
måste verifieras och erkännas av andra. Begreppet kategorisering belyser andras yttre
tillskrivning av identiteten, och en åtskillnad kan här göras mellan grupper och kategorier.
Grupper syftar på ett kollektiv som identifierar och definierar sig själv medan kategorier
syftar på ett kollektiv som identifieras och definieras av andra (a.a.:42f).
Genom att ta hjälp av symboler kan en grupp tydligare visa på skillnad gentemot andra utgrupper och samtidigt betona likheten inåt (Jenkins 2008:42). Symboler är däremot inte
entydiga utan är abstrakta, inexakta och mångfacetterade. Då symbolernas definition ofta tas
för givna ger det utrymme för något avvikande definitioner av dem för de enskilda
gruppmedlemmarna. På så sätt ger en symbolisk tillhörighet skenet av homogenitet och
fasaden tillåter i sin tur olika åsikter bland och mellan medlemmarna (a.a.:136f). Den
symboliska tillhörigheten och dess skenbara homogenitet bidrar till en känsla av
förutsägbarhet, vilket ger individen en idé om vad som kan förväntas i mötet med andra och
eliminerar den osäkerhet som annars skulle råda (a.a.:149f).
Erving Goffman har även han utvecklat en teori kring identitets- och
kategoriseringsprocesser. Han har dock riktat in sig på hur avvikande grupper i samhället
bland annat hanterar dessa processer och skapat en teori om stigma som förklarar dessa
processer. I sin bok Stigma – en avvikandes roll (2007) definierar han begreppet stigma som
ett misskrediterande attribut hos en individ. Han menar att det är en egenskap eller ett
beteende som avviker från normalitetskulturen i ett samhälle. Stigma bör enligt honom ses
som någonting socialt skapat som sker mellan och inom människors relationer. Genom att
särskilja karaktärsdrag och egenskaper människor emellan och värdera det som positivt eller
negativt utifrån normalitetskulturen skapas stigma (Goffman 2007:11). Stigmatiseringen
påverkar individens eller gruppens sociala status i samhället genom att de som ingår i
normalitetskulturen värderar vad som ska betraktas som högt eller som lågt socialt värde. De
stigmatiserades sociala identitet formas mer eller mindre utefter det stigma de bär på. Då de
som inte avviker från normalitetskulturen, kategoriserar avvikande egenskaper och beteenden
utifrån fördomar och föreställningar finns en risk att individer med stigma reduceras till enbart
den egenskap som symboliserar stigmat. Detta kan komma i konflikt med individens faktiska
sociala identitet och upplevelse av sig själv (a.a.:13ff). Vidare menar Goffman att det finns tre
olika former av stigma. Den första är kroppsliga missbildningar och handlar om det fysiska,
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den andra är fläckar på den personliga karaktären och rör individers sociala och psykologiska
tillstånd och den tredje är det tribala som handlar om ras, nation och religion (a.a.:14). I denna
uppsats är det mest relevant att inrikta oss på de två sistnämnda typerna av stigma eftersom vi
vill se hur sociala faktorer påverkar bostadsområdens och dess invånares stigma.
Vår uppsats ämnar ta reda på bakomliggande sociala anledningar till varför människor väljer
att bosätta sig i vissa områden och väljer bort andra områden. I detta tema tar vi först upp
Jenkins identitetsteori och sedan Goffmans teori om stigma där båda teorierna behandlar
identitets- och kategoriseringsprocesser. Jenkins identitetsteori blir intressant att tillämpa
eftersom det ger oss en möjlighet att analysera hur halmstadsbor själva resonerar kring sin
egen identitet kopplat till sitt eget bostadsområde och hur de kategoriserar övriga
bostadsområden i Halmstad samt dess invånare. Dessutom är det relevant att analysera vilken
vikt identitetsprocesser har i halmstadinvånarnas val av bostadsområde för att se om det råder
en självsegregation, alltså att människor själva önskar och väljer att bosätta sig med
likasinnade. Till skillnad från Jenkins identitetsteori belyser Goffman genom sin definition av
stigma även de mångfacetterade konflikterna som uppstår av att vara avvikande från
normalitetskulturen i samhället och hur detta påverkar den sociala identiteten. Genom att
applicera Goffmans stigmatiseringsteori ger det oss ytterligare fördjupning på hur identitetsoch kategoriseringsprocesser fungerar. Vi vill ta reda på vilka bostadsområden som
halmstadsbor upplever vara stigmatiserade samt utröna vilka faktorer som faktiskt spelar in i
stigmatiseringen som dels sker mot bostadsområden, men också mot dess invånare. Identitetsoch stigmatiseringsprocesser ser vi är viktiga aspekter att analysera för att förstå människors
sociala anledningar till valet av deras bostadsområde och om de aktivt väljer bort
stigmatiserade bostadsområden.

3.2. Känslor av tillhörighet och trygghet
Vanessa Mays teori om tillhörighet behandlar även den identitetsprocesser men riktar sitt
fokus på hur människors känsla av tillhörighet skapas och påverkar i olika sammanhang. Hon
definierar begreppet tillhörighet som en känsla av bekvämlighet, trygghet eller
samstämmighet mellan vilka vi upplever oss vara inombords och den omgivande miljön av
människor, kulturer och platser. Känslan är relationell och beskriver en kontakt mellan
individen och världen omkring. I Connecting Self to society: Belonging in a changing world
(2013) skriver May att det är ett fundamentalt behov för individen och dennes identitet att
känna tillhörighet. Det är genom den känslan som vi kan identifiera oss med likasinnade
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samtidigt som vi blir medvetna om vilka som är olika oss. Genom ett särskiljande och en
kategorisering mellan "oss" och "de andra" skapar vi individuella och kollektiva identiteter.
Fokus på tillhörighet menar May gör det möjligt att utforska hur dessa kategorier fungerar i
människors vardag genom att exempelvis studera i vilken grad människor utnyttjar dem för
att ge mening om vilka de är och var de tillhör (May 2013:78f). Att känna tillhörighet förser
individen med känslor av trygghet och förutsägbarhet. Motsatsen, att inte känna tillhörighet,
kan bidra till känslor av bland annat osäkerhet, otrygghet och alienation (a.a.:90ff).
Ytterligare en specifik slags tillhörighet är den geografiska känslan av tillhörighet. En plats
innefattar inte enbart de fysiska dragen utan även relationerna vi har där, vilka vi delar
utrymmet med och de aktiviteter som utförs på platsen. Det syftar på en individs emotionella
band till olika geografiska platser. En person som vistas mycket på en plats har fler minnen
och känslor att förknippa med den än en person som inte befinner sig där lika ofta (May
2013:142f). May talar även om hur graden av tillhörighet till ens grannskapsområde till stor
del beror på vilka som bor där. Personer som bor i grannskapsområden som präglas av
likasinnade i fråga om sysselsättning, inkomst eller värderingar har en stark känsla av
samhörighet till platsen och kommer lätt överens med sina grannar. I motsats till det ger May
exempel på hur mångkulturella områden ofta har varit omtalade i media och i den akademiska
världen. Hon menar att konflikterna och spänningar som kan uppstå i mångkulturella områden
kan förstås genom att kolla på hur invånarna på olika sätt skapar sin känsla av tillhörighet
(a.a.:121).
Lidskog diskuterar i sin studie Staden, våldet & tryggheten. Om social ordning i ett
mångkulturellt samhälle (2006) om hur det svenska brottsförebyggande programmet verkar
för att skapa social ordning i ett samhälle som allt mer präglas av mångfald. Dagens
senmoderna och urbana samhälle har genom processer som bland annat individualisering och
avtraditionalisering kommit att framstå som allt mer osäkert och otryggt (Lidskog 2006:154f).
Kravet på personlig trygghet har därmed vuxit och innebär att det tillkommer en risk för att
allt som ses som oväntat och främmande blir ett hot. Detta kan ta sig uttryck i att individen
söker sig till likasinnade och skapar kulturella enklaver där samtliga medlemmar delar samma
normer och värderingar, och där eventuella avvikelser från dem åtgärdas. Det blir extra tydligt
i staden, där stadens anonymitet och mängden okända personer och grupper som invånarna
möter dagligen får dem att söka sig till likasinnade. Lidskog menar att bildandet av kulturella
enklaver inte är ett problem i sig utan det först är då dessa enklaver skapar för starka gränser
mot andra grupper och isolerar sig från resten av samhället som det blir ett problem. En sådan
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isolering kan i längden innebära en större oförmåga att hantera olikhet och staden kan komma
att kännetecknas av starka gränser, social separering och ökad intolerans (a.a.:125f). Känslan
av otrygghet och kravet på trygghet riskerar därmed att skapa ett exklusivt samhälle, där
heterogenitet upplevs som otryggt och alla typer av avvikelser ses som ett hot (a.a.:10).
Lidskog menar att mötet mellan olika kulturer inte behöver leda till desintegration, ökad
intolerans och rädsla utan att den sociala friktionen också gör det möjligt för invånarna att
träna på att hantera olikhet (Lidskog 2006:243). Det förutsätter dock att det finns utrymme för
gränsöverskridande möten där breda diskussioner förs om vilka gemensamma värden som ska
finnas i samhället och vilka gränser som bör dras mellan de gemensamma och de partikulära
värdena. I möten och samtal uppstår, formas och revideras olika uppfattningar om det goda
och genom ständig interaktion och dialog kan medborgarna ge konkret innehåll till de annars
abstrakta värdena. Lidskog betonar hur det offentliga rummet bör fungera som en plattform
för dessa samtal och möten, och där invånarna får träna i att möta en mängd olika åsikter, och
samtidigt själv ta ställning i svåra frågor. Han menar också att bryta segregation och
utanförskap behövs mer än bara ett fokus på goda ekonomiska villkor, utan även en stark
betoning på möjligheten för alla individer och gruppers rätt att uttrycka sin kulturella
tillhörighet och påverka samhällets utformning (a.a.:258f).
I vår uppsats vill vi dels ta reda på halmstadsbors sociala anledningar till valet av deras
bostadsområden och även undersöka hur halmstadsbor upplever och resonerar kring social
blandning och mångkultur i bostadsområden i Halmstad. Detta tema tar först upp Mays teori
om tillhörighet och sedan Lidskogs teori om social ordning i ett mångkulturellt samhälle.
Båda teorierna berör hur människor skapar trygghet i ett mångkulturellt samhälle. Eftersom
tillhörighet är någonting högst subjektivt vill vi alltså undersöka hur halmstadsbor resonerar
kring sin egen tillhörighet kopplat till bostadsområden och även hur de ser på tillhörighet
kopplat till social blandning och mångkultur. Genom att applicera begreppet tillhörighet ger
det oss en möjlighet att se om halmstadsbors olika tillhörighetskänslor styr valet av deras
bostadsområde och om de väljer detta för att bevara trygghetskänslor. Vi kan dessutom
analysera hur de ställer sig till frågan om socialt blandade bostadsområden utifrån trygghetsoch otrygghetskänslor. Genom att applicera Lidskogs teori om social ordning i ett
mångkulturellt samhälle kan vi ytterligare analysera hur moderna samhällsprocesser som
exempelvis urbanisering påverkar halmstadsbors krav på personlig trygghet. Dessutom kan vi
se om halmstadsbors krav på personlig trygghet bidrar till kulturella enklaver i Halmstad.
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3.3. Statuskonkurrens och statusoro
Wilkinson och Pickett illustrerar i sin bok Jämlikhetsanden: Därför är mer jämlika samhällen
nästan alltid bättre samhällen (2011) hur graden av ojämlikhet i ett samhälle påverkar dess
invånare. Såväl hälsorelaterade som sociala problem är mer vanligt förekommande bland de
fattiga än bland de rika i ett samhälle (Wilkinson & Pickett 2011:28) och är även betydligt
vanligare i länder med större inkomstskillnader (a.a.:36). I rika länder uppkommer dock inte
problemen för att landet inte är tillräckligt rikt utan för att skillnaderna mellan invånarnas
materiella tillgångar är för stora (a.a.:40). Det är i mer ojämlika samhällen som det växer fram
en statustävlan och ett konkurrenstänkande och då status spelar allt större roll växer även oron
för att förlora status. Det sociala värderingshotet är ett begrepp som syftar på den rädsla som
vi känner inför att mista vår plats i den samhälleliga hierarkin. I mer jämlika samhällen där
skillnaden mellan människor inte är lika utbredd är det mindre av ett problem medan det
förekommer betydligt oftare i mer ojämlika samhällen (a.a.:52f). Wilkinson och Pickett
skriver att ”om ojämlikheterna är större och vissa räknas som nästan allt och andra som
praktiskt taget ingenting blir det viktigare vilken plats i hierarkin var och en intar. Större
ojämlikhet åtföljs sannolikt av en intensivare statuskonkurrens och ökad statusoro” (a.a.:59).
Vi valde begreppet Det sociala värderingshotet eftersom vår uppsats behandlar frågor om
segregation. Wilkinson och Pickett diskuterar hur ojämlika samhällen påverkar individens
fokus på statuskonkurrens och statusoro som vi ser är direkt relevant och inte minst intressant
att tillämpa på vår uppsats. Genom att utgå från det sociala värderingshotet kan vi se om
statuskonkurrens har en inverkan på var halmstadsbor väljer att bosätta sig någonstans, hur
statusoro har för betydelse i bostadsområdens och dess invånares identitet men också om
statusoron bidrar till en vilja att distansera sig från områden och människor som de antingen
inte känner tillhörighet till eller som de ser har en lägre social status. Detta begrepp anser vi
binder ihop de övriga teorierna som vi ovan redogjort för och sätter individers enskilda
upplevelser i en större samhällelig kontext.

3.4. Teorireflektion
De ovan presenterade teorierna ser vi är relevanta då de på olika sätt belyser processer som
påverkar segregationens utformning och hur människor påverkas när de väljer eller väljer bort
att bosätta sig i vissa bostadsområden. Identitets- och stigmatiseringsprocesser ger oss verktyg
för att på ett djupare plan förstå hur våra respondenter och intervjupersoner skapar sin
identitet i relation till andra individer och grupper. På så sätt kan vi även få en djupare
förståelse för varför de upplever saker på ett visst sätt och varför de tar de val de gör i
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förhållande till bostadsområden. Teorierna som rör känslor av tillhörighet och trygghet ser vi
kan ge oss en ytterligare fördjupning i hur våra respondenter och intervjupersoner anknyter till
eller tar avstånd från olika delar av staden. Därigenom blir det även möjligt att till viss del
förstå segregationens utformning i Halmstad och vad det finns för hinder i att motverka den
och skapa en social sammanhållning i staden. Ett ytterligare fokus på status ser vi är direkt
kopplat till boendesegregation som fenomen, då segregationsbegreppet syftar på en
ojämlikhet och en hierarkisk uppdelning mellan grupper och områden. Genom att utgå från
resonemanget om status kan vi även binda ihop resterande teorier och sätta dem i en mer
samhällelig kontext. Detta kan i sin tur ge oss en översikt på vilka eventuella konflikter som
skulle kunna uppstå i bostadsområden med social mångfald, och hur en social
sammanhållning kan skapas i sådana områden och i staden som helhet.
Vi har valt teorier som främst fokuserar på identitet och tillhörighet eftersom vi ser att ett
sådant perspektiv skulle ge inblick i ett relativt outforskat område i dels stadsplanering men
också i segregationsforskningen. De teorier som vi valt ut grundar sig på vår egen kunskap
och vi är medvetna om att andra teorival skulle kunna vara mer relevanta. Eftersom vi
anpassar teorierna och begreppen efter vårt studieområde blir det möjligt att skapa ny kunskap
och en vidareutveckling av teorierna.

4. Metod
I detta kapitel presenteras den metodologiska ansats som har präglat vårt arbete, de två
metoder som har använts för att samla in empiri och hur de har kombinerats samt hur vi har
gått tillväga i både enkät- och intervjuundersökningen. Slutligen går vi igenom hur vi
bearbetade den kvantitativa respektive den kvalitativa empirin, uppsatsens reliabilitet och
validitet samt etiska aspekter.

4.1. Metodologisk ansats
Uppsatsens studieområde är människor och hur de upplever och tolkar sin omvärld, vilket har
påverkat uppsatsens utformning och har genomsyrat hela vårt arbete. Vi har haft målet att
förstå människors subjektiva berättelser och med hjälp av dem tolka och bilda en större
förståelse för området i sin helhet. Inom samhällsvetenskaperna är det vanligt att studera ett
område genom att lägga fokus på människors subjektiva tolkningar och uppfattningar om sin
omgivning. Ett sådant tillvägagångssätt brukar tillskrivas kvalitativ forskning, vilket i regel
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sätts i konstrast till kvantitativ forskning. Inriktningarna står för olika epistemologiska ideal
och uppfattningar om vad som utgör godtagbar kunskap (Bryman 2008:167), där kvantitativa
undersökningar i grunden påverkas av ett naturvetenskapligt synsätt och kvalitativa
undersökningar präglas av ett tolkningssynsätt (a.a.:361). Det naturvetenskapliga synsättet
menar att forskningen inom både samhällsvetenskapen och naturvetenskapen kan och bör
använda samma angreppssätt. Det menar också att vetenskap ska vara värderingsfri och
betonar vikten av att forskaren förhåller sig objektivt. Det finns alltså här en objektiv
verklighet och forskarens roll är att redogöra för och förklara den. Tolkningssynsättet menar
däremot att det inte går att studera människor och deras sociala verklighet på samma sätt som
naturvetenskapens studieobjekt. Detta synsätt ämnar fånga människors subjektiva
uppfattningar och tolkningar av världen, vilket motsäger det naturvetenskapliga synsättet om
att det finns en objektiv verklighet (a.a.:31ff).
4.1.2. Hermeneutiken
I linje med den kvalitativa forskningens fokus på den subjektiva tolkningen av fenomen har
uppsatsen haft en hermeneutisk prägel i syfte att skapa en förståelse för vårt studieområde.
Det handlar om hur invånarna i Halmstad på olika sätt upplever staden kopplat till bland
annat segregation och social blandning, samt hur de upplever och resonerar kring olika
bostadsområden i Halmstad.
Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeneuein som betyder att tolka, och
har sedan antikens Grekland använts för att tolka olika texter i syfte att nå en mer entydig
förståelse av meningsinnehållet. Vid senare skede utvidgades det hermeneutiska
tolkningsfältet till att även inkludera förståelse av människor och handlingar (Birkler
2008:100). Hermeneutiken utgår från ett tolkningssynsätt och har sitt fokus på hur människor
subjektivt tolkar och uppfattar verkligheten. Metodologin lämpar sig för studier av fenomen
som tillskrivs mening av människor och innefattar allt från tolkningar av individens känslor
och upplevelser till tolkningar av dokumentationstexter (Kvale 1997:177). Den hermeneutiska
utgångspunkten passade vårt uppsatsarbete då vi ville förstå vad det fanns för attityder och
tankar kring bland annat segregation och mångfald i Halmstad. Vi ville dessutom få en inblick
i hur invånarna resonerade kring och upplevde kommunens mål att skapa socialt blandade
stadsdelar. På så sätt kunde vi tillvarata de subjektiva berättelser som vi tagit del av och har
kunnat få en djupare förståelse för de bakomliggande sociala anledningarna som gör att
människor väljer att bosätta sig i vissa områden och väljer bort andra.
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En grundtanke inom hermeneutiken är hur forskarens egen förförståelse, det vill säga
forskarens egen kunskap på forskningsområdet, lägger grunden för tolkningen av det som
studeras (Kvale 1997:183). En hermeneutiker menar att människor tolkar världen utifrån de
erfarenheter de själva har gjort (a.a.:186) och tolkningen av forskningsobjektet riskerar på så
sätt att färgas av forskarens egna erfarenheter. För att minimera risken för att vår empiri skulle
färgas av vår egen förförståelse försökte vi uppmärksamma och vara medvetna om den under
arbetets gång. En stor del av vår förförståelse och kunskap om Halmstad kommer från att vi
själva har bott i staden. Vi har därmed en kännedom om och har bildat egna upplevelser av
segregationen och den sociala sammanhållningen i Halmstad, och har även våra egna bilder
av olika bostadsområden och stadsdelar i staden. Utöver detta har vi tagit del av Halmstads
kommuns dokument om stadens framtidsbild samt deras delområdesstatistik över bland annat
genomsnittlig förvärvsinkomst och andel utrikes födda. För att utöka vår egen kunskap på
området har vi även intervjuat ett antal nyckelpersoner som på olika sätt arbetar med
stadsutveckling och segregationsfrågor i Halmstad. Vår förkunskap har riskerat att färga
empirin och av den anledningen var vi noggranna med att ta en reflekterande roll i skapandet
av våra enkät- och intervjufrågor, men också i bemötandet av våra intervjupersoner och
analysen av empirin.
Vidare menar hermeneutiken att förförståelsen blir ett hjälpmedel för tolkningsarbetet där
forskarens förförståelse i slutändan ska förenas med den kunskap som insamlats under
forskningsprocessen. Den hermeneutiska cirkeln illustrerar hur tolknings- och
förståelseprocessen aldrig är statisk utan konstant förnyas genom att forskaren pendlar mellan
att tolka delar av materialet och tolka helheten (Kvale 1997:50f). Enkätundersökningen har
gett oss en bredare bild av vad det finns för åsikter och vilka mönster som går att finna medan
intervjuundersökningen har bidragit med ett större djup och en möjlighet att utforska
resonemangen bakom svaren. Genom att vi har pendlat mellan att dels koda och se mönster i
enkätsvaren och dels jämföra med vad som framkommit under intervjuerna har vi kunnat
skapa en mer helhetlig bild av vårt material.

4.2. Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod
Vi har i denna uppsats använt oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att samla in
empiri. För att få svar på uppsatsens syfte gjorde vi först en enkätundersökning vars främsta
syfte var att ge oss en översikt över området. Genom att komplettera enkätundersökningen
med samtalsintervjuer kunde vi få både en bredd och ett djup i materialet. Medan kvantitativ
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forskning avser att skapa objektiv och mätbar data vill den kvalitativa forskningen förstå
världen genom att ta fasta på väsendet, en karaktär, egenskap eller kvalitet av något. Även
vilka metoder som används speglar vad målet med forskningen är. Kvantitativ forskning
använder metoder som enkäter och statistik i syfte att mäta någonting medan den kvalitativa
forskningen utgår från metoder som intervjuer och deltagande observationer med fokus på att
tolka (Kvale 1997:63ff).
Det finns olika motiv för att välja en kombination av kvantitativa och kvalitativa
forskningsmetoder och vi har här valt en metodkombination för att både få en översikt över
studieområdet och en djupare förståelse för de individuella upplevelserna (Bryman 2008:560).
Ett argument för att använda sig av flermetodsforskning är att metodernas olika fördelar kan
stärkas ytterligare när de kombineras. Ytterligare en stor fördel är att metoderna kan
komplettera varandra och därmed minimera nackdelarna med respektive metod (a.a.:555). Vi
ser att resultatet från de olika undersökningarna inte kan stå eller tala för sig själva utan
kompletterar varandra och gör det möjligt att ta vara på metodernas olika styrkor.
Enkätresultatet skulle bli alltför intetsägande utan en komplettering genom intervjuerna som
gav oss en djupare förståelse. Intervjuerna skulle inte heller kunna skapas utan enkätsvaren
som grund, då de gav oss en översikt och därefter teman till intervjuerna.
Samtidigt som det finns ett antal fördelar med att kombinera kvantitativa och kvalitativa
metoder är det flera forskare som menar att en sådan kombination inte är önskvärd eller ens
möjlig. Bryman (2008) har tagit upp främst två argument som han menar talar mot
flermetodsforskning. Det handlar dels om en uppfattning om att de olika forskningsmetoderna
bygger på kunskapsteoretiska teser som skiljer sig åt och dels om en uppfattning om att
kvalitativ och kvantitativ forskning står för olika paradigm (Bryman 2008:555). Trots att vi
har använt oss av en kvantitativ metod har vi ändå haft en kvalitativ utgångspunkt i vår
undersökning, där fokus har legat på subjektiv tolkning snarare än att objektivt mäta
någonting. Det hermeneutiska perspektivet har påverkat hela arbetsprocessen och har präglat
såväl det kvalitativa som det kvantitativa arbetet. På så sätt har vi inte stött på några större
problem med att kombinera metoderna, då vi har använt dem i syfte att nå ett gemensamt mål.

4.3. Enkätundersökningen
Syftet med enkätundersökningen var dels att skapa en bredare bild av hur halmstadsborna
resonerade kring bland annat segregationen i Halmstad och deras upplevelser av olika
bostadsområden i staden. Enkäten hade som ytterligare mål att hitta respondenter som kunde
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tänka sig att ställa upp på intervjuerna. Eftersom vi skapade enkäten först kunde vi dessutom
utröna mönster som sedan lade grunden för intervjuarbetet och vår tolkning av empirin.
En fördel med att använda enkäter eller andra kvantitativa metoder är att alla respondenter får
samma frågor och svarsalternativ och därmed ger en större möjlighet att generalisera
resultaten. Genom att använda enkäter har vi kunnat jämföra svaren och hitta mönster i
materialet. Detta har i sin tur gett oss en generell bild över området och underlättat arbetet
med intervjuerna. Enkätstudier kan täcka in ett större geografiskt område, och då vi har valt
att både studera Halmstad i sin helhet och olika bostadsområden för sig har detta varit viktigt
för vårt arbete. Med enkäter blev det därmed möjligt att nå ut till fler respondenter på en
kortare tid än vid kvalitativa metoder såsom intervjuer, samtidigt som sannolikheten var större
att individer som av olika anledningar inte kunde eller ville ställa upp på intervjuer svarade på
enkäten. Respondenten kan även försäkras en större anonymitet vid enkäter än vid intervjuer
och risken för att vi som forskare påverkar hur respondenten svarar minskar (Bryman
2008:228f).
Enkätmetoden är dock även begränsande till sin natur då redan förutbestämda enkätfrågor och
-svar inte lämnar utrymme för respondenten att utveckla sina svar med hjälp av exempelvis
följdfrågor. För att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina resonemang har vi av den
anledningen haft några öppna svarsalternativ där respondenten själv kunnat skriva och
kommentera på ämnet. Samtidigt har vi försökt att hålla antalet öppna frågor till ett minimum,
och främst använt oss av frågor av sluten karaktär, där respondenterna fick kryssa i redan
färdiga svarsalternativ. Vid utformningen av enkätfrågorna strävade vi även efter att skapa
frågor som var lättförstådda, och försökte att undvika ledande frågor och begrepp som kunde
uppfattas som abstrakta. Respondenter tenderar att tröttna på öppna enkätfrågor som kräver
mer utförliga svar, frågor som är mer komplicerade och frågor som inte engagerar dem. Ännu
en stor nackdel med enkäter handlar om risken med att inte få in fullständiga enkätsvar. Om
en eller flera frågor inte besvaras innebär det att informationen från de variabler som ingår i
frågorna försvinner (Bryman 2008:229ff).
4.3.1. Enkätens struktur
I utformningen av enkäten skapade vi till en början teman som knöt an till studiens syfte och
frågeställning. Enkäten inleddes med en kort förklaring om vilka ämnen som skulle beröras
och betonade att undersökningen gällde invånare i Halmstads kommun. Det första temat i
enkäten hade som syfte att skapa en bild av våra respondenter och att få reda på i vilket
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bostadsområde de bodde. Frågorna gick sedan över till att behandla respondenternas
upplevelser av sina bostadsområden, vilka faktorer som spelar in i deras val av
bostadsområde, och deras upplevelser av Halmstad i sin helhet. Ytterligare ett tema berörde
segregationen i staden och huruvida respondenterna vill bo i bostadsområden med social och
etnisk mångfald. Vi avslutade enkäten med en förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp
på en intervju som skulle handla om deras upplevelser av sitt bostadsområde, Halmstad som
helhet och socialt blandade stadsdelar. Enkäten finns bifogad som bilaga 1.
4.3.2. Urval av respondenter
Då vår uppsats har haft som syfte att utforska ett fält där tidigare kunskap är relativt liten har
vi valt att utgå från ett mer explorativt urval. Urvalet används ofta i småskaliga
undersökningar och förknippas ofta med kvalitativa data. Vidare används explorativa urval
många gånger för att studera relativt outforskade områden och ge forskaren möjlighet att
skapa ny information och nya insikter (Denscombe 2014:63f). Eftersom vi har haft en mer
kvalitativ utgångspunkt där målet har varit att skapa ny och djupare förståelse för vårt valda
ämne passar denna typ av urval bra. Vi försökte skapa ett urval som består av individer med
en spridning gällande kön, ålder, etnicitet, inkomst och bostadsområde för att sedan kunna
jämföra de olika grupperna. Det innebär att materialet inte är lika generaliserbart, men
sannolikheten att vi fått med intressanta exempel som kan belysa det studerade området ökar
(a.a.:64). För att ett representativt urval skulle kunna ge oss samma information som ett
explorativt urval hade studien behövt vara mycket mer omfattande än vad vi har haft resurser
till.
Urvalet av studiens respondenter gjordes utefter ett icke-sannolikhetsurval, där vi försökte nå
svarspersoner på olika sätt. I icke sannolikhetsbaserade urval har inte alla individer i den
studerade populationen en chans att bli utvalda till urvalet. Forskaren har här en viss valfrihet
i något skede av urvalsprocessen. Denscombe skriver hur icke-sannolikhetsurval kan
användas då målet är att nå ett explorativt urval och då urvalets utgångspunkt är att välja
individer utifrån deras erfarenheter eller det faktum att de är ovanliga och skiljer sig från
normen (Denscombe 2014:64f). Då vi ville få fram olika upplevelser snarare än att analysera
vad majoriteten av befolkningen upplevde kände vi att icke-sannolikhetsurval passade vår
studie bäst. Mer specifikt använde vi oss av en typ av snöbollsurval genom att publicera en
webenkät på sociala medier och låta våra egna kontakter vidarebefordra webenkäten till andra
halmstadsbor i sitt eget kontaktnät. För att komplettera urvalet från webenkäten delade vi
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även ut enkäter på plats. Vi utgick då från en typ av kvoturval baserade på framför allt
statistik om bostadsområden, men också etnicitet, inkomst, kön och ålder, och kunde på så sätt
säkerställa att flera viktiga kategorier blev representerade i vår uppsats. Sammanlagt fick vi in
106 stycken enkätsvar, varav 66 svar samlades in via webenkäten och resterande 40 svar från
pappersenkäterna. Trots att icke-sannolikhetsurval inte har någon större möjlighet att
generalisera resultatet ser vi ändå att vårt material kan vara en indikator på vilka typer av
åsikter som finns kring de frågor vi aktualiserat, samt vilka möjliga kopplingar som kan gå att
dra.
4.3.3. Genomförande av enkätundersökning
För att nå ut till våra respondenter skapade vi till en början en webenkät som sedan
publicerades på sociala medier. På så vis kunde vi nå ut till många personer på en kort tid och
det krävde inte lika mycket ekonomiska och tidsmässiga resurser som vid användandet av
pappersenkäter (Denscombe 2014:43). Webenkäten har däremot sina nackdelar eftersom den
enbart når ut till personer med tillgång till dator, internet, och sociala medier (a.a.:76f).
Genom att använda oss av våra egna kontaktnät kunde vi inte heller nå en större spridning på
respondenter, utan de svarande var med största sannolikhet relativt likasinnade.
För att komplettera de enkätsvar som vi samlat in via sociala medier och för att nå ut till fler
olika invånare delade vi ut enkäter på plats. Utifrån statistik över olika bostadsområden i
Halmstad kunde vi välja ut de områden som var mest olika varandra i avseende på bland
annat förvärvsinkomst, utbildning och andelen utrikes födda. Vi valde att främst dela ut
enkäter i de områden som vi såg var statistiskt intressanta samt underrepresenterade i
webenkäten (Denscombe 2014:74).
Utdelningen av enkäter på plats skedde dels genom att vi i olika bostadsområden i Halmstad
delade ut informationsblad med en introduktion till vår studie och en länk till webenkäten (se
bilaga 2), och dels genom att vi delade ut pappersenkäter. För att få en större spridning
gällande bland annat förvärvsinkomst och etnisk bakgrund valde vi att dela ut
informationsblad i brevlådor i några av de områden som präglas av en hög medelinkomst och
med en låg andel utrikes födda, såväl som i de områden som präglas av en låg medelinkomst
och med en hög andel utrikes födda. När vi delade ut pappersenkäter valde vi platser där det
cirkulerar mycket människor som bland annat stadsbiblioteket i Halmstad, Medborgarservice i
Andersberg och Golfklubben i Tylösand. Då vi själva valde plats, tidpunkt och respondenter
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blir däremot inte de tillfrågade respondenterna representativa och materialet kan av den
anledningen bli skevt (Bryman 2008:180).
4.3.4. Delområden
Vi har delat upp Halmstads områden i olika delområden. Detta har vi gjort utefter kommunens
statistik över förvärvsinkomst i Halmstads områden (Halmstads kommun 2013). Vi
undersökte även områdenas geografiska läge och slog samman områden som låg nära
varandra och som hade liknande förvärvsinkomst. Det finns ett tydligt mönster där områden
som befinner sig västerut och nära kusten generellt sett har en hög förvärvsinkomst medan
den östra delen av Halmstad har en låg förvärvsinkomst. Samhällen som ligger inåt landet har
även många gånger en lägre genomsnittlig förvärvsinkomst.
Totalt har 13 delområden identifierats med tre delområden som främst representerar våra
enkätsvar. Det största delområdet utgjordes av områdena Nyhem, Engelbrekt, Linehed,
Andersberg och Östra stranden som geografiskt ligger på Halmstads östra del och med en
lägre förvärvsinkomst än övriga delar i Halmstad. Det näst största delområdet var Centrum
Väst, som ligger beläget i västra delen av stadskärnan. Förvärvsinkomsten här låg runt
medelvärdet för Halmstad. Därefter kom delområdet med områdena Söndrum, Trottaberg och
Bäckagård. Dessa områden ligger i Halmstads västra del mot kusten där förvärvsinkomsten är
högre än medelvärdet. Tillsammans skapar dessa tre delområden en bild över olika
socioekonomiska grupper som är geografiskt utspridda över Halmstad.

4.4. Intervjuundersökningen
Intervjuundersökningen hade som mål att skapa en djupare förståelse för hur invånarna i
Halmstad resonerar kring bland annat segregation och mångfald i staden. Vi ville dessutom
utforska invånarnas upplevelser av olika bostadsområden i Halmstad och förstå varför de
upplevde områdena på olika sätt. Hade vi enbart använt intervjuer som metod hade vi inte
kunnat dra några större generella slutsatser, men i kombination med enkäter kan vi både få en
övergripande bild av området och en djupare förståelse för det.
Genom att använda oss av intervjuer kunde vi på en relativt kort tid höra flera olika personers
åsikter, reflektioner och upplevelser av vårt studieområde. Vi har kunnat ställa följdfrågor och
få utvecklande resonemang och på så sätt kunnat skapa en uppfattning om hur våra
intervjupersoner tänker och varför de tänker på så sätt. Det hade vi däremot inte kommit åt
med enbart enkätstudier eller genom att använda oss av andra kvalitativa metoder som
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exempelvis observationer. Eftersom vi har genomfört intervjuerna efter vår enkätstudie kunde
vi även ställa liknande frågor i intervjuerna som i enkäterna och på så sätt möjliggöra en
fördjupning av enkätsvaren. Vi kunde dessutom utforska vissa av de mönster som vi
uppmärksammat i enkäten på ett djupare plan (Ahrne & Svensson 2011:56f).
En av intervjuns svagheter är att metoden ger en begränsad bild av ett fenomen, och därmed
inte kan förutsättas tala för hela sanningen. För att försöka hantera detta har vi kompletterat
intervjuerna med en enkätstudie, vilket höjer sannolikheten att vi får en mer helhetlig bild av
fenomenet. Ytterligare problem som intervjumetoden kan medföra är hur forskarens tolkning
av vad intervjupersonen säger inte nödvändigtvis behöver vara korrekt. Dessutom kan
forskaren påverka den intervjuades svar. Av den anledningen behöver forskaren kritiskt
ifrågasätta sina tolkningar och hålla sig neutral i intervjusituationen (Ahrne & Svensson
2011:56f). Vi har försökt vara så kritiska som möjligt i vår roll som intervjuare och tolkare av
materialet, men självklart kommer ändå vår egen förförståelse ha påverkat materialet till viss
del. Dessutom ser vi att vårt ämne berör ett ibland tabubelagt ämne som rykten och fördomar
om olika bostadsområden och sociala grupper. Av den anledningen kan vi inte veta om
intervjuerna har gett hela sanningar på ämnet.
4.4.1. Intervjuguide
Två aspekter är viktiga att ta hänsyn till i utformandet av intervjuguiden. Den ena gäller den
tematiska dimensionen som handlar om att frågorna är relevanta för undersökningens syfte
och eventuella teorier, och den andra är en dynamisk dimension som relateras till ett positivt
samspel i intervjuprocessen (Kvale 1997:121f).
Intervjuguiden utformades utifrån uppsatsens övergripande frågeställning och efter våra
enkätfrågor och svar. Vi delade därefter in intervjufrågorna i tre teman: Bakgrundsfrågor,
Inkludering/exkludering och Social blandning. Intervjufrågorna var till stor del öppna och
lämnade utrymme för följdfrågor. De potentiella följdfrågor som vi trodde skulle vara till
nytta hade vi skrivit ner, men under intervjusituationen ställde vi också följdfrågor utefter
samtalets riktning. För att få intervjupersonernas förtroende inleddes intervjun med lättare
frågor och med hänsyn till den dynamiska dimensionen. Strukturen på intervjuguiden
utformades med inledande frågor som exempelvis “Upplever du…” (Kvale 1997:122f).
Utöver detta var tanken att intervjupersonerna skulle ha utrymme för att fritt tala om sina
upplevelser. Intervjuguiden går att se i sin helhet i bilaga 3.
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4.4.2. Urval av intervjupersoner
Vi hade som mål och önskan att få en geografisk spridning på våra intervjupersoner och att de
skulle representera olika etniska och socioekonomiska grupper så långt det var möjligt. Dock
hade vi relativt lite tid på oss att genomföra både enkät- och intervjustudien och vi tog
beslutet om att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval syftar på då
urvalet är baserat på de första som finns till hands. Ett inslag av bekvämlighet finns däremot
sannolikt i de flesta forskares urvalsprocedurer eftersom forskare har begränsade resurser till
sitt förfogande. Urvalskriteriet är här att de enheter som väljs ut är lättillgängliga och den
största fördelen med bekvämlighetsurval är att det går snabbt, och är enkelt och billigt
(Denscombe 2014:77f).
De flesta av våra intervjupersoner har deltagit i vår enkätundersökning och därigenom anmält
sig frivilligt till att medverka på en intervju. Tanken var till en början att vi skulle välja ut
intervjupersoner som skiljde sig åt gällande bland annat bostadsområde, ålder, etnicitet, kön
och inkomst. Dock anmälde sig endast nio personer till en intervju och då vi kontaktade dem
var det endast fem stycken som fortsatt kunde tänka sig att ställa upp. På så sätt kunde vi inte
styra vilka som skulle intervjuas och kunde därmed inte heller säkerställa att
intervjupersonerna skiljde sig åt när det gäller drag och egenskaper. Utöver de fem
intervjupersonerna som vi fick kontakt med genom enkäten fick genom en bekant kontakt
med ytterligare en intervjuperson. Intervjupersonen blev utvald på grund av att vi behövde en
större spridning på de intervjuade gällande kön, ålder, etnicitet och bostadsområde.
Sammanlagt fick vi tag på sex stycken intervjupersoner, vilka presenteras i början av
resultatkapitlet.
4.4.3. Genomförande av intervjuer
Intervjuerna låg på cirka 45 minuter och av sammanlagt sex stycken intervjuer genomfördes
fyra stycken på plats. Vid val av plats för intervjuerna försökte vi välja neutrala ställen där
intervjupersonerna kände sig bekväma, såsom bokade rum på stads- och högskolebiblioteket
eller intervjupersonens arbetsplats. De resterande två intervjuerna skedde via telefon, då
intervjupersonerna inte hade möjlighet att möta upp oss för en intervju. För att kunna återge
intervjupersonernas svar och analysera materialet så bra som möjligt spelade vi, efter
intervjupersonernas godkännande, in intervjuerna med hjälp av våra telefoner eller datorer.
Under intervjuerna försökte vi skapa en trygg atmosfär och få intervjupersonerna att känna sig
bekväma i samtalet. Vi hade en intervjuguide att utgå från, men använde den mest i syfte att
27

introducera ett ämne och sedan försöka få intervjupersonerna att tala fritt kring det. Under
samtalets gång ställde vi följdfrågor beroende på samtalets riktning, men såg till att undvika
ledande frågor för att svaren inte skulle bli snedvridna.
4.4.4. Urval av nyckelpersoner
För att få en bredare bild av hur stadsutvecklingen i Halmstad kommun och visionerna kring
det ser ut kopplat till mångfald och social blandning, samt hur kommunen och andra aktörer
arbetar med boendesegregation har vi även intervjuat personer som på olika sätt arbetar med
stadsplanering och -utveckling. De intervjuade nyckelpersonerna arbetar som arkitekter på två
olika arkitektbyråer, på samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad kommun, på ett fastighetsbolag
som äger och förvaltar en stor andel kommersiella fastigheter i Halmstad, och på Högskolan i
Halmstad. Dessa intervjuer lade framför allt en grund till vår egen förförståelse, och har hjälpt
oss i arbetet att utforma enkät- och intervjufrågor.

4.5. Bearbetning av empiri
Hermeutiken har varit en utgångspunkt för vår studie, och har även påverkat hur
bearbetningen av empirin har gått till. Vi har haft som avsikt att såväl beskriva som tolka vårt
material, och detta har satt sin prägel på arbetet. Genom att ständigt växla mellan delarna och
helheten i vårt material har vi både kunnat förstå de enskilda svaren utifrån en mer generell
uppfattning av materialet och bilda oss en helhetsbild med hjälp av våra respondenters och
intervjupersoners olika svar och berättelser (Kvale 1997:50f).
Eftersom vi började med enkätstudien, vars svar sedan ledde till våra intervjupersoner och till
utformandet av intervjuguiden, började vi även med att bearbeta enkätsvaren. En bearbetning
av kvantitativa data utgår vanligtvis från en kodning av variabler och variabelvärden. För att
göra detta behöver forskaren tydliggöra vilken typ av data som de olika variablerna ger, och
huruvida det är data på nominal-, ordinal-, intervall- eller kvotskalenivå (Denscombe
2014:351f). När vi skapat en kodningsmall och redogjort för vilken typ av data som enkätens
variabler gav började arbetet med att mata in svaren i SPSS, ett program för statistisk analys
som gör det enkelt att sammanställa och analysera variabler och variabelvärden. De öppna
svaren kodade vi antingen in i kategorier, alltså i form av nominal- eller ordinalskala, eller
skrev ut i sin fullständighet.
Nästa steg i analysen var att titta efter mönster och kopplingar i data (a.a.:360). Detta gjorde
vi i samband med bearbetningen och analysen av våra intervjuer, och på så sätt kunde vi
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utröna vad som var relevant och vad som var mindre relevant i förhållande till vårt syfte och
våra frågeställningar. Då vårt främsta syfte har varit att undersöka vad det finns för olika
åsikter och upplevelser bland Halmstads invånare har vi inte betonat möjligheterna att
generalisera vårt resultat. De samband som vi presenterar i resultatdelen i form av bland annat
diagram har inte genomgått en hypotesprövning för att mäta deras statistiska signifikans
(a.a.:362). Dock har vi varit noga med att enbart presentera de samband som tydligt indikerar
att det finns en korrelation mellan de två valda variablerna eller variabelvärdena.
Vid bearbetning av intervjuerna har vi till viss del följt Kvales (1997) olika steg i analysmetod
för intervju. När materialet från intervjuerna samlats in började vi med att transkribera varje
intervju. Eftersom våra frågor i intervjumallen följde teman kunde vi sedan i
bearbetningsfasen strukturera materialet efter dessa. Detta förenklade vår översikt över
datamaterialet och gjorde att vi kunde gå över till en meningskoncentrering snabbt inpå, alltså
att tolka det utskrivna materialet. Detta gjorde vi genom att ta bort överflödigt material som
avvikelser och upprepningar och skilja mellan det som var väsentligt och oväsentligt för vårt
syfte. Tolkningen utgick dessutom efter att vi sammanställt enkäten för att jämföra
intervjusvarens uttalanden med enkätsvaren. Eftersom vi skapade intervjuguidens teman
utifrån enkätens teman kunde vi av den anledningen sammanställa generella berättelser från
intervjupersonerna som gick i linje med dels enkätundersökningens svar, och i relation till vår
uppsats syfte och frågeställningar (Kvale 1997:171). Under denna process valde vi att lyfta
fram belysande citat som på olika sätt är relevanta för uppsatsens syfte och
frågeställningarna. De generella berättelserna från intervjuerna samt enkätsvaren redovisas
nedan under kapitlet Resultat.

4.6. Reliabilitet och validitet i enkät och intervju
För att kunna bedöma kvaliteten på samhällsvetenskapliga undersökningar används reliabilitet
och validitet som två av de viktigaste kriterierna. Det är viktigt att uppmärksamma frågor som
rör reliabilitet och validitet under studiens olika steg. Reliabilitet handlar om studiens
tillförlitlighet, och om resultatet blir detsamma om studien skulle genomföras på nytt, eller
om det har påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga faktorer (Bryman 2008:49). Vår studie
har i första hand utgått från en enkät- och intervjustudie, och genom att vi systematiskt
beskriver vårt tillvägagångssätt i de två metoderna ökar tillförlitligheten. Genom att vi har
kombinerat metoder ökar även validiteten. Innan vi skapade vår enkät intervjuade vi ett antal
nyckelpersoner för att få en grundkunskap om området, och läste relevanta dokument som
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sedan lade grunden till våra enkätfrågor. Utifrån enkätsvaren kunde vi hitta mönster som i sin
tur skapade teman för vår intervjuguide. På så sätt ökar sannolikheten att vi mäter det vi avser
mäta.
Reliabiliteten i vår enkät påverkas till viss del eftersom vi inte kunde få ett representativt
urval. Skulle undersökningen göras igen finns därför möjligheten att resultaten hade sett något
annorlunda ut. Vi ser också att tillförlitligheten på enkätsvaren påverkats av andra
omständigheter såsom att respondenterna stressat igenom enkäten och därmed svarat
annorlunda än vad de annars hade gjort. Samtidigt ökar tillförlitligheten i enkätstudien genom
att den har kombinerats med intervjuer. Vi kan inte se vilken svarsfrekvens enkäten hade
eftersom den dels publicerades på internet. På grund av detta vet vi inte hur många personer
som enkäten nådde och därmed inte heller hur stor andel som valde att svara. Däremot har vi
haft en del interna bortfall där respondenterna inte fyllt i stora delar av enkäten. Detta gäller
enbart på de fysiska enkäterna som vi delade ut på plats. Både externt och internt bortfall
påverkar vår studies reliabilitet (Bryman 2008:231).
Validitet handlar om hur giltig en undersökning är och innebär att man mäter det man avser
att mäta (Denscombe 2008:377). Då våra respondenter var informerade om att alla svar är
anonyma, så ser vi att detta ökar validiteten i svaren. Vissa av våra enkätfrågor är av kvalitativ
natur, vilket gör att svaren inte nödvändigtvis är giltiga, då vi egentligen hade behövt ställa
följdfrågor för att vara helt säkra på att vi tolkat rätt. Exempelvis har vi ställt frågor om
respondenten vill bo i områden som präglas av en social respektive etnisk blandning. Dessa
frågor kan te sig som enkla och med tydliga svar, men vi kan inte veta säkert vilket värde våra
respondenter sätter vid social respektive etnisk blandning. I enkäten har vi dessutom använt
ord som ofta inte används i vardagligt bruk, som exempelvis “homogen”. För att öka
validiteten skrev vi därför till en kort förklaring på de svårare orden. Dock kan vi inte säkert
veta om personerna förstått innebörden av frågorna, eftersom de exempelvis kan ha missat
förklaringen, eller om personerna som svarat var nyanlända eller invandrare med otillräcklig
språkkunskap. Av den anledningen finns en risk att vissa svar inte är helt trovärdiga.
När man använder intervju som metod handlar reliabiliteten om forskningsresultatets kvalitet
där exempelvis ledande frågor sänker reliabiliteten. Är intervjuaren inte medveten om detta
kan det oavsiktligen påverka den intervjuades svar och resultera i godtycklig subjektivitet
(Kvale 1997:213). Vi har tagit hänsyn till detta när vi skapat vår intervjuguide genom att ha
med stödfrågor och ställa så få ledande frågor som möjligt under intervjusituationen. Eftersom
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vi ville få information om ett ämne som är väldigt subjektivt, så anpassade vi oss efter varje
person. Detta sänker reliabiliteten då vi själva påverkar intervjusitationen, men enligt Kvale
kan ett för stort fokus på reliabilitet hindra forskarens kreativitet (ibid.).
Validiteten i intervjun utgår här liksom i enkätstudien från frågan “Mäter du vad du tror att du
mäter?” (Kvale 1997:215). Eftersom våra intervjupersoner har informerats om sin anonymitet
så ökar också trovärdigheten i deras svar. Dock ser vi att vår närvaro även kan ha inneburit att
intervjupersonerna lät bli att uttala sig om vissa saker, detta är särskilt relevant i vår studie då
vi ämnar att undersöka ett ämne som till viss mån är tabubelagt, exempelvis frågor som rör
rykten och fördomar. Vi har tagit hänsyn till en sådan situation och kompletterat med frågor
om hur de tror att andra personer resonerar. På så vis sätter vi inte våra intervjupersoner i en
obekväm sits. Vi ser att detta har ökat studiens validitet.

4.7. Etiska aspekter
Enligt Kvale (1997) är etiska avgöranden aktuella under hela forskningsprocessen och etiska
frågor ska finnas med från undersökningens början till slut (Kvale 1997:105ff). Eftersom vår
undersökning berörde ett känsligt och i viss mån även ett tabubelagt ämne försökte vi ta
hänsyn till detta under skapandet av enkäten, intervjuguiden, under intervjusituationen, och
tolkningen på vårt material.
Utöver detta förhåller sig vår studie till vetenskapsrådet fyra huvudkrav inom
samhällsvetenskaplig forskning som kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på
forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet
och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att undersökningspersonerna ger sitt
samtycke till att delta i undersökningen och att de informerats om studiens generella syfte
samt att det är frivilligt att delta (Kvale & Brinkmann 2014:105ff). Vi hade skrivit ut ett antal
informationsblad som innehöll kort information om studiens generella syfte och att det skulle
publiceras i vår kandidatuppsats. Det stod även att resultatet eventuellt kan användas som
hjälp för stadsplaneringen i Halmstad. Dessutom skrev vi ytterligare en kort introduktion till
vår studie i början av vår webenkäten. För våra intervjupersoner hade vi redan i enkäten
skrivit att det är frivilligt att delta i en intervju, och att de ï så fall kunde lämna
kontaktuppgifter. De informerades även om studiens generella syfte innan intervjun
påbörjades.
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Samtyckeskravet innefattar bland annat att deltagarna trots sitt samtycke har rätt att avbryta
sin medverkan utan några negativa konsekvenser, och som vi informerade om innan
intervjuerna påbörjades. Dessutom frågade vi intervjupersonerna om vi fick spela in intervjun
innan själva intervjun påbörjades. Konfidentialitetskravet handlar om frågor som rör
offentlighet och sekretess (ibid.). I vår webenkät har vi en kort introduktion till vår studie där
vi också informerat om att alla svar är anonyma. Våra intervjupersoner informerades om att
uppgifter som vi fått och som eventuellt kan röja deras identitet inte skulle redovisas i
uppsatsen. Av den anledningen har vi använt oss av fiktiva namn i resultatkapitlet. De
inspelade intervjuerna med tillhörande transkriberingar behandlades enbart av oss författare
och förvarades på så sätt att obehöriga inte kunde komma åt dem. Vid studiens slut raderades
band och transkriberingar i avsikt att de inte skulle komma i orätta händer. Nyttjandekravet
innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål och
inget annat. intervjupersonerna upplystes även om detta (ibid.).

5. Resultat
I detta kapitel kommer resultatet från enkäten och intervjuerna med halmstadsborna att
presenteras. Vi börjar med att presentera respondenterna och intervjupersonerna. Därefter
sammanställer vi både enkätsvaren samt intervjuerna utifrån teman Segregation och den
sociala sammanhållningen i Halmstad; Social och etnisk blandning - Är det önskvärt, går det
att nå?; Status och identitet, Kategorisering genom rykten och fördomar och Trygghet och
mångkultur.

5.1. Presentation av respondenter
Sammanlagt fick vi in 106 stycken enkätsvar. Vi ser att de som främst representerar våra
enkätsvar är unga låg- och medelinkomsttagare med en relativt hög utbildning och som är
arbetsanställda. De är också svenskfödda med båda sina föräldrar födda i Sverige. Majoriteten
av respondenterna bor antingen i hyresrätt eller i egen villa eller radhus och bor ensamma
eller tillsammans med en annan person. En stor andel bor även tre eller fyra stycken i samma
bostad. De allra flesta har antingen bott i sina bostadsområden mellan 1 och 3 år eller över 10
år. Delområdena som främst representerar respondenternas bostadsområden är den östra delen
av staden, den västra delen av stadskärnan och områden som ligger mer västerut mot kusten.
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5.2. Presentation av intervjupersoner
Vi har sex stycken intervjupersoner, där alla bor i olika delar av Halmstad. Tre av dem bor
österut i staden. Resterande tre bor västerut i staden, varav en av dem bor i Halmstads
stadskärna.
För att ge en tydligare bild av våra intervjupersoner presenterar vi dem nedan. Vi har gett dem
fiktiva namn och avrundat deras ålder för att de ska vara så anonyma som möjligt. Även var
de bor någonstans och ungefär hur länge de har bott i Halmstad presenteras:
-

Sofia är 40 år gammal. Hon har bott i Halmstad i fem år och bor för nuvarande i
området Snöstorp.

-

Petra är 30 år och bor i området Rotorp. Hon har bott i Halmstad hela sitt liv och har
en stark koppling till området Andersberg.

-

Johan bor i området Anderberg och är 25 år. Han har en utländsk härkomst och har
bott i Halmstads kommun några år.

-

Niklas är 60 år. Han bor i området Östra stranden och har bott i Halmstad i 30 år.

-

Flora bor i området Söndrum och är 30 år. Hon har bott i Halmstad i fem år.

-

Sandra är 50 år och bor i den västra delen av stadskärnan. Hon har en utländsk
härkomst och har bott i Halmstad sedan mitten av 70-talet.

5.3. Segregation och den sociala sammanhållningen i Halmstad
Under detta tema har vi sammanställt svar från enkäten samt intervjuerna som rör frågor om
segregation och den sociala sammanhållningen i Halmstad. Respondenterna från enkäten har
fått svara på en generell fråga om de upplever att segregationen i Halmstad är ett problem
samt om de upplever Halmstad som en socialt sammanhållen eller en splittrad stad.
Intervjupersonernas svar handlar om en kortare beskrivning på deras tankar om segregationen
i Halmstad i sin helhet.
Svaren spretar en del där cirka hälften av respondenterna upplever att segregationen är ett
problem i staden medan cirka en fjärdedel upplever att det inte är ett problem. Den sista
fjärdedelen uttrycker att de inte har någon åsikt i ämnet (se bilaga 4, figur 1).
Respondenternas attityd till segregationen skiljer sig däremot åt beroende på i vilket område
som respondenterna bor. Då vi fick flest respondenter från framför allt tre delområden har vi
jämfört deras svar. Respondenterna som bor i det västra delområdet svarar i högre grad att
segregationen inte är ett problem jämfört med de övriga delområdena. Dessa områden har en
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högre medelinkomst än genomsnittet i Halmstad och en låg andel utrikes födda invånare. Av
respondenterna i det östra delområdet är det däremot väldigt få som svarar att de inte upplever
att segregationen i Halmstad är ett problem, och väldigt många svarar att de inte har någon
åsikt i frågan. Flera områden som ligger österut i Halmstad präglas av en lägre medelinkomst
och har en högre andel utrikes födda. Av de tre delområdena utmärker sig stadskärnans svar,
där en stor andel svarar att de ser segregationen som ett problem (Se bilaga 4, figur 2).
Vi frågade även i vilken grad som respondenterna upplever Halmstad som en socialt splittrad
stad. En majoritet svarar på denna fråga i rätt stor utsträckning eller i väldigt stor
utsträckning. Återigen finns det en skillnad i svar utifrån de tre valda delområdena. Här
utmärker sig de västra områdena där majoriteten svarar att Halmstad inte upplevs som en
socialt splittrad stad. Både stadskärnans och de östra områdenas respondenter upplever
däremot Halmstad som betydligt mer socialt splittrad (Se bilaga 4, figur 3).
Halmstads kommun har själva identifierat en rumslig segregation i staden, där individer med
en starkare socioekonomisk profil koncentreras på den västra delen av staden medan de
individer med en svagare socioekonomisk profil koncentreras på den östra delen av staden.
Utifrån Halmstads framtidsbild 2030 skriver kommunen att segregationen i staden främst
främst av de personer som bott i Halmstad en längre tid. Detta går i linje med vad våra
intervjupersoner uttrycker om Halmstads uppdelning. Samtliga intervjupersoner kunde själva
berätta om uppdelningen i Halmstad och menar att den har funnits sedan en lång tid tillbaka.
Man brukar alltid skämta om att Halmstad är uppdelat i två. Du har den fattiga sidan
och den fina sidan, och det här [öster] är ju den lite mörkare sidan. Och har du dålig
ekonomi och du inte har det bra ställt, då får du lättare lägenhet här på denna sidan.
- Petra.

Petra har vuxit upp i Andersberg, ett område som ligger på den östra sidan av Halmstad. Hon
beskriver segregationen som att människor själva väljer att bosätta sig i antingen den västra
eller den östra sidan av staden: “[...] och de från den [västra] sidan vill ju inte komma till [den
östra] sidan. Och de som är på [den östra] sidan kanske håller sig här eller vill bortåt.” Flera
intervjupersoner påpekade att uppdelningen i staden skapade separata gemenskaper kopplade
till antingen den östra eller den västra delen av staden. Dessutom var det flera
intervjupersoner som menade att ens socioekonomiska ställning var en viktig faktor i ett
skapande av gemenskap, men också att mötet genom ens arbete kunde främja en gemenskap
mellan oliksinnade.
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5.4. Social och etnisk blandning - är det önskvärt, går det att nå?
Under detta tema har vi sammanställt svar från enkäten samt intervjuerna som rör frågor om
social och etnisk blandning. För att motverka boendesegregation har Halmstads kommun
arbetat med att skapa socialt blandade stadsdelar och av den anledningen ställde vi frågor om
respondenterna vill bo i stadsdelar med social och etnisk mångfald och även vilka åtgärder
som de anser främst skulle motverka segregationen i Halmstad. Intervjupersonernas svar
handlar om vilka tankar och åsikter de har kring socialt och etniskt blandade områden samt
om de tror att det är en metod som fungerar för att motverka segregationen.
I enkäten ställdes alltså två frågor till respondenterna om de vill bo i ett område med social
eller etnisk mångfald. Genom att dela upp social respektive etnisk mångfald i två frågor blir
det möjligt att se om svaren skiljer sig åt mellan frågorna. Respondenterna fick ta ställning till
redan förutbestämda svarsalternativ som var följande Ja, Nej och Vet inte. Vi kommer nedan
att redogöra för svaren som vill bo i social och etnisk mångfald, resterande svar hittas i bilaga
4, figur 4 och 5.
Ungefär 53 procent av samtliga respondenter vill bo i ett område med stor social mångfald,
medan 44 procent vill bo i ett område med stor etnisk mångfald. När vi jämförde svaren från
de olika delområdena var det återigen stor skillnad mellan dem (se bilaga 4, figur 4 och 5). Av
respondenterna i Halmstads västra områden är det relativt få som faktiskt vill bo i områden
med social och etnisk mångfald och utmärkande många svarar att de inte vill bo i sådana
områden. Cirka 27 respektive 20 procent av respondenterna från de västra områdena som
svarade att de ville bo i ett område med social respektive etnisk mångfald.
Stadskärnan och de östra delarna är däremot mycket mer positivt inställda till idén att bo med
såväl en social som etnisk mångfald av människor. Ungefär 60 procent av respondenterna från
stadskärnan svarade att de ville bo i både en social och etnisk mångfald. Av respondenterna
från de östra delarna svarade ungefär 60 respektive 50 procent att de vill bo i social och etnisk
mångfald.

Vi har dessutom frågat respondenterna vilka åtgärder som de anser främst skulle motverka
segregationen. I denna fråga fick de ta ställning till sex stycken olika förutbestämda
svarsalternativ med en möjlighet att kommentera själva. Två svar var utmärkande i denna
fråga med cirka 40 procent svarande på respektive fråga. Åtgärderna som våra respondenter
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ansåg främst skulle motverka segregationen var att blanda upplåtelseformer och att främja
arbetsmarknaden i Halmstad.
För att motverka boendesegregation har Halmstads kommun arbetat med att skapa socialt
blandade stadsdelar. En del i detta är att blanda upplåtelseformer genom att bygga fler
hyresrätter i villaområden med mycket bostadsrätter och fler bostadsrätter i områden präglade
av hyresrätter. Under intervjuerna ställde vi därför ett antal frågor om hur våra
intervjupersoner ser på social och etnisk blandning. De flesta av våra intervjupersoner är
positivt inställda till idén om social och etnisk blandning och menar att det skulle bidra till en
ökad integration i samhället, en ökad förståelse för varandra, minskade fördomar och en större
gemenskap. Samtidigt ställer många av intervjupersonerna sig tveksamma till att det går att
genomföra i praktiken. Tveksamheterna handlade kortfattat om prissättningen av bostäder,
människors socioekonomiska ställning och sociokulturella faktorer.
Intervjupersonerna hänvisade till att blandade upplåtelseformer inte skulle bidra till en faktisk
social blandning, eftersom priset på de nybyggda bostäderna ofta är för dyra, och skulle därför
inte vända sig till de individer och grupper med svagare ekonomisk ställning. En annan
problematik som flera av våra intervjupersoner såg i att blanda upplåtelseformer i
bostadsområden är att folk ändå kommer vilja bosätta sig i områden vars inkomst
överensstämmer med ens egen inkomst. Vissa områden är dyrare och detta menar våra
intervjupersoner kan vara ett hinder i arbetet med att skapa social blandning.
Men [blandade upplåtelseformer] är okej. Så länge som inte vi skattebetalare ska betala
för det. Tycker det är jättebra med hyreslägenheter i Söndrum och Tylösand. Men där
bor den som kan betala. Låginkomsttagare får ju söka sig dit de kan.
- Anna

De sociala och kulturella problemen som kan hindra att en social blandning skapas genom
blandade upplåtelseformer menar en av våra intervjupersoner är att de rikare områdena
västerut som Tylösand och Söndrum skulle exkludera invånare som inte stämmer överens
med den rika klassens normer och värderingar. Detta skulle då kunna ge upphov till konflikter
mellan de redan etablerade individerna i området och de som flyttar in i hyreslägenheterna:
Tror inte det hade funkat i Tylösand, och åt det hållet. De har sin syn. De har ju sitt, och
har gjort sitt för att komma dit, och helt plötsligt ska det komma en utländsk familj som
inte kämpat för att få en lägenhet på Tylösand. Alla andra de här områdena också.
-Petra
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Även i de mindre attraktiva områdena ser några intervjupersoner en problematik i att blanda
upplåtelseformer som en metod att skapa social blandning. Sofia och Johan menar att de tror
att människor av olika anledningar ändå inte vill bo där. Sofia menar att trots en renovering
och byggande av bostadsrätter skulle många välja bort området på grund av dess negativa
rykten och fördomar. Johan menar däremot att vissa individer helt enkelt inte skulle klara av
att bo bland så många oliksinnade. Dessutom tror Johan att det ökade antalet invandrare kan
ställa till problem i socialt och etniskt blandade områden: “För vissa av dem kommer att
förstöra områden på grund av att de tänker negativt och bråkar och det kommer att påverka.
[...] Men de som inte är så trevliga borde inte bo med andra folk för då uppstår mycket
problem.”

5.5. Status och identitet
I detta tema kommer enkät- och intervjusvar kopplade till status och identitet att presenteras. I
enkäten fanns ingen specifik fråga som berörde status eller identitet eftersom detta är mönster
som uppmärksammats efter materialet har samlats in. Dock fick respondenterna i en
enkätfråga ta ställning till vilka faktorer som spelar störst roll i deras val av bostadsområde,
prioriteringar som vi ser spelar in i en individs skapande av sin identitet. Svarsalternativen är
många, men av samtliga respondenter prioriterar absolut flest trygghet i bostadsområdet och
närhet till grönområde och natur. Det finns även en viss skillnad i prioriteringar beroende på i
vilket delområde som respondenten bor. Av respondenterna i det västra delområdet är det 80
procent som ser närhet till grönområde och natur som viktigt, 73 procent som tycker det är
viktigt med trygghet i bostadsområdet och 53 procent som prioriterar lugna boendemiljöer.
Av respondenterna i stadskärnan är det 53 procent som anser att trygghet i bostadsområdet är
vitalt, och lika många som prioriterar närhet till grönområde och natur samt närhet till stad
och stadsliv. Det östra delområdets respondenter prioriterar i bra mycket högre grad (72
procent) närhet till stad och stadsliv än de övriga delområdena, och hälften av respondenterna
ser även trygghet i bostadsområdet som viktigt.
Våra intervjupersoner upplever Söndrum och områdena västerut i staden som områden
kopplade till status, makt och där personer med större ekonomiska resurser bor. Niklas talar
om hur områden nära havet, med närhet till skola, matbutik och upphöjda bostadspriser spelar
in i upplevelsen av ett områdes attraktivitet. Han beskriver även sin upplevelse av att vissa
människor lägger vikt vid att ha en adress i rätt bostadsområde då det bidrar till en högre
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status i samhället. Detta går i linje med enkätsvaren, där de västra mer välbärgade områdena
skattar närhet till grönområde och natur högt.
Intervjupersonerna ger en bild av att den personliga identiteten skapas genom individens
samhällsposition som hänger samman med hur en bor och var en väljer att bosätta sig
någonstans. Johan upplever att han inte passar in i området Andersberg och vill flytta därifrån.
Han tror att människor flyttar till bostadsområden som överensstämmer med ens egen
identitet och att det är främst då som en kan trivas i området. Även i enkäten uppmärksammas
detta då en respondent kommenterar att en nackdel med sitt bostadsområde Vallås är att det
inte finns några högutbildade grannar, och fortsätter med “Om statusen för området höjs och
lockar mer stimulerande grannar till området så bor jag kvar.”.
Identitet spelar dock inte bara roll i var en person bosätter sig någonstans. Flora menar att
områdets identitet påverkas av människorna som bor där:
Jag tror att där det bor människor som syns och hörs, och får utrymme och tar plats, så
blir det normen i samhället för hur man bör bo och vara, och någonting som klassas som
nåt man kan vara stolt över. Jag tänker mig att det är människor med inflytelserika
positioner, och ibland kopplad till ekonomi, de med mycket ekonomiska resurser.
- Flora

Utöver detta talar några av intervjupersonerna om hur människor i främst rikare
bostadsområden ställer krav på vilka personer som får flytta in där. Kraven handlar till stor del
om individers ekonomiska tillgångar och hur de stämmer överens med övriga invånares
ekonomiska tillgångar i ett bostadsområde. Våra intervjupersoner beskriver här upplevelsen
av att människor tillsammans skapar en identitet i bostadsområdet och försvarar det genom att
exkludera individer som inte passar in.
Fortsättningsvis berättar några av våra intervjupersoner om hur bostadsområden har en
symbolisk gräns som skiljer det inre från det yttre. Sandra hänvisar till områdenas integritet
och hur den upprätthålls av de invånarna som bor i området: “Alla områden ska behålla sin
integritet. Men kommer det nån annan utifrån så blir folk ställda och barriärer skapas”. Petra
pratar om Andersberg och beskriver det som en berlinmur där vissa invånare i Andersberg
själva isolerar sig från övriga staden: “Vi brukar säga att det är en berlinmur kring Andersberg
– både inåt och utåt, så att det är som en fet jävla bubbla av bara trygghet”. Hon menar att de
etablerade andersbergsborna själva har byggt upp en stark trygghet i området. Samtidigt
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beskriver hon sin upplevelse av att människor som inte bor eller har vuxit upp i Andersberg
kan känna en rädsla när de vistas där på grund av områdets negativa rykten.

5.6. Kategorisering genom rykten och fördomar
Under detta tema har vi sammanställt svar från enkäten samt intervjuerna som rör frågor om
rykten och fördomar kopplade till bostadsområden i Halmstad. Svaren från
enkätundersökningen kommer sammanställas främst från de öppna svarsalternativen som
finns i enkätformuläret. Eftersom frågor om rykten och fördomar är ett kvalitativt och
subjektivt ämne fanns ingen specifik enkätfråga kopplat till detta ämne. Däremot uttryckte sig
många respondenter genom de öppna svarsalternativen på ett sätt som kan kopplas till
bostadsområdens olika rykten och fördomar. Intervjupersonernas svar handlar om deras
upplevelse av olika bostadsområdens och dess invånares rykten och fördomar.
Både i enkätsvaren och i intervjuerna kopplas frågan om segregation och integration många
gånger till invandrare och nyanlända. Flera respondenter och intervjupersoner pekar på hur
nyanlända och invandrare påverkar bostadsområdets rykte till det sämre och då refererar
nästan alla till området Andersberg, men också Vallås. Några respondenter har i de öppna
svarsalternativen kommenterat på ett rasifierat sätt i relation till framför allt de östra delarna
av Halmstad. I en fråga om respondenten kommer bo kvar i sitt bostadsområde svarade en
“Har inget val, fanns inte så mycket att välja på med skenande huspriser och för att komma
bort från där jag bodde tidigare, med invandrare som gräver i soporna för att sälja på loppis så
att de kan dryga ut sina sjukersättningar”. Andra exempel på sådana uttalanden i enkätsvaren
handlade också om ämnet integration. Exempelvis kommenterade några respondenter hur de
vill ha “Hårdare insatser mot kriminella på Vallås och Andersberg, eftersom de gör att
hederligt folk flyttar” och “Hårdare krav på assimilering, inte integrering”.
I enkätfrågan om det fanns nackdelar med sitt nuvarande bostadsområde var de vanligaste
svaren Ingen nackdel och vet inte. Det var även tydligt att kommentarer om svagare grupper i
samhället som exempelvis nyanlända och missbrukade kopplades samman med områden som
låg österut i staden. Dessa kommentarer var exempelvis: ”Många konstiga människor”, ”Lite
dåligt rykte”, ”Bor en del missbrukare i lägenhetsdelarna”, ”Inte så många högutbildade
grannar”, ”Närheten till Andersberg”, ”Känner inga grannar, många olika språk”, ”För nära
mindre trivsamma områden” och ”Att det inte är utan sina problem, många bråkar och säljer
olagliga saker”.
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Även våra intervjupersoner tog upp ämnet integration när det diskuterades om
bostadsområdenas rykten och fördomar under intervjun. Samtidigt som att några respondenter
uttryckt sig på ett rasifierat sätt har flera intervjupersoner även gjort detta. Intervjupersonerna
var inte alltid medvetna om att de talade på ett rasifierat sätt. Niklas menar exempelvis att det
kan vara problematiskt när personer med en stark kultur som araber invandrar till Sverige.
Fortsättningsvis hänvisar Niklas till att sådana människor kan ha en okunskap om hur ett
europeiskt samhälle fungerar och att det kan finnas en ovilja att öppna upp sig själva eller
anpassa sig till det svenska samhället: “Men man måste ju ändra på sig när man flyttar till ett
annat land. Och då blir det att det tar mycket längre tid att integreras”. En annan
intervjuperson menar att alla svenskar arbetar och kämpar för sitt levebröd och sätter detta i
kontrast till att nyanlända och invandrare ska känna sig tacksamma att de kommit hit, och inte
bör leva på svenska skattebetalare allt för länge. Dessutom menar intervjupersonen att det är
upp till dem själva att integrera sig i samhället så snart som möjligt.

Nyanlända och invandrares svaga såväl ekonomiska som sociala position i samhället tror flera
av våra intervjupersoner bidrar till fördomar om invandrare, som i sin tur bidrar till ett sämre
rykte i de bostadsområden med ett stort antal nyanlända och invandrare. Några
intervjupersoner menar att bostadsområdet Andersberg, som har ett stort antal invandrare, är
ett fint område med närhet till service, grönområden och affärer och stämmer inte alls överens
med områdets rykten. Sofia menar exempelvis att: “Det beror nog främst på [människors]
fördomar och jag tror att många [av dem] nog inte ens varit på ställena [som Andersberg].
Ryktena beror nog på människors fördomar från olika läger, snarare än att bostadsområdets
utseende och standard är dåligt.”

Även Petra tar upp detta:
Det är lite tråkigt också, för man har sett diskussioner på Facebook, och jag har
sett och hört själv där folk har skrivit när de sökt lägenhet ‘absolut inte
Andersberg, Fyllinge, Vallås osv.’ Men man har inget val, och har de ens varit här?
Det är ett jävligt fint grönområde.

Fortsättningsvis menar även Johan att ett bostadsområdes rykten och fördomar kan bero på
människorna snarare än utseendet. Han hänvisar till att fattiga personer får ett dåligt rykte som
sedan smittar av sig på området. Under intervjuerna frågade vi intervjupersonerna om deras
val av bostadsområde påverkas av bostadsområdenas rykten. Enbart en berättar för oss att
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ryktena påverkar var denne vill bosätta sig någonstans, medan övriga menar att de inte bryr
sig om ryktena eller svarar på frågan genom att byta samtalsämne och diskutera någonting
annat. Däremot tror samtliga av våra intervjupersoner att andras val av bostadsområde
påverkas av ryktena.

5.7. Trygghet och mångkultur
I detta tema kommer en sammanställning av enkät- och intervjusvar som kopplas till trygghet
och mångkultur att presenteras. Först kommer en redogörelse av respondenternas känsla av
trygghet för att sedan gå över till respondenternas känsla av trygghet kopplat till hur
homogent de upplever sitt bostadsområde. Därefter presenteras en sammanställning av för
temat relevanta intervjusvar.
I enkäten fick respondenterna skatta i vilken utsträckning som de känner sig trygga i sitt eget
bostadsområde. På denna fråga svarar 93 procent att de känner sig rätt trygga eller mycket
trygga, medan resterande upplever sitt bostadsområde som rätt otryggt eller mycket otryggt
(se bilaga 4, figur 6). Däremot skiljer sig känslan av trygghet i sitt eget bostadsområde mellan
våra valda delområden. Respondenterna som bor i det västra delområdet svarar i högre grad
att de känner sig trygga och 80 procent upplever att de är mycket trygga. Av de som bor i
Halmstads stadskärna och i det östra delområdet svarar däremot runt 50 procent att de känner
sig mycket trygga, medan ett högre antal än det västra delområdet bara känner sig rätt trygga.
Inget av dessa områden utmärker sig i känslor av otrygghet. Trots det framkommer det i några
enkätsvar kommentarer om otrygghet kopplat till vissa stadsdelar i Halmstad. Kommentarerna
handlar bland annat om en rädsla för kriminalitet i vissa bostadsområden samt åsikter om
invandrare: “Ta inte emot fler personer som bidrar till ökad segregation” och “[En nackdel
med området Linehed är] Närheten till Andersberg, stöldrisk osv.”.
Känslan av trygghet verkar till viss del gå hand i hand med mångfald. För att mäta mångfald i
olika bostadsområden ställdes en fråga i enkäten om i vilken utsträckning som respondenterna
upplever sitt bostadsområde som homogent. På denna fråga skiljer sig svaren mellan våra
valda delområden åt. Av respondenterna i de västra områdena är det många som upplever sitt
bostadsområde som mycket homogent, medan stadskärnans respondenter ser sitt
bostadsområde som rätt mycket homogent. En majoritet av de östra områdenas respondenter
upplever däremot sitt område som rätt lite eller inte alls homogent (se bilaga 4, figur 7).
Räknat utifrån enkätsvaren kan vi se att de som skattar sitt bostadsområde som rätt mycket
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eller mycket homogent i större omfattning även kände sig mycket trygga i sitt bostadsområde
och i högre grad även ansåg att trygghet i bostadsområdet är en viktig faktor i valet av
bostadsområde. Respondenterna i det västra delområdet upplever alltså sitt bostadsområde
som bra mycket mer homogent, känner sig tryggare och prioriterar trygghet i bostadsområdet
i högre grad jämfört med respondenterna i stadskärnan och det östra delområdet (se bilaga 4,
figur 8 och 9).
Liksom kommentarerna från enkäten uttrycker även våra intervjupersoner känslor av
otrygghet när de talar om vissa bostadsområden. Johan berättar, som tidigare nämnts, att han
inte vill bo kvar i Andersberg. På frågan om varför han inte vill bo kvar där svarar han att det
framför allt beror på att han inte känner sig trygg i området, och att en stor orsak till detta är
mångkulturen i området: “I Andersberg är största delen invandrare och dom har olika kulturer
och har svårt att komma överens och lever oftast inte så lugnt. Det finns många problem där
av den anledningen att folk inte kommer överens och alla har olika åsikter.”
Johans upplevelse av Andersberg är stark men han berättar att han själv inte vistas i området
så mycket om dagarna. Istället får han höra från vänner som också bor i området om vad som
har hänt under dagarna och säger att det oftast är konflikter och bråk mellan personer med
olika kulturella bakgrunder. Han nämner också att polisen ofta rör sig i området och att detta
förstärker hans bild av Andersberg som ett osäkert område med kriminalitet och bråk. Vidare
uttrycker han att människorna som bor i Andersberg själva uttrycker att området är osäkert:
“Men alla vet att det området inte är så bra. När du pratar om osäkerhet, det betyder att du
pratar om Andersberg. Folk i området säger så själva, och dom som varit i Halmstad länge.”
En annan intervjuperson som bott i Halmstad några år upplevde också Andersberg som minst
tryggt och berättar att: “Andersberg, sist jag var där så brann en bil som stod bredvid. Det
hade inte hänt i Trottaberg. Har [däremot] inte varit på så många områden i Halmstad.”
Sandra har vuxit upp i Andersberg och pratar även hon om kriminalitet kopplat till området.
Hon menar att kriminaliteten har ökat i området och att det inte var så när hon själv växte upp
där. Detta tror hon har att göra med det ökade antalet flyktingar och menar att många
flyktingar har genomgått ett trauma som sedan kan leda dem till ett kriminellt liv i Sverige.
Våra intervjupersoner har ofta starka åsikter om områdena Andersberg, Vallås och Söndrum,
där dessa områden även ställs mot varandra. De övriga stadsdelarna i Halmstad framställs
däremot som neutrala. Andersberg och Vallås betraktas som mindre attraktiva områden av
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samtliga intervjupersoner men det råder delade meningar om trygghet och otrygghetskänslor
kopplat till dem. Några av våra intervjupersoner känner sig otrygga där medan andra känner
sig trygga. Petra menar exempelvis att hon känner sig minst trygg i Vallås på grund av att hon
inte känner till området och beskriver att det rör sig skumma människor och sker obehagliga
händelser där. Hon menar att händelserna sker på ett dolt sätt och att veta vad som sker i ett
område är en betydande faktor i hennes känsla av trygghet i ett område. Hon jämför områdena
Vallås och Andersberg och menar att hon känner sig mest trygg i Andersberg, då hon vuxit
upp i området och känner många av de som bor där. Johan tycker däremot att Vallås är en fin
och trygg stadsdel, medan han upplever Andersberg som osäkert och otryggt. Ett annat
område som tas upp av flera intervjupersoner är också Halmstads stadskärna. Två av våra
intervjupersoner menar att det ibland kan kännas otryggt att gå i centrum eftersom det är
mycket liv och rörelse och många olika sorts människor. De menar bland annat att det rör sig
många berusade människor i stadskärnan, och att detta känns otryggt och oberäkneligt.

6. Analys
I detta kapitel kommer vi att utifrån fyra olika teman analysera vårt resultat. Det kommer ske
med hjälp av de sociologiska teorier som vi tidigare presenterat, och även med hjälp av några
av de vetenskapliga artiklarna som vi presenterade i bakgrunden. Våra teman är följande:
Social och etnisk blandning - är det önskvärt, går det att nå?; Status och dess inverkan på
identiteten; Identitets- och stigmatiseringsprocesser och Trygghet och mångkultur.

6.1. Social och etnisk blandning - är det önskvärt, går det att nå?
Våra intervjupersoner ser social och etnisk blandning som önskvärt och positivt för att
motverka segregation och stärka den sociala sammanhållningen i Halmstad. De ställer sig
även positiva till kommunens planer att blanda upplåtelseformer och tror att det kan vara ett
bra medel för att motverka segregationen. Trots detta ställer de sig ändå tveksamma till att det
kan genomföras i praktiken. Detta är även något som Musterd och Andersson (2005) har lyft i
sin studie om blandade upplåtelseformer ens har en koppling till social blandning i
verkligheten. De kom fram till att det inte fanns något starkt samband mellan de två, och att
områden med blandade upplåtelsefomer ändå till stor del representeras av likartade grupper i
fråga om inkomst, etnicitet och sociokultur (Musterd & Andersson 2005). Våra
intervjupersoner ser potentiella problem med social blandning och tar upp frågor som berör
ekonomiska, sociala och kulturella aspekter som enligt dem är avgörande för människors val
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av bostadsområde. De ekonomiska faktorerna som våra intervjupersoner lyfter som ett
problem handlar om att priset på nybyggnationerna är alldeles för högt för att tilltala alla
grupper i samhället. Vissa intervjupersoner betonar också hur social blandning skulle ge
upphov till konflikter mellan de etablerade invånarna i området och de som flyttar in på grund
av kulturkrockar. Exempelvis tar de upp hur de rikare områdena har egna normer och
värderingar och ett eget sätt att leva som man bör förhålla sig till om man flyttar dit.
Ytterligare tar några intervjupersoner upp hur invånare i vissa homogena bostadsområden kan
socialt exkludera människor som inte passar in i de normer och värderingar som finns i
området. Dessa exempel styrks även av våra enkätsvar som visar att det är mindre önskvärt
med social och etnisk blandning av respondenterna som bor i det västra delområdet
(delområdet med få utrikes födda och som präglas av en medelklass).
Schuermans m.fl undersökning visar hur den vita medelklassen aktivt väljer bort
bostadsområden som präglas av en mångfald. Ett av de centrala motiv som Schuermans m.fl
fann i sitt resultat var att kulturskillnaderna mellan deras informanter och nyanlända samt
invandrare skapade en rädsla för deras informanter att vistas i områden med stor mångfald
(Schuermans et al. 2014:488). Vi ser att deras resultat går hand i hand med hur våra
informanter resonerar kring rikare bostadsområdens normer och värderingar samt även hur
respondenterna från det västra delområdets utmärker sig från övriga delområden i att inte vilja
bosätta sig i områden med social och etnisk mångfald.
Dessa resultat kan även kopplas till Mays tankar om platstillhörighet som handlar om hur
personer som bor i grannskapsområden som präglas av likasinnade, i fråga om sysselsättning,
inkomst eller värderingar, har en stark känsla av samhörighet till platsen och varandra.
Halmstads västra kustområden är mer homogena och består av mer likartade grupper än både
stadskärnan och Halmstads östra delar. Deras tillhörighet grundar sig i relationer till mer
likasinnade grannar, vilket kan förklara varför en stor andel av dem inte vill bo i socialt eller
etniskt blandade områden.

6.2. Status och dess inverkan på identiteten
Även status och identitetsprocesser ser vi är faktorer som spelar in i människors val av
bostadsområde. Våra intervjupersoner berättar om sina upplevelser av hur människor bosätter
sig på ställen som de anser stämma överens med deras personliga identitet och vilken
samhällsposition de har. Samtidigt framkommer det i både intervjuerna och enkäterna hur den
personliga identiteten upprätthålls genom att ta distans från individer och grupper som
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upplevs vara annorlunda en själv. Bostadsområden fungerar många gånger som en symbol för
de saker som våra intervjupersoner och respondenter identifierar sig med. Samtidigt kunde
våra deltagare uttrycka distans från de bostadsområden som de inte identifierade sig med.
Genom hela vårt material kan vi se hur invånares socioekonomiska ställning upplevs vara
avgörande för vilket rykte och status som kommer prägla bostadsområdet. Kustområdena mer
västerut i staden kopplas av våra intervjupersoner till status, makt, och där personer med
större ekonomiska resurser bor. Några av våra intervjupersoner uttrycker hur människor i
främst rikare bostadsområden är mer noggranna med vilka personer som ska bli deras
grannar. De upplever att rikare bostadsområden och dess invånare exkluderar vissa människor
som inte passar in för att upprätthålla områdets sociala status, och tar bland annat upp hur ens
ekonomiska tillgångar bör stämma överens med övriga invånares ekonomiska tillgångar.
Fokuset på status och upprätthållandet av status kan belysas ytterligare av Wilkinson och
Picketts resonemang om det sociala värderingshotet, vilket syftar på den rädsla som en individ
känner inför att mista sin plats i den samhälleliga hierarkin (Wilkinson & Pickett 2011:59).
Genom att flytta till rikare och mer attraktiva områden kan individen tydligt markera sin
samhällsposition, och genom att socialt exkludera människor som upplevs ha en lägre status
kan de även hantera hotet av att områdets och därmed den personliga statusen sänks. Hur det
sociala värderingshotet påverkar människor kan illustreras med följande enkätsvar, där en
respondent nämner att en nackdel med sitt bostadsområde Vallås är att det inte finns några
högutbildade grannar, och fortsätter med “Om statusen för området höjs och lockar mer
stimulerande grannar till området så bor jag kvar.”
Det sociala värderingshotet går även hand i hand med vad Schuermans m.fl. såg i sitt resultat.
Deras intervjupersoner skapar positiva platsidentiteter genom att ta avstånd från platser som
de ser som fattiga och smutsiga och istället förknippar sig själva med idylliska
representationer av andra platser. På så sätt kan de skapa positiva självbilder (Schuermans et
al. 2014:488), och därmed även upprätthålla sin plats i den sociala hierarkin. Liknande
mönster kan vi se i vårt material, och hur invånarna i rikare bostadsområden skapar och
upprätthåller idylliska representationer av sitt område genom att styra vilka som får flytta in i
bostadsområdet. På så vis tar de tydligt avstånd från personer som inte når upp till kraven, och
invånarna kan upprätthålla en positiv platsidentitet och en god självbild. En intervjuperson
kommenterar hur området Andersberg upplevs vara mindre tryggt och ställer det i kontrast till
sitt eget bostadsområde som ligger västerut i Halmstad: “Andersberg, sist jag var där så brann
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en bil som stod bredvid. Det hade inte hänt i Trottaberg”. Genom att jämföra områdena och ta
avstånd från vissa platser och beteenden kan vår intervjuperson upprätthålla en idyllisk bild av
sitt eget bostadsområde och av sig själv.

6.3. Identitets- och stigmatiseringsprocesser
Våra intervjupersoner tar också upp hur bostadsområden har en symbolisk gräns som skiljer
det inre från det yttre. En intervjuperson hänvisar till områdenas integritet och hur den
upprätthålls av de invånarna som bor i området. En annan intervjuperson pratar om
Andersberg och beskriver det som en berlinmur där vissa invånare i området själva isolerar
sig från övriga delar av staden. Detta ser vi går att koppla till Jenkins resonemang kring
gruppidentitet och skapandet av symboler. Genom att invånarna kan identifiera sig med
symboler i bostadsområdena kan de även få en större känsla av samhörighet och tillhörighet
till såväl område som andra invånare. Jenkins menar vidare att en symbolisk tillhörighet
bidrar till en känsla av förutsägbarhet, vilket ger individen en idé om vad som kan förväntas i
mötet med andra och eliminerar den osäkerhet som annars skulle råda (Jenkins 2008:149f).
Den symboliska tillhörigheten som en person kan känna till sitt bostadsområde bidrar till en
ökad känsla av trygghet i området. Skulle det motsatta råda, alltså en avsaknad av symbolisk
tillhörighet innebär detta att personen i högre utsträckning kan känna osäkerhet och känslor av
otrygghet i området. Personer som är stigmatiserade eller bor i stigmatiserade bostadsområden
kan med hjälp av sin symboliska tillhörighet till bostadsområdet försöka motverka negativa
känslor från omgivningen. Detta bidrar i sin tur till en stärkt gruppidentitet som också vår
intervjuperson menar är utmärkande i Andersberg.
Stigmatiseringen som sker mot svagare grupper i samhället påverkar även i sin tur de
bostadsområden med hög andel utrikes födda. Tvärtom kan också råda, alltså att
stigmatiserade bostadsområden påverkar individens sociala identitet. Trots att mindre
attraktiva bostadsområden rustats upp och är fysiskt sett en fin stadsdel menar våra
intervjupersoner att områdenas rykten och fördomar ändå kommer vara kvar.
Bostadsområdets sociala identitet väger alltså lika tungt som den fysiska planeringen och
upprustningen av ett bostadsområde, särskilt i fråga om stigmatiserade bostadsområden.
Samtidigt kan vi se att både våra intervjupersoner och respondenter beskriver nyanlända,
invandrare och fattiga individer på ett stigmatiserande sätt. Detta ser vi får en konsekvens på
de områden där dessa människor bor genom att även de reduceras till enbart negativa
föreställningar. Goffmans tankar om stigma förklarar denna process som att en egenskap eller
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ett beteende som avviker från normalitetskulturen i ett samhälle blir ett stigma.
Stigmatiseringen påverkar i sin tur individens eller gruppens sociala status i ett samhälle
genom att de personer som ingår i normalitetskulturen värderar vad som ska betraktas som
högt respektive lågt socialt värde (Goffman 2007:13ff).
Då stigmatiseringen innebär att en individ, grupp eller ett helt bostadsområde reduceras till
enbart negativa egenskaper kan en fysisk upprustning på ett område inte ha någon märkbar
positiv verkan. Våra intervjupersoner ser till exempel att området Andersberg är fint med
närhet till grönområden, service och affärer, vilket inte alls stämmer överens med
Andersbergs negativa rykten. Många av våra intervjupersoner och respondenter ser dessutom
assimilering som den främsta lösningen på integrationsfrågan. Då assimilering innebär att en
minoritetsgrupp helt ska anpassa sig till majoritetens normer och värderingar som finns i
landet kan detta ses som en del i stigmatiseringsprocessen. Målet är då att anpassa nyanländas
avvikande beteenden och egenskaper så att det stämmer överens med samhällets
normalitetskultur. Detta kan också ses som ett svar på att det finns en rädsla och intolerans för
främlingsskap som innebär att hela bostadsområden kan stigmatiseras om det finns ett stort
antal stigmatiserade grupper och individer i området.
För att återkoppla till Jenkins resonemang om symbolisk tillhörighet kan vi se att invånare
som bor i stigmatiserade bostadsområden kommer att påverkas av stigmat i mer eller mindre
grad. Detta kan då innebära att invånarna själva antingen stärker sin symboliska tillhörighet
och identifierar sig till området eller distanserar sig från området och dess invånare. Ens
personliga val av bostadsområde ser vi alltså kan styras av hur mycket en person ingår (eller
vill ingå) i normalitetskulturen.
Under intervjuerna frågade vi också intervjupersoner om deras val av bostadsområde påverkas
av bostadsområdenas rykten. Enbart en berättar att ryktena påverkar var denne vill bosätta sig
någonstans, medan övriga menar att de inte bryr sig om ryktena eller svarar på frågan genom
att byta samtalsämne och diskutera någonting annat. Samtidigt är samtliga överens om att de
tror att andra människors val av bostadsområde påverkas av områdenas rykten, vilket också
stärker bilden av att normalitetskulturens ideal påverkar var en person väljer att bosätta sig
någonstans.
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6.4. Trygghet och mångkultur
Mångkulturella områden upplevs ofta som mer otrygga, och i vårt material kopplas många
gånger de heterogena bostadsområdena med sämre rykten till kriminalitet. Vi kan se att det
dels handlar om negativa åsikter om invandrare och föreställningen om att det främst är ickevita personer med en lägre socioekonomisk ställning som begår brott. Några enkätsvar
betonar känslan av otrygghet kopplat till vissa stadsdelar i Halmstad, och kommentarerna
handlar bland annat om en rädsla för kriminalitet i vissa bostadsområden samt åsikter om
invandrare: “Ta inte emot fler personer som bidrar till ökad segregation” och “[En nackdel
med området Linehed är] Närheten till Andersberg, stöldrisk osv.” Schuermans m.fl. resultat
visar på hur den vita medelklassen ofta känner sig mer säker på platser där främlingar är vita
och välklädda, och mer osäker i heterogena områden där de okända människorna ses som ett
hot (Schuermans et al. 2014:490), ett resonemang som även är relevant i vår studie.
Ytterligare en anledning till att de heterogena bostadsområdena ofta upplevs som otrygga i
vårt material går att koppla till Mays resonemang om hur känslor av tillhörighet även förser
individen med trygghetskänslor. Det handlar om huruvida individen känner tillhörighet till
platsen eller inte, och känslan av otrygghet är mer uttalad kring de platser som våra
intervjupersoner inte känner tillhörighet till. Att tillhöra är högst subjektivt och skapas på
olika sätt beroende på individ, och i mångkulturella områden är invånarna olika varandra och
har därmed även olika sätt att skapa och känna tillhörighet. May menar att detta är en stor
anledning till varför mångkulturella områden ger upphov till konflikter och spänningar (May
2013:121). Ett av de områden som många gånger framställd som otryggt var Andersberg. En
av våra intervjupersoner berättar att många som bor i där kommer från olika delar av världen
och har olika kulturer, och att området av den anledningen upplevs som konfliktfyllt.
Vilken grad av trygghet eller otrygghet som våra intervjupersoner känner i olika
bostadsområden ser vi även är kopplade till hur mycket eller lite de har vistats i området. En
av våra intervjupersoner uttrycker exempelvis att hon känner sig trygg i Andersberg, ett
område som många andra pekade ut som otryggt. Anledningen till detta ser vi är att hon har
skapat en geografisk känsla av tillhörighet genom att hon har vistats mycket i området och
därmed har fler minnen och känslor att förknippa med det (May 2013:142f). Hon känner sig
däremot väldigt otrygg i området Vallås, då hon inte känner till området. Samtidigt menar en
annan intervjuperson som bor i Andersberg att han inte känner sig trygg i där, och menar att
detta främst beror på att han inte upplever någon tillhörighet till området. Detta har också
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bidragit till att han aktivt undviker att vistas i Andersberg så mycket som möjligt om dagarna,
vilket innebär att hans tillhörighet till området inte stärks. Målet för honom är att flytta till ett
annat område i Halmstad som han känner starkare tillhörighet till och därmed också mer
trygghet.
I enkätsvaren kan vi urskilja en koppling mellan känslan av trygghet och mångfald, och kan
dessutom se en skillnad mellan våra tre utvalda delområden. Respondenterna i det västra mer
välbärgade delområdet prioriterar trygghet i sitt val av bostadsområde i mycket hög grad, och
skattar dessutom sina egna bostadsområden som mycket homogena. Lidskogs resonemang om
hur kravet på personlig trygghet har blivit större i dagens samhälle belyser våra respondenters
höga prioritering av trygghet i sitt bostadsområde. När den personliga tryggheten blir allt
viktigare och då homogenitet upplevs som tryggt medan mångkultur ses som otryggt finns det
en risk att människor i allt högre grad undviker människor som upplevs som främmande. I
vårt material är det de individer som redan känner att de lever bland likasinnade som även
prioriterar trygghet allra mest. I linje med Lidskogs resonemang finns det en risk att dessa
individer i ännu högre grad söker sig till likasinnade och undviker människor som upplevs
som annorlunda.

7. Avslutande sammanfattning och diskussion
I denna uppsats har syftet varit att förstå vad det finns för olika åsikter kring segregationen i
Halmstad idag och kring social blandning som metod för att motverka segregationen. Vi ville
även ta reda på hur våra intervjupersoner och respondenter resonerar kring sitt eget respektive
andras val av bostadsområde. Vår undersökning visar att segregationen i Halmstad till stor del
kopplas samman med strukturella faktorer såsom ekonomi och arbets- och bostadsmarknaden.
Samtidigt är det tydligt att sociala processer som rör status, identitet, trygghet och mångfald är
avgörande för valet av bostadsområde.
Intervjupersonernas berättelser illustrerar hur en självvald segregation finns i staden, där
människor aktivt väljer bostadsområde där likasinnade invånare bor. Status, identitet och
tillhörighet såg vi vara faktorer som spelar in i var folk väljer att bosätta sig någonstans. Det
handlar i mångt och mycket om att skapa en identitet kopplat till sin sociala status och andra
individer som upplevs som likasinnade, såväl som ta distans från individer och grupper som
upplevs vara annorlunda en själv. Bostadsområdet fungerar många gånger som en symbol för
de saker som våra intervjupersoner och respondenter identifierar sig med. Samtidigt kan våra
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deltagare uttrycka distans från de bostadsområden som de inte identifierar sig med. Det är
också tydligt hur rykten och fördomar är en faktor som anses påverka människors val av
bostadsområde. Samtidigt som vissa bostadsområden upplevs ha högre status och bättre rykte
ses andra bostadsområden som otrygga, oattraktiva och med ett sämre rykte. Stigmatiseringen
som sker mot svagare grupper i samhället som exempelvis nyanlända påverkar i sin tur de
bostadsområden med hög andel utrikes födda. Trots att mindre attraktiva bostadsområden
rustats upp och är fysiskt sett fina stadsdelar menar våra intervjupersoner att ryktena och
fördomarna ändå kommer vara kvar. Bostadsområdets sociala identitet väger alltså lika tungt
som den fysiska planeringen och upprustningen av ett bostadsområde.
De heterogena bostadsområdena med sämre rykten kopplas många gånger till kriminalitet.
Detta kan vi se dels handlar om negativa åsikter om invandrare och föreställningen om att det
främst är icke-vita personer med en lägre socioekonomisk ställning som begår brott. Det
handlar dessutom om huruvida individen känner tillhörighet till platsen eller inte, och vi kan
se hur känslor av otrygghet är mer uttalade kring platser som våra intervjupersoner inte
känner tillhörighet till. Ju mer homogent ett bostadsområde är desto starkare känner invånarna
tillhörighet. May menar att tillhörighet ger känslor av trygghet och bekvämlighet, och i våra
enkätsvar såg vi att respondenterna från det västra delområdet skattade trygghet i sitt
bostadsområde i högre grad än andra delområden.
Kravet på att den personliga tryggheten ska säkerställas genom att bostadsområdens
homogenitet bevaras ser vi kan öka risken för att människor i högre grad undviker personer
som upplevs vara annorlunda. Om gränsdragningarna mellan grupper fortsätter riskeras
samhället att bli mer exkluderande, där heterogenitet upplevs som otryggt och alla typer av
avvikelser ses som ett hot. Men är svaret då att skapa social blandning i stadsdelar så att olika
människor kan mötas?
Våra intervjupersoner och respondenter ser social och etnisk blandning som önskvärt och
positivt för att motverka segregationen och stärka den sociala sammanhållningen i Halmstad.
Trots detta är de tveksamma till att det kan genomföras i praktiken och pekar på ekonomiska,
sociala och kulturella faktorer som avgörande för att en social blandning kan skapas eller inte.
I enkätsvaren kan vi exempelvis se att många respondenter i det västra delområdet inte vill bo
i områden med en social eller etnisk mångfald. För att en stad ska kunna skapa en social
blandning krävs det att alla samhällsgrupper också är villiga att bo med en mångfald av
människor. Om samhällets mest resursstarka hushåll ändå föredrar att bosätta sig bland andra
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resursstarka hushåll ser vi en risk att arbetet med att skapa en socialt blandad stad kommer
falla platt, eller åtminstone att det inte kommer gynna integrationen och förminska sociala
klyftor i den utsträckning som man hoppats på. Dessutom krävs det att bostadspriser tilltalar
en större del av befolkningen. I nuläget är många nybyggda lägenheter dyra och hushåll som
inte har stora ekonomiska resurser tvingas därmed söka sig till annat billigare boende. Även
om hyreslägenheter byggs i områden som domineras av bostads- och äganderätter kan en
social blandning därför ändå inte uppnås i de områdena.
Halmstad menar att en social blandning i stadsdelar bidrar till en trygghet för invånarna som
vistas där. Utifrån våra resultat kan vi däremot se hur social blandning kan kännas otryggt, då
personerna som rör sig i området kan upplevas som främmande och därmed som potentiella
hot. Social blandning leder alltså inte nödvändigtvis till en känsla av trygghet och kan
dessutom bidra till att olika gruppers intressen hamnar i konflikt och skapa spänningar och
otrygghet i området. Frågan är då: kan stadsplaneringen skapa trygghet i socialt blandade
stadsdelar? Vi har under studiens gång funderat på hur en större förståelse för människors sätt
att känna tillhörighet och att skapa sig identiteter kan vara ett sätt att bejaka de konflikter och
spänningar som uppstår när olika grupper möts. Socialt blandade stadsdelar ser vi bör förse
invånarna med plattformar i vilket de olika grupperna får möjlighet att diskutera exempelvis
meningsskiljaktigheter och bostadsområdets utformning ur ett socialt och fysiskt perspektiv.
På så sätt kan konflikter och spänningar bejakas och rädslan för främlingskap kan minskas.
Lidskog argumenterar för vikten av gränsöverskridande samtal i offentliga rum, där breda
diskussioner kan föras om vilka gemensamma värden som ska gälla och vilka gränser som bör
dras mellan samhällsövergripande och det kulturspecifika. Invånarna får genom dessa möten
och samtal träna i att möta en mängd olika åsikter, och samtidigt själv ta ställning i svåra
frågor. Eftersom mångfald är ett faktum i det svenska samhället är dessa möten och samtal
viktiga för att träna toleransen för olikheter och på så sätt kanske även utveckla trygghet i
relation till mångfald i staden.
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9. Bilaga 1: strukturmall för enkätundersökning
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10. Bilaga 2: Informationsblad till enkäten
Enkätstudie om bostadsområden i Halmstad

Hej!
Vi är två studenter som läser sista året på Halmstad Högskola och som nu behöver DIN hjälp
i vårt examensarbete.
Vi blir mycket tacksamma om du kan ta 5 minuter av din tid för att svara på vår enkätstudie
om hur det är att bo och leva i Halmstads bostadsområden. Studien rör också ämnet social
mångfald och segregation i Halmstad. Ditt svar är självklart anonymt.
Resultatet kommer att kunna användas av Halmstad Kommun i deras arbete med
stadsplanering.
Du når webbenkäten här: https://goo.gl/forms/rTUYdQmcoQHaNCDr2

Om du inte har möjlighet att svara på webbenkäten kan du alltid nå oss via telefon eller mail.
telefon:
0731-42 82 30
mail:
stelia14@student.hh.se

Stort tack för din hjälp!!

Stephanie Liang och Charlotte Foureaux, Högskolan i Halmstad

61

11. Bilaga 3: intervjuguide för semistrukturerad intervju
Bakgrundsfrågor
Hur gammal är du?
Vilka ingår i ditt hushåll?
Hur länge har du bott i Halmstad?
Vilka områden i Halmstad känner du dig mest trygg och hemma i?
-Varför?
Vilka områden i Halmstad känner du dig minst trygg och hemma i?
- Varför?
Finns det några specifika områden i Halmstad som du undviker att röra dig i?
Vad är trygghet kopplat till bostadsområde/staden för dig?
Upplever du att det är svårt att få bostad i Halmstad?
- Varför/Varför inte?
Upplever du en valfrihet när du söker boende?
- Varför/Varför inte?
Vilka tankar har du kring bostadsbristen i Halmstad?
Påverkar bostadsbristen i Halmstad dig eller någon annan du känner?
- På vilket sätt?

Inkludering/exkludering:
Kan du berätta lite kring dina tankar om Halmstads uppdelning från väst till öst?
Varför tror du att vissa områden i Halmstad får ett sämre rykte och status?
- Vilka områden tror du att dessa är?
- Vilka grupper av människor bor där tror du? Har detta en påverkan på status och ryktet
där?
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Varför tror du att vissa områden i Halmstad får ett bättre rykte och status?
- Vilka områden tror du att dessa är?
- Vilka grupper av människor bor där tror du? Har detta en påverkan på status och ryktet
där?
Påverkar bostadsområdets rykte och utseende ditt val av bostadsområde?
- Varför och på vilket sätt?/Varför inte?
Finns det vissa bostadsområden som du inte vill flytta till eller undviker att flytta till?
- Varför?
Finns det vissa bostadsområden som du vill/önskar flytta till?
- Varför? Och är det möjligt?

Social blandning:
Vad tycker du om Halmstad kommuns arbete med renovering och nybygge i staden kopplat
till social och etnisk mångfald?
- Vilken effekt tror du detta kommer ha i mindre attraktiva stadsdelar?
- Vilka positiva fördelar ser du med en social blandning i olika stadsdelar?
- Vilka negativa effekter ser du med social blandning i olika stadsdelar?
- Vilka positiva fördelar ser du med en etnisk blandning i olika stadsdelar?
- Vilka negativa effekter ser du med en etnisk blandning i olika stadsdelar?
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12. Bilaga 4: diagram över utvalda enkätsvar
Figur 1: diagram över samtliga respondenters upplevelse av segregationen i Halmstad

Figur 2: diagram över respondenternas upplevelse av segregationen i Halmstad, utifrån
delområden
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Figur 3: diagram över respondenternas upplevelse av Halmstad som en socialt splittrad
stad, utifrån delområden

Figur 4: diagram över delområdenas respondenters inställning till social mångfald i sitt
bostadsområde
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Figur 5: diagram över delområdenas respondenters inställning till etnisk mångfald i sitt
bostadsområde

Figur 6: diagram över delområdenas respondenters känsla av trygghet i sina
bostadsområden
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Figur 7: diagram över respondenters upplevelse av sina bostadsområden som homogena,
utifrån delområden

Figur 8: diagram över i vilken grad respondenterna känner sig trygga i sina
bostadsområden, utifrån delområden
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Figur 9: diagram över om respondenterna i delområdena ser trygghet i bostadsområdet
som en viktig faktor i val av bostadsområde
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