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Abstrakt 

Högskolan i Halmstad har med diverse aktörer utvecklat projektet Campusplanen 2025 med 

målsättning att bland annat utveckla det framtida campusområdet vid Halmstad Högskola till 

en blandstad bestående av studenter och allmänheten. Syftet med studien är att undersöka och 

öka förståelsen för hur studenter vid Högskolan i Halmstad upplever att den nutida och 

framtida sociala infrastrukturen kan påverka inkluderingen och exkluderingen av olika 

studentgrupper samt deras möjlighet till social sammanhållning. För att kunna besvara vårt 

syfte och frågeställning har vi använt oss av en hermeneutisk vetenskapsteori med kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med olika studentgrupper. I analysen av vårt empiriska material 

använde vi Don Mitchells (2003) teori om det offentliga rummet, Jan Inge Jönhills (2012) 

begreppspar inkludering och exkludering, Pierre Bourdieus (1986) teori om kapital och 

Robert Putnams (2000) teori om socialt kapital. Studiens resultat visar att studenterna är i 

behov av en egen identitet och kapital för att öka den sociala sammanhållningen. 

Nyckelord - Campusplanen 2025, inkludering, exkludering, social sammanhållning, social 

hållbarhet, offentliga rummet, campusområde, studenter  

Abstract 

The University of Halmstad has, with help from co-organizers, developed the project 

Campusplanen 2025. One of the objectives of the project is developing the future campus 

towards a mix of student and public life. The aim of this thesis is to examine and understand 

if students at the University of Halmstad experience that present and future social 

infrastructure could affect the inclusion and exclusion of different student groups and their 

social cohesion. To answer these questions, we used the hermeneutic methodology with 

qualitative semistructured interviews with different student groups. For the analysis of our 

empirical data, we used Don Mitchells (2003) theory about the public space, Jan Inge Jönhills 

(2012) concepts of inclusion and exclusion, Pierre Bourdieus (1986) theory on capital and 

Roberts Putnams (2000) theory on social capital. The results of this thesis show that the 

students are in need of their own identity and capital to increase the social cohesion. 

Key Words - Campusplanen 2025, inclusion, exclusion, social cohesion, social sustainability, 

public space, campus, students  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1. Inledning 

Högskolan i Halmstad är ett lärosäte som utvecklas varje år bland annat tack vare studenters 

egna visioner om ett mer inbjudande campusområde som skall locka allt fler till att vilja söka 

sig till Halmstads kommun. Redan år 2006 publicerades artikeln “Studenter har visioner om 

större campus i Halmstad” som redogjorde för hur sju studentgrupper under ett helt dygn 

arbetade fram olika idéer om hur ett framtida campusområde, med en utökning av exempelvis 

studentaktiviteter, skulle göra Halmstad till den ultimata studieorten år 2020 (Sveriges Radio: 

2006). Tolv år har nu gått sedan den artikeln publicerades och campusplanen har sedan år 

2013 varit aktualiserat som ett stadsprojekt som förväntas bli klart år 2025. Ambitionen är att 

bland annat skapa ett campusområde som gynnar utbildning och forskning, samtidigt som det 

främjar ekonomisk, ekologiskt och social hållbarhet. Vidare finns det även förväntningar på 

att campusområdets hjärta skall bli en öppen och inbjudande campuspark som används som 

central mötesplats av både studenter och allmänheten (Sweco Architects: 2013).   

Vårt utbildningsområde har tillkännagivit social sammanhållning och hållbarhet som viktiga 

områden inom ett fungerande samhälle, därigenom gjordes valet att genom en kvalitativ 

studie undersöka olika studentgruppers upplevelser och reflektioner över Campusplanen 

2025. Som studenter vid Högskolan i Halmstad och författare till denna kandidatuppsats, har 

vi en egen förförståelse om hur det framtida campusområdet, i jämförelse med det nuvarande, 

bör och inte bör vara i mån av att inkludera olika studentgrupper och främja den sociala 

sammanhållningen bland studenter. Intresset för denna studie uppkom av den anledning att vi 

själva tillhör olika studentgrupper och därav ville undersöka om andra studentgrupper delar 

vårt tycke om Campusplanen 2025.  

  

Sustainable Development Goals, även kända under samlingsnamnet Agenda 2030, innehåller 

globala mål som skall resultera i en långsiktig hållbarhetsutveckling inom de miljömässiga, 

ekonomiska och sociala systemen (Regeringskansliet: 2015). De uppsatta målen handlar om 

att utveckla samhällen och städer där hållbarhet, inkludering och säkerhet främjas. Den 

hållbara stadsutvecklingen omfattar en medborgardialog för att medborgare skall kunna 

uttrycka sina åsikter när det kommer till bland annat utformningen av infrastruktur, men 
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också planeringen av bostäder och offentliga platser såsom parker (Globala Målen: 2015). 

Med hjälp av bland annat begreppsparen inkludering och exkludering skrivet av Jan Inge 

Jönhill (2012) och tidigare forskning “Social Sustainability in Urban Areas: Communities, 

Connectivity and the Urban Fabric” skriven av Tony Manzi m.fl. (2010) har vi använt en 

kvalitativ metod för att kunna problematisera omvärlden och skapa en problemformulering, 

men även besvara vår frågeställning. För att främja den sociala sammanhållningen i det 

framtida campusområdet som offentligt rum, behövs det ett grundvärde i den sociala 

infrastrukturen som i allra största mån inkluderar och samtidigt minskar möjlig exkludering. 

Om det finns en brist på en inkluderande sfär kan det resultera i att den sociala hållbarheten 

förblir outvecklad och risken är att campusområdet istället bidrar till en exkludering av olika 

studentgrupper. Detta är även vår sociologiska problematik och avsikten är att denna 

kandidatuppsats skall bidra till en förståelse för det framtida campusområdets möjliga sociala 

sammanhållning och hållbarhet.      

1.1. Syfte och frågeställning  

Utifrån ett studentperspektiv har vi valt att undersöka och öka förståelsen för hur projektet 

Campusplanen 2025 påverkar olika studentgrupper exempelvis studenter som pendlar, 

studenter som hemmahör i Halmstad, inflyttade studenter och studenter med familj och barn. 

Motiveringen till valet av de olika studentgrupperna är att vi önskat uppnå ett så brett urval 

av studenter som möjligt och inte avgränsa oss till enbart studentgrupper från en specifik 

årgång eller akademi. Från ett sociologiskt perspektiv är därför syftet med denna 

kandidatuppsats att undersöka och uppnå en ökad förståelse för hur studenterna upplever att 

den nutida och framtida sociala infrastrukturen kan påverka inkluderingen och exkluderingen 

av olika studentgrupper. Vi önskar att bidra till att Campusplanen 2025 främjar en social 

infrastruktur och sammanhållning som tillför skapandet av ett önskvärt campusområde vid 

Högskolan i Halmstad för studenterna. För att kunna uppnå syftet har följande frågeställning 

skapats:     

 • Hur uppfattar studenter att det nuvarande och planerade campusområdet på 

Högskolan i Halmstad påverkar möjligheter till social sammanhållning?  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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs studiens bakgrund genom att presentera projektet Campusplanen 

2025 och målen som finns uppsatta för projektet, detta gör vi för att visa vad studien grundar 

sig i. Vi presenterar även fem vetenskapliga artiklar där vi i en av artiklarna förstärker 

definitionen av begreppet social hållbarhet och dess betydelse för samhället. De fem 

vetenskapliga artiklarna handlar dels om stadsplanering, social inklusion, campusområdets 

betydelse för studenter men även om social hållbarhet och den sociala infrastrukturen. 

Artiklarna och de valda teorierna kommer att användas som hjälpmedel för att analysera 

intervjumaterialet. Avslutningsvis presenteras en motivering av valet av tidigare forskning. 

2.1. Campusplanen 2025 

Högskolan i Halmstad har i samverkan med fastighetsbolagen Intea, Castellum, Fragerus och 

ICA fastigheter utvecklat Campusplanen 2025 med målsättningen att det framtida 

campusområdet skall vara till för alla och inte enbart studenter vid Högskolan i Halmstad. 

Det innebär att det framtida campusområdet kommer att vara en blandstad där både studenter 

och allmänheten är välkomna. Inom campusprojektet planeras det att byggas både hyresrätter 

för allmänheten och studentbostäder, det beräknas bli 400 lägenheter varav 144 som 

allmänheten får tillgång till. Avsikten är att det framtida campusområdet skall bestå av 

studentbostäder, verksamheter och serviceutbud med målet att skapa aktiviteter så att 

campusområdet även blir levande under kvällstid (Hallandsposten: 2016). Det centrala och 

återkommande temat i Campusplanen 2025 är utformningen av en öppen och inbjudande 

campuspark där dialoger, samvaro och rekreation främjas. För att detta skall åstadkommas är 

tanken att campusparken skall omges med nya byggnader som förväntas ha sina in- och 

utgångar mot parken för att skapa ett kretslopp av rörelse och möten dygnet runt. Den fysiska 

utformningen av campusområdet betraktas vara viktigt för en studieort då det är en del av 

Högskolans identitet och varumärke, och målet är att uppnå en kultur som är präglad av 

öppenhet och anlagd till gränsöverskridande samverkan. Utifrån detaljplanen är målet att 

bland annat skapa ett campusområde som gynnar utbildning och forskning, samtidigt som det 

främjar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Sweco Architects: 2013).     
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2.2. Tidigare forskning  

2.2.1. Akademiskt medborgarskap utöver campus 

I den vetenskapliga artikeln ”Academic citizenship beyond the campus: A call for the placeful 

university” skriven av Rikke Toft Nørgård, Søren Smedegaard och Ernst Bengtsen (2016) 

studeras vilka fördelar som uppkommer när det skapas en ömsesidig samverkan mellan ett 

universitet och det omgivande samhället. I artikeln talar författarna huvudsakligen om hur det 

professionella, personliga och allmänna måste samverka för att en individ skall känna 

samhörighet i samhällets och campusområdets offentliga rum. Artikeln syfte är att undersöka 

hur universitetscampus inte bara är ett fysiskt utrymme där studenter tillfälligt befinner sig 

för att få tillgång till kunskap och utbildning, utan också en mötesplats som genomsyras av 

betydelse och tillhörighet. Det finns en underliggande länk mellan universitetet och det 

omgivande samhället, vilket gör att campusområdet blir till en arena för meningsskapande. 

Författarna betonar att en student identifieras med universitetet även när denne lämnar 

campusområdet och kliver ut i det omgivande samhället, men att studenten likaså bär med sig 

värderingar in i campusområdet genom att exempelvis bosätta sig i en studentkorridor. De 

universitetscampus som författarna presenterar har oftast en infrastrukturell utformning som 

orsakar att de upplevs som en segregerad stadsdel där studenter exempelvis har tillgång till 

träningslokal, mataffär, café och nattklubb. Följaktligen utvecklas en förståelse för att 

specifika infrastrukturella utrymmen, inom campusområdet, är centrala mötesplatser som bör 

främjas av både studenter och allmänheten. Författarna argumenterar för att campus inte bara 

är en plats för akademiskt liv, utan också en plats som kräver deltagande vilket medför att 

värderingar, bekymmer och engagemang delas mellan studenter, besökande, anställda eller 

olika främlingar som tar en promenad i campusområdet. Studiens resultat påvisar hur 

campusområdet bör vara inkluderande snarare än exkluderande, att fler campusområden bör 

ha en praktisk social infrastruktur som tillåter öppenhet, dialog och gemensamt ansvar vilket 

kan öka den sociala sammanhållningen. Sammanfattningsvis betonas det att campusområdet 

kan upplevas som inskränkande och med stängda grindar för att skydda sig och innehållande 

människor, eller så kan det utstråla dialog, äkthet och integration av det som finns innanför 

och utanför. 
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2.2.2. Social infrastruktur 

Professorerna Niyaz K. Gabdrakhmanov och Vladimir A. Rubtsov (2014) har i sin artikel 

“The Objects Of Social Infrastructure In The Social Image Of The Region Shaping” tagit upp 

vikten av en fungerande social infrastruktur. Syftet är att social infrastruktur bör förstås som 

ett komplex av kommunala enheter, institutioner och konstruktioner som tillhandahåller 

befolkningen materiella och kulturella levnadsvillkor såsom bostäder, utbildning, social 

trygghet och allmännyttiga tjänster. Det är helt enkelt en infrastruktur som tillgodoser 

individen och kollektivet genom att möta deras behov. Författarna menar att det inte är en 

slump att det territoriella paradigmet är av betydelse för regionutvecklingen, utan att det 

istället har sin grund i tankesättet som talar för att territorier är mötesplatser och en resurs 

som organiserar utrymmet i en social infrastruktur. En systematiskt strukturell metod har 

använts för att få fram studiens resultat som påvisar att uppfattningen av social infrastruktur 

påverkas av det territoriella socioekonomiska systemet som bidrar till en mer djupgående 

studie av de sociala banden mellan olika individer.    

2.2.3. Stadsplanering och det offentliga rummet 

Wan Azlina Wan Ismail och Ismail Said (2015) är författarna av den vetenskapliga artikeln 

“Integrating the Community in Urban Design and Planning of Public Spaces: A review in 

Malaysian cities” som presenterar hur inkluderingen av samhällsmedborgare i Malaysiska 

städer åstadkoms med hjälp av stadsplanerare och landskapsarkitekter som har möjlighet att 

utforma och planera områden utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Syftet är att 

medborgarnas engagemang i stadsplaneringen av de offentliga rummen skall leda till en ökad 

känsla av delaktighet samtidigt som det skapas en gemenskap. Studiens granskning av olika 

projekt för det offentliga rummet bidrog till skapandet av ett empiriskt resultat som betonar 

vikten av ett samhällsdeltagande där tilltro, jämlikhet, lärande och delaktighet skapar 

möjligheter för den hållbara utvecklingen som omfattar social, ekologisk och ekonomisk 

problematik som berör både nuvarande och kommande generationen. Medborgarna bör vara 

de som analyserar sina egna problem och utforma lösningar i mån av att vara instrument för 

sin egen förändring, samtidigt som det parallellt gynnar myndigheterna som effektiviserar 

planeringsprocessen utifrån tydliga önskemål och riktlinjer som gynnar alla parter.    
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2.2.4. Social hållbarhet och moderna samhällen 

I artikeln “Social Sustainability and New Communities: Moving from concept to practice in 

the UK” skriver Saffron Woodcraft (2012) om hur social hållbarhet börjar bli allt viktigare 

inom stadsplanering och politik. Studien syfte var att undersöka framväxten av social 

hållbarhet som ett begreppsfält och planeringsdiskurs. Social hållbarhet grundas i bland annat 

jämlikhet, demokrati och social rättvisa. Flera aktörer sätter stort fokus på att använda social 

hållbarhet som en planeringspraxis, specifikt i förhållande till bostads- och stadsutvecklingen. 

Genom både en kvantitativ och kvalitativ metodologisk undersökning som fokuserar på 

medvetenheten kring social hållbarhet hos olika aktörer och hur den används beroende på 

aktör, kan Woodcraft uppvisa resultatet som anger att där finns en medvetenhet om social 

hållbarhet i planeringspraxis och inom politiken. Däremot finns det fortfarande ett behov av 

en mer noggrann definition och teoretisering av social hållbarhet, vilket gör att man måste 

förstå hur begreppet översätts av de olika aktörerna. Stiftandet av begreppet hållbarhet, som 

involverar ekonomiska, ekologiska och sociala delar, skedde i Brundtlandkommissionen 

vilket år 1987 tog upp vikten av hållbarhet då det förelåg en oro för samhällets och miljöns 

utveckling. Social hållbarhet betraktas vara den del som är svårast att uppfatta och även 

tillämpa då aspekter såsom trygghet, identitet och tillhörighet är svåra att mäta och jämföra 

med olika lösningar (Andersson: 2013). Beroende på perspektiv har social hållbarhet olika 

definitioner, däremot är huvudmålet att den sociala hållbarheten skall gynna alla menas det i 

boken “Social Sustainability in Urban Areas: Communities, Connectivity and the Urban 

Fabric” skriven av Tony Manzi m.fl (2010). Fokuset är att utveckla ett modernt samhälle där 

människors levnadsförhållanden och lika värde går först och förväntas vara mycket goda 

genom att inkludera medborgare i samhällsutvecklingen som alltid byggs med framtiden i 

åtanke (Manzi et al.: 2010).      

2.2.5. Social inklusion 

I artikeln “Experience of Social Inclusion among Students in University Campuses of 

Malaysia” skriven av Sepideh Sedaghatniaa m.fl (2014) diskuteras social exkludering och 

inkludering av universitetsstudenter i Malaysia. Det huvudsakliga syftet med studien är att 

identifiera huvudfaktorer som kan ha påverkat studenters inkludering i campusmiljön. Utifrån 

tidigare forskning som fokuserat på studenters tillfredsställelse inom utbildningsinstitutioner 
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såsom olika anläggningar, ville författarna istället fokusera på att studera den övergripande 

bilden av studenters tillfredsställelse baserad på social inkludering och exkludering utifrån 

deras förväntningar och behov. För att utveckla städernas sociala hållbarhet behöver man få 

en insyn på inklusionen från exklusionen, det vill säga att man måste kunna lyfta frågor om 

exkludering för att kunna arbeta med inkludering. Studien bygger på ett kvantitativt metodval 

och efter granskningen av tidigare forskning utvecklades ett kartläggningsinstrument vars 

validitet och kredibilitet studerades genom expertintervjuer, kognitiva intervjuer och 

pilotprov. Författarna delade ut frågeformulär i tre offentliga universitet och använde SPSS, 

ett statistikpaket, för att få fram det statistiska resultatet som dels påvisade hur läsbarhet, 

sociala relationer, anläggningar, extra aktiviteter, tillgänglighet, säkerhet, komfort, 

akademiska tjänster och transporter påverkar studenters inkludering inom campusområdet. 

Samtidigt som resultatet dels också påvisade att den fysiska kvaliteten i överlag var en viktig 

beståndsdel för ett inkluderande campusområde. 

2.3. Motivering av tidigare forskning 

Utifrån studiens syfte och frågeställning har det gjorts ett selektivt urval av tidigare 

forskning, vilket innebär att vi varit måna om att välja den forskning som lämpar sig och 

bidrar till att vi kan besvara vår frågeställning om hur studenter uppfattar att det nuvarande 

och planerade campusområde på Högskolan i Halmstad påverkar möjligheter till social 

sammanhållning. Vi använde oss av artikeln “Academic citizenship beyond the campus: A 

call for the placeful university” (2016) för att inledningsvis få en bättre förståelse för hur 

gränsöverskridande samverkan mellan högskolor och det omgivande samhället kan komma 

att påverka studenters känsla av inkludering respektive exkludering i förhållande till 

campusområdet, men också hur denna samverkan kan bidra till den sociala 

sammanhållningen. För att sedan sätta sig in i vilken betydelse social infrastruktur har för ett 

framgångsrikt campusområde har artikeln “The Objects Of Social Infrastructure In The 

Social Image Of The Region Shaping” (2014) varit av relevans då den hjälpt oss förstå vikten 

av en fungerande social infrastruktur som tillgodoser olika studentgrupper genom att möta 

deras behov och samtidigt möjliggöra mötesplatser inom campusområdet. Att förstå hur det 

offentliga rummet nyttjas i ett campusområdet är inte alltid lätt och därför valde vi att 

använda oss av artikeln “Integrating the Community in Urban Design and Planning of Public 
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Spaces: A review in Malaysian cities” (2015) som hjälper oss förstå hur olika studentgrupper 

kan inkluderas i utformningen av det framtida campusområdet i förhållande till det sociala 

hållbarhetsperspektivet. Detta genom att nyttja det offentliga rummet som en mötesplats 

studenter sinsemellan. “Social Sustainability and New Communities: Moving from concept to 

practice in the UK” (2012) används i denna studie då den bidrar till en förståelse för hur den 

sociala hållbarheten bör användas i planeringen och utformningen av olika campusområden i 

mån av att åstadkomma hållbara bostäder och mötesplatser för studenter, men också 

allmänheten. Tony Manzi (2010) och Björn Anderssons (2013) förklaring av det teoretiska 

begreppet social hållbarhet är av relevans för att förstå hur Campusplanen 2025, ur ett 

studentperspektiv, bör ha en planering och utformning som åstadkommer hållbara bostäder 

och mötesplatser för studenter, men också för allmänheten. Slutligen valde vi även artikeln 

“Experience of Social Inclusion among Students in University Campuses of Malaysia” (2014) 

eftersom den påtalar vilken sorts inkludering och exkludering som olika studentgrupper kan 

drabbas av i ett campusområde och bidrar till att vi som författare får större förståelse för 

studenternas krav och behov, vilket hjälper oss besvara studiens syfte och frågeställning. 

3. Teoretisk och begreppslig referensram    

I detta kapitel presenteras de teoretiska och begreppsliga referensramarna som vi valt att 

tillämpa i vår studie om hur den nutida och framtida sociala infrastrukturen kan påverka 

inkluderingen och exkluderingen av olika studentgrupper och vilken påverkan detta har på 

sociala sammanhållning. Det görs en motivering av valda teorier och begrepp, men också en 

fördjupning i syftet genom att skapa begripliga förklaringar av huruvida den sociala 

infrastrukturen faktiskt påverkar inkluderingen och exkluderingen av olika studentgrupper i 

campusområdet. 

3.1. Motivering av teoretiska begreppsapparat 

Vi har varit måna om att anpassa och finna de mest lämpliga teoretiska begreppsapparaten 

som bidrar till vår studies syfte och frågeställning om hur studenter uppfattar att det 

nuvarande och planerade campusområde på Högskolan i Halmstad påverkar möjligheter till 
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social sammanhållning. De valda teorierna och vetenskapliga artiklarna används i denna 

kandidatuppsats som ett redskap för det nästkommande sociologiska analyskapitlet. 

Inledningsvis anser vi att Don Mitchells (2003) teori om det offentliga rummet tillför studien 

ett makroperspektiv som behövs som hjälpmedel för att kunna förstå hur det offentliga 

rummet nyttjas i ett campusområde och hur det öppnar upp för möten både studenter 

sinsemellan och mellan studenter och allmänhet. Detta bidrar till en förståelse för vem som 

har rätt till campusområdet, enligt olika studentgrupper, och vilka fördelar respektive 

nackdelar det finns med en blandstad inom campusområdet. Mitchells teori knyts samman 

med Jan Inge Jönhills (2012) begreppspar inkludering och exkludering som bidrar till att vi 

kan redogöra för de olika studentgruppernas inkludering respektive exkludering i 

campusområdet och vad som påverkar detta, men också för att kunna besvara vilken 

påverkan en social infrastruktur har på den nutida och framtida inkluderingen och 

exkluderingen av olika studentgrupper. Vi använder även Pierre Bourdieus (1986) teori om 

kapital för att förstå hur studenternas symboliska och materiella tillgångar påverkar 

inkluderingen och exkluderingen i campusområdet. Avslutningsvis redogör vi för Robert 

Putnams (2000) teori om socialt kapital då vi önskar att förstå de olika studentgruppernas 

upplevelser av gemenskap i studentkulturen och hur denna gemenskap kan påverkas av den 

nutida och framtida inklusion respektive exklusionen inom campusområdet. Vi använder 

även hans vidareutveckling av begreppet socialt kapital, vilket är “bonding” och “bridging”. 

Denna teori fungerar som ett instrument för att på makronivå förstå vilka påföljder som kan 

uppstå om studenter drabbas av exkludering och hur detta kan motverkas i det framtida 

campusområdet, även vilka konsekvenser eller möjligheter som uppstår i och med 

utformningen av en blandstad inom Campusplanen 2025.   

3.2. Det offentliga rummet 

Geografen Don Mitchell (2003) förklarar betydelsen av det offentliga rummet genom att 

påtala vilka svårigheter som förekommer när det skapas en definition av vad det offentliga 

rummet antas vara och vem som har tillgång till det. Avsikten är att koppla relationen mellan 

social exkludering, social rättvisa och sociala rättigheter inom det offentliga rummet där 

marginaliserade samhällsgrupper utgör en variant av social exklusion. Mitchell fann sin 

inspiration i det som i början av 1960-talet kallades Berkeley Free Speech Movement, vilket 
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var en konflikt om att skydda rätten till att tala i det offentliga rummet vid University of 

California innan det utmynnade i ännu en konflikt om vem som kontrollerade innehållet och 

det offentliga rummet överlag. Berkeley blev en tillflyktsort för många av de exkluderade 

samhällsmedborgarna, inklusive hemlösa, innan det gjordes en överenskommelse om att 

bygga om campusparken och återigen exkludera “olämpliga” medborgare. Samhällsgrupper 

som under en längre period inte dominerat i samhället har trots detta alltid ”gått tillbaka till 

Hyde Park” som fick sin innebörd år 1866 då arbetarklassen orsakade demonstrationer om 

rösträtten. Enligt Mitchell innebär uttrycket Hyde Park att det är en nödvändig, demonstrativ, 

plattform i sökandet efter social och politisk rättvisa i ett demokratiskt och föränderligt 

samhället som aldrig stagnerar och blir perfekt för alla medborgare (Mitchell:2003:5-7:51). 

Förhoppningarna om ett heterogent samhälle och rätten till stadens offentliga rum är en sorts 

efterfrågan från samhället, specifikt för att staden är en mötesplats där olika samhällsgrupper 

möts och det är av stor betydelse för att främja efterfrågan av inkludering, inte exkludering. 

Förutom detta redogör Mitchell för hur medverkan i ett offentligt rum begränsas och drivs 

utifrån olika intressen som exempelvis ekonomiska, vilket exkluderar samhällsgrupper som 

inte uppfyller kraven. Konsekvenserna blir att det moderna samhällets offentliga utrymmen 

organiseras för medborgarna, istället för att vara organiserade av medborgarna. Detta medför 

att mötena mellan olika samhällsgrupper inte är garanterade och att rätten till det offentliga 

rummet begränsas (Mitchell:2003:11:18-19).  

I huvudsak menar Mitchell att exempelvis parkområden och gator representerar det offentliga 

rummet och när dessa rumsliga områden används av olika samhällsgrupper, blir det offentliga 

rummet även ett representativt utrymme då det skapas sociala interaktioner. Det finns en 

medvetenhet om att det offentliga rummet, i ett modernt och demokratiskt samhälle, är en 

samlingsplats där både fria och riskabla interaktioner sker samhällsgrupperna sinsemellan. 

Ändamålet med offentliga rum är främjandet av fysiska mötesplatser för allmänheten. Dock 

har offentliga rum såsom parkområden och gator varit ett utrymme för exkludering under en 

längre tidsperiod, vilket inte främjar demokratin (Mitchell:2003:51:128-130). I mån av att 

uppnå ett demokratiskt, hållbart och modernt samhälle som inkluderar alla, krävs det att det 

offentliga rummet gynnar dialoger som har positiv inverkan på individers interaktion. Vill 

man däremot ha rätten att ingå i det offentliga rummet, tillkommer makt som styr vilka 
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rättigheter som tilldelas och vilka samhällsgrupper eller enskilda individer som inkluderas 

respektive exkluderas i det offentliga rummet. Av det skälet är det inte ovanligt att det uppstår 

friktioner mellan olika samhällsgrupper (Mitchell:2003:27-33).    

3.3. Inkludering och exkludering  

Sociologen och samhällsvetaren Jan Inge Jönhill (2012) betonar hur det moderna samhället 

består av delsystem som en individ antingen är inkluderad eller exkluderad från, det kan vara 

allt från politiska till utbildningsmässiga delsystem. Vad som menas är att individer 

åstadkommer roller i det moderna samhället och inkluderas i ett eller flera delsystem, utifrån 

egna önskemål, samtidigt som de exkluderas från delsystem som inte är av betydelse för 

deras samhällsroll. Detta bidrar till skapandet av både en frivillig eller legitimt nekad 

exklusion. Däremot är det inte ovanligt att samhället bidrar till ofrivilliga exkluderingar som 

drabbar olika samhällsgrupper och särskiljandet mellan detta begreppspar förklaras som 

tillhörighet respektive brist på tillhörighet gentemot samhällets sociala system (Jönhill:

2012:39-41). Det allra vanligaste som skapar exklusion i olika samhälleliga delsystem är 

språket och kulturen, vilket exempelvis kan drabba individer som lämnar arbetsmarknaden 

för att istället vidareutbilda sig. Jönhill påtalar även att exkludering kan vara singulär och 

kumulativ, varav den förstnämnda sker när en individ exempelvis lämnar en vänskapskrets 

för en annan och fortfarande har en pågående relation till andra delsystem. När det däremot 

sker en kumulativ exklusion förlorar individen tillhörigheten inom alla delsystem (Jönhill:

2012:87).  

   

Enligt Jönhill kan relationen mellan individ och delsystem förstås genom att stöta på 

distinktioner som utmärker de inkluderade individerna från de exkluderade. Någonting som 

kan försvåra och göra distinktionen mellan inklusion och exklusion oklar, är kulturella 

kontexter såsom olika subkulturer knutna till exempelvis specifika ungdomskulturer. Det 

betonas även att individer kan inkluderas i delsystem till följd av att de besitter en särskild 

inkluderande roll som exempelvis högskolelärare (Jönhill:2012:61:69). Det mångkulturella 

samhället påverkar inkluderingen då det existerar en mångfald av kulturella uttrycksformer. 

Konsekvenserna är att de mångkulturella skillnaderna bidrar till exklusion och 

konfliktskapande på grund av markanta skillnader i beteende- och värderingsmönster (Jönhill 
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:2012:139-141). Inklusion och exklusion kan dessutom förklaras som en flerdimensionell 

företeelse som tydliggör den problematik som präglar moderna samhällen. Detta begreppspar 

är ett hjälpmedel i iakttagelsen och skildringen av en individs tillhörighet respektive brist på 

tillhörighet (Jönhill:2012:39-41). Jönhill betonar att en social sammanhållning uppnås genom 

att individer inkluderas och blir en del av både ett samhällssystem och en gemenskap, men att 

inkludering inte alltid är någonting att aspirera på. Exkludering opererar som en rumslig 

uppdelning och maktlöshet som kan bidra till att exkluderade individer inte har möjlighet att 

påverka beslut om exempelvis resurser då deras inflytande är begränsat och de befinner sig i 

samhällsområden som inte delas med inkluderade individer (Jönhill:2012:42:47-49). 

3.4. Olika former av kapital 

I texten “Forms of Capital” skriven av Pierre Bourdieu (1986) och “An invitation to 

Reflexive Sociology” skriven av Pierre Bourdieu och Loic J. D. Wacquant (1992) beskrivs 

begreppet kapital som även kan förklara klassamhället. Kapital är en ackumulerad arbetskraft 

i dess materialiserade form som gör det möjligt för grupper eller individer att få social energi 

i form av arbetskraft, det finns tre olika kapital som representerar olika funktioner. 

Ekonomiskt kapital är det ena och omvandlas till pengar eller äganderätter. Kulturellt kapital 

är ytterligare ett kapital och kan konverteras till ekonomiskt kapital över tid men som även är 

innehavet av utbildning. Socialt kapital handlar om sociala kontakter som likaså kan 

omvandlas till ekonomiskt kapital i form av en högre position i samhället. Genom att förklara 

hur de olika kapitalen fungerar menar Bourdieu att de kan förvärvas, bli utbytta och 

transformeras till andra kapitalformer. Kapitalens struktur och fördelning gör det lättare att få 

en förståelse för hur kapitalformerna förklarar hur den sociala världen fungerar. Innehavet av 

kulturellt kapital kan vara social klass, diverse resurser och engagemang i utbildning, de olika 

aspekterna kan påverka den akademiska karriären vilket kan göra att det kulturella kapitalet 

kan omvandlas till ekonomiskt kapital. Utvecklandet av det kulturella kapitalet kan skapas 

med hjälp av lärandet i form av materiella föremål som böcker, målningar, instrument etc. 

men även av kulturvanor. Det sociala kapitalet handlar om individens resurser när det 

kommer till faktiska och potentiella nätverk eller relationer såsom bekantskap. Bourdieu 

diskuterar omvandlingen mellan de olika kapitalen, han menar att alla typer av kapital 
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ursprungligen kan komma från det ekonomiska kapitalet men endast genom 

omvandlingsarbeten (Bourdieu & Wacquant:1992:55:99:119, Bourdieu:1986:241-258). 

3.5. Socialt kapital 

Robert Putnam (2000) är en amerikansk samhällsvetare som redogör för begreppet socialt 

kapital, vilket är ett begrepp som klargör de olika relationerna som en individ har eller hur 

olika grupper har det. Bonding och bridging är det sociala kapitalet som Putnam anser är 

viktigt för både samhällets och individers hälsa. Det som kännetecknar bonding är homogena 

grupper där individer som står “utanför” kan bli exkluderade på grund av att denna grupp är 

inåtriktad, familjerelationer kan exempelvis utgöras av bonding eller där det finns en annan 

form av gruppidentitet. Relationerna som utmärks av bonding innefattar individer som stödjer 

varandra både psykologiskt och socialt då man känner tillit och solidaritet inom den 

homogena gruppen, stödet är avgörande för individens välmående. Bridging präglas däremot 

av utåtriktade relationer som består av olikartade individer, detta kapital är mer inkluderande 

och har en betydande roll för samhället då den tillåter olika grupper att dela information, 

resurser, idéer och visioner som exempelvis diverse föreningar. Även om det finns en 

distinktion mellan bonding (exkluderande) och bridging (inkluderande), menar Putnam att de 

två kapitalen samarbetar genom att bonding kan vara en bra utgångspunkt för bridging. 

Relationerna som utmärks av bonding gör att individen stärker sin tillhörighet och självkänsla 

och är ett stöd när man sedan vill nätverka med andra relationer som utmärks av bridging 

(Putnam:2000:20-23). När ett samhälle innehar en hög grad av socialt kapital är det ett 

resultat av att samhällsmedborgare känner tillit till varandra då man väljer att spendera tid för 

att exempelvis sällskapa med vänner eller vara med på diverse aktiviteter, detta bidrar till ett 

ökat bridging och bonding kapital. Putnam betonar att sociala relationer är lättare att 

bibehålla och skapa om det offentliga rummet ser attraktivt och tryggt ut med solidariska 

medmänniskor. Om det råder en låg känsla av socialt kapital riskerar den delen av staden som 

inte är attraktiv och trygg att bli exkluderad, dels för att kontaktnätet från andra delar av 

staden är svaga men också för att avståndet mellan de olika stadsdelarna är för stor vilket kan 

exkludera invånarna i den stadsdelen (Putnam:2000:311:337). 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera valet av kvalitativ metod och hermeneutisk 

vetenskapsteori, styrkor och svagheter med metodvalet samt varför vi anser att dessa val 

lämpat sig för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Vidare presenteras även 

urval och avgränsning men också vilket tillvägagångssätt som nyttjats under insamlingen av 

empirin och en redogörelse av reliabiliteten och validiteten. Slutligen redogörs de etiska 

reflektionerna det vill säga vad vi som författare behövt ha överseende med under studiens 

gång, en analysmetod samt relationen mellan tidigare forskning, vetenskapsteori och metod.  

4.1. Kvalitativt metodval 
Vetenskapen delas in i två olika forskningsmetoder, varav den ena är kvalitativ ansats som via 

observationer, intervjuer och textanalys samlar in empiri och den andra är kvantitativ och 

oftast samlar in empiri via enkätundersökningar som skapar en objektiv världsförklaring 

(Bryman:1997:20:58). För att kunna samla in vårt empiriska material har vi valt att använda 

oss av den kvalitativa metoden, mer specifikt semistrukturerade intervjuer på cirka 45 

minuter per respondent, som utförs med sammanlagt åtta respondenter som består av olika 

studentgrupper. Genom den kvalitativa metoden får respondenterna mer svängrum för att tala 

om sina upplevelser då semistrukturerade intervjuer går att jämföras med ett öppet samtal, 

med möjlighet till en mer ingående konversation, istället för ett “stängt” samtal med endast 

ett frågeformulär. Intervjuguiden baseras på ett utkast av frågor som sedan analyseras och 

tematiseras med hjälp av materialet från de utskrivna intervjuerna (Kvale & Brinkmann:

2014:44-46, Olsson & Sörensen:2011:18-19). Den semistrukturerade intervjumetoden är 

enligt oss lämplig att använda i denna studie då vi upplever den som mest kompatibel med 

studiens syfte och frågeställning, men även den valda metodologiska ansatsen vilket är 

hermeneutiken. Anledningen till att vi valde att intervjua olika studentgrupper är att vi, utefter 

deras intervjusvar, önskar att skapa oss en förståelse och inifrån perspektiv för vårt syfte och 

parallellt besvara frågeställningen om hur studenter uppfattar att det nuvarande och planerade 

campusområde på Högskolan i Halmstad påverkar möjligheter till social sammanhållning. Vi 

hade dessutom kunnat komplettera de semistrukturerade intervjuerna med observationer, 
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dock anser vi inte att detta lämpade sig då vi önskade att fånga respondenternas upplevelser i 

ord. Vi är medvetna om att det finns alternativa metodologiska tillvägagångssätt, däremot 

ansåg vi att den kvalitativa metoden var av relevans då vi vill ta del av ett inifrån perspektiv 

med hjälp av studenternas upplevelser. Ett alternativt metodologiskt tillvägagångssätt hade 

kunnat vara kombinationen av kvalitativa intervjuer och observationer, detta hade dock 

kunnat förvirra själva fokusområdet i studien och inte åstadkommit det önskade fokus på 

respondenternas upplevelser i ord. Vi hade även kunnat använda kvantitativt metodval då vi 

lättare hade kunnat nå ut till fler studentgrupper genom enkätundersökningar och haft större 

möjlighet att generalisera det slutgiltiga resultatet, det hade däremot inte gett oss den 

djupgående informationen om studenternas upplevelser. 

4.1.1. Styrkor och svagheter med kvalitativt metodval  

Genom att skapa en subjektiv bild av studiens syfte, behöver forskaren ha som mål att bland 

annat förknippa teori med verklighet. I och med detta står vi inför samhällsproblemet som vi 

är intresserade av, samtidigt som där finns en öppen dialog med våra respondenter och oss 

forskare. Den kvalitativa metoden har både svagheter och styrkor, varav en styrka är att vår 

studie successivt tydliggörs under processen. Vad som menas att desto mer information och 

beskrivningar som samlas in från respondenterna, desto mer kan den insamlade empirin 

tolkas (Olsson & Sörensen:2011:18-19). Ahrne och Svensson (2015) påtalar ytterligare en 

styrka med den kvalitativa metoden, vilket är att man på kort tid får tillgång till flera olika 

respondenters reflektioner, erfarenheter och upplevelser kring den valda studien. Då vi hade 

begränsat med tid under uppsatsens gång ansåg vi att den kvalitativa metoden skulle gynna 

oss i längden, på grund av dess effektivitet. Däremot är svagheten med intervjuer att man som 

forskare möjligen inte tolkar empirin på det sätt som respondenten vill att det tolkas. 

Intervjumetoden i sig kan kännas svag och ibland behövas kompletteras med andra metoder 

för att stärka empirin, vilket även det är en svaghet (Ahrne & Svensson:2015:53-54). 

4.2. Hermeneutisk vetenskapsteori 

I denna studie har vi valt att använda oss av den hermeneutiska vetenskapsteorin som 

metodansats avsiktligen för att erhålla en djupgående förståelse och ursprungligen 

härstammar hermeneutiken från den grekiska teologins ”tolkningar av bibliska texter” och 
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betraktas vara ett alternativ till positivismen och det naturvetenskapliga idealet. Detta för att 

man tar avstånd från tanken om en enhetsvetenskap och hermeneutiken betraktas i det nutida 

samhället vara den mest adekvata termen för ”allmän tolkningslära” (Andersson:2014:19). 

Det centrala för hermeneutiken är att lära sig att förstå och tolka meningsfulla fenomen. 

Genom att använda diskurs som ett verktyg exempelvis intervjuer, kan man skapa förståelse 

och tolkning av både det fenomen som studeras och andra fenomen. Förståelsen av 

meningsfulla fenomen skapas utifrån en social aktörs ögon genom att undersöka de sociala 

relationer som sker i samhället med hjälp av tolkningar, vilka skapas i rörelsen mellan 

individens förförståelse och nya erfarenheter (Gilje & Grimen:2007:27:171-173).  

Inom hermeneutiken som tolkningsmetod benämns även den hermeneutiska cirkeln, vilket 

syftar till att klargöra hur olika delar skapar en helhet och att detta enbart kan förstås genom 

ett samarbete mellan delarna och helheten (Olsson & Sörensen:2011:163-165). Under 

studiens gång har alla delar såsom förstudien, förförståelsen och tidigare forskning bidragit 

till en helhet. I vår studie använder vi även de olika studentgruppernas intervjusvar som delar 

för att kunna besvara studiens helhet om hur studenter uppfattar att det nuvarande och 

planerade campusområde på Högskolan i Halmstad påverkar möjligheter till social 

sammanhållning, dessa delar har genererat en helhetsförståelse av vår studies avsikt och 

planering. Målet med humanvetenskapen handlar till stor del mer om tolkningen av 

meningsinnehåll, än att ge en förklaring på olika händelser. Vilket gör att humanvetenskapen 

får en hermeneutiska profil. Genom att forskaren återskapar problemsituationen som aktören 

står inför, kan den hermeneutiska tolkningen innebära att problemsituationen både är 

historisk och social. Med hjälp av en förståelse skapas en problemlösning av den 

problemsituation som påträffats, för att detta skall bli möjligt måste aktörernas handlingar 

vara i betraktande, lösningen kan dock variera beroende på aktörernas kunskap och resurser. 

Rekonstruktion från förväntning och problemsituation gör att handlingarna som tidigare setts 

som irrationella numera betraktas vara rationella (Gilje & Grimen:2007:96).    

Avsikten med hermeneutiken är till stor del att hitta förklaringar på skrifter och muntliga 

uttalanden, men den handlar även om att förstå och tolka beteendemönster, värderingar, 

normer och regler. Samhällsvetare förhåller sig till en värld som redan är tolkad av andra 
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sociala aktörer som har egenartade skildringar och uppfattningar gällande sig själva, 

omgivningen och världen. Detta kan förstås utifrån begreppet dubbel hermeneutik som syftar 

till att forskaren knyter an till den världsuppfattning som de sociala aktörer tidigare tolkat, 

oavsett om tolkningen är rättfärdigad eller inte (Gilje & Grimen:2007:145:175). Inom 

hermeneutiken är det också viktigt att förstå huruvida fördomar och förförståelse är kopplad 

till förutsättningar, då individer aldrig möter omvärlden helt förutsättningslöst. Beroende på 

om en individ förstår eller inte förstår någonting, handlar det i grunden om vilken bakgrund 

eller vilka förutsättningar som förts in i förståelseprocessen. En nackdel med hermeneutiken 

är att man ständigt, omedvetet eller medvetet, styr empirin utifrån den förförståelse man har 

(Gilje & Grimen:2007:179-181). Inför vår studie hade vi som författare en förförståelse för 

hur det framtida campusområdet, i jämförelse med det nuvarande, bör och inte bör vara i mån 

av att inkludera olika studentgrupper och främja den sociala sammanhållningen alltmer. 

Eftersom att vi båda studerar vid Högskolan i Halmstad och en av oss är hemmahörande i 

Halmstad och den andra är pendlare, har vi personliga erfarenheter av hur det är att vara 

student i det nutida campusområdet och vad som potentiellt behöver förändras i den sociala 

infrastrukturen inför det framtida. Därav var vi tvungna att förbli öppensinnade och medvetna 

om att våra egenartade porträtteringar av Campusplanen 2025 kan ha påverkats av våra 

förkunskaper och förutfattade meningar som studenter vid Högskolan i Halmstad. Denna 

förförståelse har utmynnat i att vi gjort ett urval som vi upplever skapar en rättvisare bild av 

hur Campusplanen 2025 är tänkt att tillgodose de olika studentgrupper som är tänkta att 

exempelvis både bosättas och vistas inom campusområdet.    

4.3. Urval och avgränsning 

Under en kvalitativ intervjuforskning är det viktigt att inte ha alltför många respondenter då 

både transkriberingen och genomförandet av intervjuerna tar tid. Risken blir däremot att vi 

får en begränsad helhetsbild. Det är viktigt att lägga fokus på intervjumaterialet då vi är i 

behov av ett intervjumaterial med hög kvalitet för att sedan kunna tolka och analysera detta 

(Dalen:2007:54). Studiens urval bygger på en kombination av ett bekvämlighetsurval, som 

kännetecknas av att hitta ett urval som är lättillgängligt och bekvämt för forskaren, och ett 

subjektivt urval som är handplockat för ämnet. Vi använde bekvämlighetsurvalet då vi till en 

början ville hitta studenter som var villiga att delta som respondenter, därav tillfrågade vi de 
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första som fanns till hands. Det subjektiva urvalet gör det sedan möjligt för oss forskare att få 

den bästa informationen för studien, just för att urvalet har en viss relevans och kunskap för 

det som undersöks (Denscombe:2016:74-75:77). Därigenom tillfrågade vi samtliga 

respondenter om de tillhörde någon av de olika studentgrupperna som var av relevans i vår 

studie, vidare handplockade vi studenter från Högskolan i Halmstad som pendlar, hemmahör 

i Halmstad, är nyinflyttade och som har familj och barn. Genom att använda olika 

studentgrupper som urval får vi fram ett empiriskt material som respondenterna ur ett 

studentperspektiv har kunskap kring. Eftersom att vi vill undersöka hur olika studentgrupper 

reflekterar kring Campusplanen 2025 anser vi att de utvalda studentgrupperna har den 

kunskap som krävs för att vi sedan skall kunna analysera och besvara vårt syfte och 

frågeställning. I vår studie har vi valt att varken avgränsa oss när det kommer till studenternas 

ålder, kön eller akademi då vi önskat att få ett studentperspektiv som är oberoende av dessa 

kategorier. Däremot finns det representanter från varje akademi vid Högskolan i Halmstad, 

det vill säga från hälsa och välfärd, ekonomi, teknik och naturvetenskap, lärande, humaniora 

och samhälle och informationsteknologi. Utifrån vår förförståelse har vi valt en indelning av 

studentgrupper i denna uppsats, vilket innebär att vi som tidigare nämnt inte valt att avgränsa 

oss till exempelvis studentgrupper som läst tre eller respektive år vid Högskolan i Halmstad. 

Vår motivering till detta är att vi önskat uppnå ett så brett urval av studenter som möjligt och 

inte enbart studentgrupper från en årgång. Risken med valet av urval och avgränsning kan 

vara att empirin blir alltför allmän och inte specificerad inom ett visst område, vilket tyder på 

att problemområdet i denna studie kan ses som en tillfällig problematik och inte bestående.  

4.4. Tillvägagångssätt 

Under vårterminen 2018 meddelade Ingrid Svetoft, samordnaren för Exjobb i Samverkan, att 

Högskolan i Halmstad skulle presentera projektet Campusplanen 2025. Det var även vid 

denna tidpunkt och tack vare Exjobb i Samverkan som vi hördes talas om campusprojektet 

och fann den inriktning som vi ville att kandidatuppsatsen skulle ta. Här nedan presenteras en 

sammanfattning av de etapper som vi handskats med under studiens tillvägagångssätt; 
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4.4.1. Studien inleds 

Inledningsvis tog vi kontakt med Richard Ahlgren, fastighetschefen på Högskolan i 

Halmstad, och bokade ett möte för att diskutera ett potentiellt samarbete. Efter mötet fick vi 

 tillgång till dokument som handlade om Campusplanen 2025 och kunde därpå fastställa 

studiens syfte och frågeställning. Vi utformade sedan en intervjuguide som vi använde oss av 

under intervjutillfällena med de olika studentgrupperna som bestod av studenter som pendlar, 

är hemmahörande i Halmstad, är nyinflyttade och som har barn och familj. Det övergripande 

kravet vi hade var att respondenterna skulle vara studenter vid Högskolan i Halmstad och 

med hjälp av information på sociala medier och förfrågningar fick vi tag på våra åtta 

respondenter, vi försökte även göra en jämn könsuppdelning och vara oberoende av ålder för 

att inkludera så många olika studentgrupper som möjligt.   

4.4.2. Studien etableras 

Efter att respondenterna godkände förfrågan om de i nuläget studerar vid Högskolan i 

Halmstad, stämde vi tid och plats med samtliga åtta respondenter som alla önskade att bli 

intervjuade i bokade grupprum. Det första som vi gjorde var att presentera oss själva och 

syftet med studien, vi berättade även om deras rättigheter. Våra semistrukturerade intervjuer 

bygger på förberedda frågor som berör ett redan valt ämne, vi sammanställde en 

intervjuguide med 21 frågor (se bilaga 2) som relateras till studiens syfte och frågeställning. 

Vi valde att använda oss av områdesprincipen, vilket innebär att man som forskare tillämpar 

profilerande inledningsfrågor innan man går in på de mer centrala frågorna (Dalen:2007:31). 

Inledningsvis ställdes därav fyra frågor som berörde studenternas bakgrund. Därefter ställdes 

centrala intervjufrågor som berörde temana studenters tillhörighet gentemot studentkulturen, 

studenters sociala och rumsliga rörelser, relationen till Högskolan i Halmstad som mötesplats 

för studentgrupper och förhållandet mellan student och allmänhet. Slutligen visade vi 

campuskartan och förklarade Campusplanen 2025 för att ge studenterna en bild av hur det 

framtida campusområdet kommer att se ut innan vi gick in på resterande intervjufrågor. 

4.4.3. Studien avslutas  

Studiens intervjuguide är utformad för att den skall klargöra studenternas upplevelser av det 

nutida och framtida campusområdet. I mån av att åstadkomma ett ordagrant empiriskt 
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material använde vi oss av tekniska redskap såsom en bandspelare för att i efterhand kunna 

lyssna på intervjuerna och transkribera (Dalen:2007:33). Saker som vi önskar att vi gjort 

annorlunda är dels att vi intervjuat fler respondenter i mån av att skapa oss en större 

uppfattning och helhetsbild. Vi hade även velat skicka ut Campusplanen 2025 till de berörda 

respondenterna i samband med informationsmailet, just för att förbereda respondenterna 

något ytterligare. Detta kan ha varit en nackdel och skapat en viss osäkerhet hos 

respondenterna då vi som intervjuare gjorde en kortare presentation av Campusplanen 2025 

under intervjun istället för att låta respondenterna självmant läsa innehållet och reflektera 

innan intervjutillfället. Detta önskar vi att ta med till nästkommande uppsatsskrivande.          

4.5. Reliabilitet och validitet  

Forskaren måste inför varje forskningsprojekt ta ett kritiskt ställningstagande och ifrågasätta 

om den tänkta studien har hög respektive låg reliabilitet och validitet. Inom den kvalitativa 

granskningen av forskning är detta två centrala begrepp som ådagalägger två sidor av studien. 

Talar man om reliabilitet så kan den interna komma till tals, vilket syftar till att förklara hur 

forskare influeras av varandra i tolkningen av det som observeras och uppfångas och hur det 

bör finnas enhällighet dem sinsemellan (Bryman:2011:352). Avsikten med reliabilitet är att 

slutresultatet skall kunna regenereras av andra forskare som följer likadant tillvägagångssätt 

och metod vid ett senare tillfälle och om intervjudeltagarna besvarar frågorna annorlunda 

beroende på vem som intervjuar, alltså handlar det om vilken konsistens och tillförlitlighet 

det slutgiltiga resultatet har. Validitet handlar däremot om att upprätthålla ett hederligt etiskt 

förhållningssätt och huruvida forskningsmetoden faktiskt undersöker det som den är ämnad 

att undersöka. Om detta önskas att uppnås är det viktigt att under studien behålla den röda 

tråden och beakta syftet och frågeställningen som en grund till urvalet och utformningen av 

intervjuguide. Svagheten med den kvalitativa forskningsmetoden är att reliabiliteten är svag, 

därav kan inte resultatet reproduceras i framtida studier och få samma svar. Ett exempel på 

detta är om Campusplanen 2025 ändras eller inte blir av, vilket gör att respondenterna svar 

inte stämmer överens med det som tidigare sagts. Däremot är validiteten hög då studien avser 

att mätinstrumentet mäter det man skall mäta i och med att resultatet fokuserar på specifika 

omständigheter (Olsson & Sörensen:2011:18-19, Kvale & Brinkmann:2014:295-296).  
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4.6. Forskningsetiska reflektioner  

När det gäller etiska principer i forskningen, finns det fyra allmänna huvudkrav att förhålla 

sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet och samtyckeskravet syftar till att forskaren lämnar ut tydlig information 

om studien såsom syftet, forskarnas kontaktuppgifter och undersökningens genomförande till 

respondenten. Det är viktigt att respondenterna vet att deltagandet är frivilligt och även 

möjliga fördelar och nackdelar med att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet:2002:7, 

Olsson & Sörensen:2011:84). Innan intervjun med respondenterna ville vi i första hand få ett 

godkännande på att individerna platsade i vårt urval, därefter skickades ett informationsmail 

ut till samtliga respondenter. I detta informationsmail var vi tydliga med att förklara syftet 

och allmän information kring studien. Vi var även mycket noggranna med att informera att 

deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som helst kan dra sig ur, det skickades 

även ut kontaktuppgifter ifall respondenterna vill ta kontakt med oss forskare.   

Konfidentialitetskravet handlar om att informationen kring respondenterna behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att informationen behandlas säkert från de individer som är 

obehöriga. Slutligen handlar nyttjandekravet om att det enskilda och det insamlade materialet 

endast används i forskningssyfte och inte får användas i andra ändamål såsom icke-

vetenskapliga (Vetenskapsrådet:2002:12-14). Respondenterna tillfrågades om ett 

godkännande att spela in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem, därefter raderas 

inspelningarna. Endast vi som forskare granskade empirin under studiens gång, på detta sätt 

kunde ingen få tag på inspelningarna och identifiera respondenterna utifrån deras röster. Vi 

har även skyddat deras identitet genom att använda fiktiva namn i studien istället för deras 

riktiga förnamn vilket stärker respondenternas anonymitet, vi har även varit noggranna med 

att inte skriva ut personlig information för att försvåra identifieringen av respondenterna. 

4.7. Analysmetod  

I en studie är analysmetoden av den insamlade och bearbetade empirin en viktig etapp som 

genom hermeneutiken kan diversifiera originaltexten i mån av att tolka och skapa en mening 

bakom de faktiska orden. Analysmetoden utgår från respondenternas livsvärld och forskaren 

tolkar meningarna utifrån egna hypoteser som gör det möjligt för forskaren att inkluderas i 
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skapandet av meningstolkning (Kvale & Brinkman:2014:177-178:245-247). Efter 

insamlingen av empiri är bearbetning genom meningskoncentrering ett viktigt moment, vilket 

menar på att forskaren belyser meningarna av relevans och koncentrerar sig på ett specifikt 

meningsinnehåll från intervjuerna med avsikt att inte gå miste om det väsentliga innehållet 

(Olsson & Sörensen:2011:160). I vår studie utgår vi från hermeneutisk meningstolkning och 

analyserar empirin utifrån valda teorier och tidigare forskning som vi anser lämpar sig för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Avsikten är att analyskapitlet skall bestå av 

tematiseringar anpassade utefter studiens frågeställning och valda begreppsapparat. 

Inledningsvis sammanställde vi de transkriberade intervjuerna i mån av att skapa oss en 

empirisk helhetsbild. Vi använde sedan det centrala från intervjumaterialet och kopplade 

slutligen våra tematiseringar till studiens syfte och frågeställning. 

4.8. Relationen mellan tidigare forskning, vetenskapsteori och metod 

Valet av metod och teori samverkar, vilket innebär att metodvalet fastställer att det empiriska 

materialet analyseras utifrån forskarens valda vetenskapsteorier. Studiens forskningsobjekt är 

teoretiskt fastställd och valet av metod är bunden till de teoretiska utgångspunkterna vilket 

sedan fungerar som tolkningsramar. För att förstå och förklara aktuella samhällsfenomen 

används olika teorier som verktyg för att skapa en tolkning av det empiriska materialet man 

erhåller, vilket resulterar i att författaren bildar sig en fördjupad och möjligen förnyad 

förståelse och kunskap kring studiens fenomen. Samverkan mellan metod och teori betraktas 

vara svår för vissa forskare då det kännas som att man gör “fel” tolkning av det empiriska 

materialet, vilket orsakar att man i vissa fall separerar på metod och teorin. Lundin menar 

däremot att forskningsobjektet alltid är teoretiskt bestämt vilket gör att forskaren lättare kan 

skapa sig en uppfattning om vilka teorier som lämpar sig i analysen och därför är metoden 

beroende av teorin (Sjöberg & Wästerfors:2008:85-88). För att besvara vår frågeställning 

använder vi oss av ett kvalitativt metodval och hermeneutisk utgångspunkt. Vi har även valt 

de teoretiska utgångspunkterna Don Mitchells (2003) teori om det offentliga rummet, Jan 

Inge Jönhills (2012) begreppspar inkludering och exkludering, Pierre Bourdieu (1986) olika 

former av kapital och Robert Putnams (2000) teori om socialt kapital med ingång på bonding 

och bridging. För att analysera empirin ytterligare använder vi oss av fem vetenskapliga 

artiklarna som handlar om stadsplanering, social inklusion, campusområdets betydelse för 
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studenter men även om social hållbarhet och den sociala infrastrukturen. Genom att använda 

tidigare forskning, vetenskapsteori och metod, tolkas och analyseras respondenternas 

empiriska utfall vilket gör att det skapas en relation mellan dessa tre komponenter. När man 

väljer metod är teorierna valda då man vill rikta sin studie till ett visst håll, med hjälp av den 

nya förståelsen och kunskapen som kommer med analyseringen av empirin tillsammans med 

teorin skapas möjligheten att teoretisera, det vill säga skapa nya begrepp, hypoteser etcetera. 

5. Resultat 

I detta kapitel introduceras inledningsvis de olika studentgrupper som undersöktes i studien. 

Därefter presenteras det empiriska resultatet utifrån tematiseringar. Dessa teman är; 

Studenternas tillhörighet gentemot studentkulturen, studenters sociala och rumsliga rörelser, 

relationen till Högskolan i Halmstad som mötesplats för studentgrupper, förhållandet mellan 

student och allmänhet och till sist temat det framtida campusområdet. Dessa teman utgör de 

underfrågor som vi haft under studiens gång och bidrar till att vi i kommande kapitlen kan 

besvara studiens syfte och frågeställning. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 

de huvudsakliga poängerna från resultatet för att underlätta inför analysen.  

5.1. Introduktion av olika studentgrupper   

Samtliga respondenter, från de olika studentgrupperna, har gemensamt att de studerar vid 

Högskolan i Halmstad. Vi använder fiktiva namn i redovisningen av resultatet och presenterar 

vilken studentgrupp samtliga respondenter tillhör.   

Studenter som pendlar  
Amanda - Läser tredje året vid Högskolan i Halmstad och bor i Skene. Hon hade inte velat 

bosätta sig i Halmstad om möjligheten fanns.  

Erik - Läser andra året vid Högskolan i Halmstad och bor i Kristianstad. Han hade velat 

bosätta sig i Halmstad om möjligheten fanns.  
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Studenter som hemmahör i Halmstad  
Emma - Läser första året vid Högskolan i Halmstad och tycker att Högskolan i Halmstad har 

nått upp till hennes förväntningar och trivs med att hon redan är bosatt i närheten.  
Anton - Läser tredje året vid Högskolan i Halmstad och tycker att Högskolan i Halmstad 

uppnått hans förväntningar under studieperioden.  
 

Nyinflyttade studenter  
Beatrice - Läser tredje året vid Högskolan i Halmstad och är bosatt i Halmstad sedan två år 

tillbaka. Hon anser att Högskolan i Halmstad uppfyllt hennes förväntningar och hennes 

nuvarande boendesituation, i ett studentområde, är att föredra i jämförelse med hennes förra.  
Kalle - Har tidigare studerat vid Högskolan i Halmstad men påbörjade en ny utbildning 2016. 

Han kommer ursprungligen från Göteborg och bor i en studentlägenhet och upplever inte att 

hans nuvarande boendesituation är att föredra i jämförelse med hans förra boende i Göteborg.  
 

Studenter med familj och barn  

Karin - Studerar sista året vid Högskolan i Halmstad. Överlag anser hon att Högskolan 

uppfyllt hennes förväntningar och hennes boendesituation i Falkenberg är stabil, om hon inte 

hade haft familj och barn hade hon kunnat tänka sig att bosätta sig i ett studentområde om 

möjligheten fanns.  
Julia - Läser tredje året vid Högskolan i Halmstad och är bosatt utanför centrala Halmstad. 

Hon tycker att Högskolan i Halmstad delvis nått upp till hennes förväntningar och hon hade 

inte velat flytta närmare centrala Halmstad om möjligheten fanns, hade hon däremot inte haft 

familj och barn så hade hon velat bosätta sig i en lägenhet nära högskolan. 

5.2. Studenternas tillhörighet gentemot studentkulturen 

På frågan om hur de olika studentgrupperna definierar studentkultur och om de som studenter 

anser att de tillhör en studentkultur förklarar de inledningsvis att studentkultur är allt som 

präglar och utmärker studenter, högskolan och campusområdet. Studentkultur definieras som 

en särskild gruppgemenskap som studenter delar med varandra såsom festtillfällen utanför 

campusområdet. Skillnaden i respondenternas intervjusvar är att studentkulturen även handlar 

om studentens samhörighet i gemenskapen med andra studenter, att en student exempelvis 

ingår i en studiesfär där alla sitter i samma båt då de studerar, ibland tillsammans med andra 
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studenter men även enskilt. Studentkulturen är en faktor till att det finns en öppenhet samt 

nyfikenhet gentemot studenter och att studenter har möjligheten att mötas på lika villkor och 

det med både lik- och olikheter inom campusområdet. I följande citat förklarar “Anton” att 

hans definition av studentkulturen skiljer sig åt från de övriga studenterna;        

Egentligen känner jag inte att jag levt som en student och det är inte någonting som 

jag direkt saknat, men studentkultur är väl att man bor i ett kollektiv, korridor eller 

små studentlägenheter och att man bor tight för att det nästan är så att man behöver 

varandra. Det är studentkultur för mig och att man blir uppslukad av det. - Anton 

En del av studenterna menar att de inte tillhör en studentkultur och att det inte finns någon 

traditionell studentkultur vid Högskolan i Halmstad, men att studentkulturen kan utvecklas 

med tiden. När det handlar om den ekonomiska aspekten anser sig några av studenterna 

tillhöra en studentkultur och ingå i samma grupp under en särskild tidsperiod. De studenter 

som inte anser att de generellt tillhör någon studentkultur menar ändå att tillhörigheten till 

studentkulturen varierar då de som studenter fortfarande befinner sig inom campusområdet. 

Studenterna med familj och barn upplever att de är för gamla för att ingå i en studentkultur 

och betraktar sig inte som den typiska studenten, vilket enligt dem är yngre studentgrupper 

som bedriver studier men också ägnar sig mycket åt festande. 

 
5.3. Studenternas sociala och rumsliga rörelser  

På frågan om studenterna träffar andra studenter från andra program eller akademier svarar 

majoriteten av respondenterna att de vanligtvis brukar träffa studenter från andra program 

eller akademier, men att de inte upplever att campusområdet bidragit till att de skaffat sig nya 

vänner utanför det umgänge som studenterna haft sedan tidigare. Följande citat beskriver 

varför “Amanda” anser att campusområdet inte bidragit till att hon skaffat nya studentvänner;     

Det hade varit uppskattat om där fanns mötesplatser där man kunde sitta med andra 

studenter och plugga och inte bara från samma högskoleklass eller akademi, att 

man haft mer frihet och öppenhet att själv bestämma var och bredvid vem man vill 

sitta. - Amanda  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“Amanda”, “Julia”, “Anton”, “Emma” och “Karin” menar att det är inom campusområdet 

som de springer på andra studenter som oftast även är vänner sedan tidigare. Däremot anser 

de att det är inom den valda högskoleutbildningen som studenter möts och därmed skapar 

egna mötesplatser både inom programmen och akademierna, men också utanför 

campusområdet då de oftast befinner sig i exempelvis studentbostäder. “Erik”, “Beatrice” och 

“Kalle” säger i princip samma saker som de ovannämnda respondenterna, den enda 

skillnaden är att de visar ett tydligt intresse för samarbeten akademiker och studenter 

sinsemellan. Det hade varit intressant med gemensamma gästföreläsningar för alla studenter 

vid Högskolan i Halmstad då en student kan vara intresserad av fler områden än det som 

studenten läser under sin högskoleutbildning. Detta kan öka känslan av gemenskap med 

andra studenter då det skapas blandade grupper som delar intressen även utanför studietiden. 

Möten studenter sinsemellan tros även bero på hur man är som person, om man är social har 

man det kanske lättare för att knyta kontakter utöver sin exklusiva umgängeskrets. Nya 

studentvänner skapar man utanför campusområdet, för att sedan börja hälsa när man möts på 

campusområdet, vilket skapar en vänskapsrelation. 

På frågan om var någonstans studenterna vistas och spenderar mest tid på campusområdet 

svarar majoriteten av respondenterna att de vistas och spenderar mest tid i biblioteket eller sin 

akademi beroende på studierna under tiden de befinner sig inom campusområdet. Studenterna 

anser att det är brist på plats och att man därför väljer att sätta sig där man har vetskap om att 

det brukar finnas plats. Däremot betonar “Julia” att hon brukar alternera och sitta i ett 

grupprum i ungefär två timmar, för att sedan byta miljö och sätta sig i caféet där hon tar en 

kaffe innan hon sätter sig i Q huset.   

Vid frågan om de olika studentgrupperna känner sig inkluderade i det nuvarande 

campusområdet betonas att där finns en känsla av inkludering för att de som studenter 

befinner sig i ett studentområde. Däremot upplever en minoritet att de känner en smärre 

uteslutning då de som studenter inte känner sig inkluderade i de infrastrukturella 

förändringarna som sker inom campusområdet såsom ombyggnationer, argumentet för detta 

är att studenter bör vara inkluderade i samtliga akademier men att de i nuläget bland annat 

känner sig exkluderade i R huset efter det nya renoveringsprojektet som orsakade en 
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uppdelning inom akademin Hälsa och Välfärd. “Karin” upplever en känsla av både inklusion 

och avvisning i överlag, hon förklarar denna upplevelse i nedanstående citat; 

Både ja och nej på den, jag känner mig inte icke välkommen men jag tycker inte 

området i sig är särskilt inbjudande. Jag väljer själv att inte vara på vissa ställen för 

att det inte är trevligt eller mysigt, det lockar mig inte att ta en kopp kaffe till 

exempel. - Karin 

Avsaknaden av olika aktiviteter som är anpassade efter olika intresseområden och dels det 

frivilliga valet att inte vara inkluderad då man exempelvis har familj och barn, påverkar enligt 

studenterna även känslan av inkludering.    

5.4. Relationen till Högskolan i Halmstad som mötesplats för studentgrupper 

Vid frågan om hur studenterna beskriver det nutida campusområdet, ges olika definitioner 

som svarsalternativ. Ett flertal av respondenterna menar att campusområdet är till för att 

studenter skall ha en trygg och bra miljö runt omkring sig, samtidigt som campusområdet 

skall vara lättillgängligt och studentanpassat. Vidare talar “Anton” och “Karin” om deras 

definition av campusområdet, vilket är att det i dagens campusområde endast känns som 

transportvägar och studenter av det skälet inte vistas på campusområdet utöver sin studietid. 

När vi ställde frågan om vilka uppfattningar och relationer de som studenter har till 

campusområdet i nuläget, besvarar majoriteten att det är trivsamt men att det bör finnas 

öppenhet mellan de olika akademierna och deras huvudbyggnader. Utomhusmiljön är ett 

återkommande tema då den inte upplevs som inbjudande och samtliga studenter önskar fler 

grönområden och mötesplatser inom campusområdet som skapar en inbjudande känsla. Det 

är även viktigt att skapa en bestående studentkänsla som innebär att man kliver innanför 

campusområdet och får en vetskap om att majoriteten är studenter som vistas inom 

campusområdet av samma anledning. Högskolan i Halmstad känns inte som ett 

campusområde, dels för att det inte finns något liv på området men också för att det saknas 

ställen att vistas på. Detta gör att majoriteten påtalar att de inte har någon relation till 

campusområdet förutom att de är studenter och därför spenderar sin fritid hemma eller någon 

annanstans istället för på campusområdet. Däremot upplever två av respondenterna att 
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campusområdet är bra i nuläget och att det finns goda valmöjligheter såsom gym, caféer och 

restauranger. “Beatrice” talar om att hon inte har något liv utanför campusområdet på grund 

av att hon är bosatt så pass nära och både studerar, tränar och handlar inom campusområdet.    

5.5. Förhållandet mellan student och allmänhet 

När frågan om campusområdet främst är till för studenter eller om allmänheten bör kunna 

använda campusområdet ställdes, besvarade samtliga respondenter att campusområdet främst 

är till för studenter men det var lika så delade åsikter om vem som bör vistas och ha rätt till 

campusområdet. Hälften av respondenterna delar åsikter om vem som bör vistas inom 

campusområdet, att det främst bör nyttjas av studenter och att allmänheten inte bör vistas 

inom campusområdet förutom när det handlar om företag som vill knyta kontakter med 

studenter eller olika gästföreläsare. Ett argument för detta är att campusområdet inte bör 

präglas av ekonomisk vinning. Följande citat beskriver hur “Erik” resonerar kring vem som 

har rätten att nyttja campusområdet;      

Allt som görs skall vara i syftet att det görs för och med studenterna. - Erik 

En del av studenterna reflekterar även över att man inte heller bör avvisa grupper och få det 

att framstå som att de inte är välkomna. Studenterna är medvetna om att man vill behålla 

campusområdet fint och ha sitt “offentliga” studentrum och därför bör man inte öppna upp 

campusområdet alltför mycket utan det bör finnas en gräns för vem som skall vistas där. 

Övriga studenter anser däremot att allmänheten bör kunna utnyttja campusområdet och att 

campusområdet kan utvecklas och bli bättre om både allmänhet och studenter är inberäknade. 

Under omständigheter såsom studier och arbete bör det betraktas som en självklarhet att 

använda campusområdet oavsett om man är student eller inte. Slutligen betonas fördelen med 

att allmänheten har tillgång till campusområdet, vilket är att fler människor inkluderas.     

5.6. Det framtida campusområdet 

När studenterna blev tillfrågade vad deras spontana tanke var efter att de fått se campuskartan 

och fått en beskrivning av den framtida Campusplanen 2025, betonas ganska snarlika tankar 

om att Campusplanen 2025 är ett önsketänkande och att det estetiskt ser inbjudande ut då 

byggnationerna ligger tätt inpå varandra och bidrar till att studenterna hittar nya mötesplatser 
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som tidigare inte funnits. Vidare upplever studenterna att det är en attraktiv bild som 

Campusplanen 2025 målar upp i och med alla grönområden och caféer samt lunch ställen, 

vilket kan locka studenter till campusområdet även utanför deras studietid. Den planerade 

campusparken anses vara en bra idé då det skapar mötesplatser i och med att man kan 

interagera med främmande studenter och samtala med dem. Samtidigt som det kan vara en 

fördel att allmänheten inkluderas i det framtida campusområdet, kan det även finnas 

nackdelar såsom att det blir grupperingar och motsättningar mellan studenterna och 

allmänheten om man inte visar hänsyn till varandra. Det kan även skapas problem när 

studenter inte får möjlighet att ha sin studentkultur och valda studentliv ifred som många 

söker efter när de är studenter, risken är att studenterna istället söker sig till andra högskolor. 

“Kalle” uttrycker i följande citat sin spontana tanke om Campusplanen 2025; 

Campusparken är ett bra initiativ då det skulle höja student känslan och bidra till 

mötesplatser för studenter, men om allmänheten skall blandas in blir det ingen rolig 

känsla. Man vill ju ha möjlighet att skapa sig minnen som “när vi var studenter 

gjorde vi detta, vi hittade på detta” och den möjligheten rånas studenterna på då de 

avgränsas i att faktiskt kunna vara en student fullt ut. - Kalle  

På frågan om vad studenterna tycker om att det framtida campusområdet skall vara ett 

blandat område påtalar majoriteten av studenterna att det framtida campusområdet inte bör 

vara ett blandat område då studentkänslan kan gå förlorad och på det sätt bidra till exklusion 

av studenter. Det finns oro om att studenterna kommer att få det svårt att hitta varandra om 

campusområdet kommer att vara till för allmänheten vilket kan leda till en exkludering 

istället för en inkluderande känsla. Det är en självklarhet att man skall visa respekt och 

hänsyn mot alla man möter, det får däremot inte skapas konflikter vilket är svårt att 

kontrollera eller styra inom ett blandat campusområde med olika livsstilar. Enligt studenterna 

är fördelarna med en blandstad att man drar staden utåt och skapar en mixad samling av 

människor som gör campusområdet levande och tryggt.  

Vidare tillfrågades studenterna om vad som är viktigt för att Campusplanen 2025 skall vara 

inkluderande och hållbar för studenter och samtliga svarar att det behövs grönområden, 
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studentlägenheter anpassade efter studenters ekonomi och aktiviteter som skapar 

mötesplatser. Överlag bör även Campusplanen 2025 anpassas efter studenternas behov, det 

betraktas bli hållbart när studenter har alla levnadsnödvändigheter inom campusområdet. 

Grönområden bidrar till att studenter sitter ute när det är finare väder och drar nytta av 

mötesplatserna, det kan handla om bänkar, bord, grillplatser och caféer eller uteserveringar 

som håller öppet även kvällstid. Enligt studenterna är det viktigt att skapa en identitet till 

campusområdet utöver studierna, vilket kan åstadkommas genom olika aktiviteter såsom 

utomhusgym, volleybollplan eller andra aktiviteter som främjar inkluderingen av andra 

intresseområden utöver sport såsom teaterövningar i grupp. Avslutningsvis upplever “Anton” 

att studenterna bör prioriteras när det handlar om en högskolans campusområde, vilket han 

förtydligar i följande citat;     

Ett campusområde är speciellt om man som student flyttar hit, det blir ens 

arbetsplats och då är det inte du som student som skall exkluderas därifrån bara för 

att du är högljudd eller har vanor som inte längre passar in i campusområdet då 

allmänheten inkluderas. - Anton  

På frågan hur studenterna känner att Campusplanen 2025 kommer att påverka inkluderingen 

respektive exkluderingen av studenter och vad som bör utvecklas för att göra campusområdet 

mer inkluderande för studenter, anser studenterna att Campusplanen 2025 bidrar till 

inkluderingen av studenter genom att skapa ett större studentliv. Det enda positiva med en 

blandstad är att studenter får möta andra människor, men att man i och med inkluderingen av 

allmänheten exkluderar studenter då de hamnar i skymundan. “Erik” menar att det är en 

balansgång mellan vem man skall prioriteras när det gäller Campusplanen 2025. Enligt 

honom sker det en exkludering av allmänheten om man prioriterar studenternas behov och 

vise versa, vilket kan påverka interaktionerna då det troligtvis inte finns några delade 

intressen allmänhet och studenter sinsemellan. Det är studenterna som bidrar till skapandet av 

ett campusområde och därför skall man alltid prioritera studenterna innan man tillgodoser 

och lägger fokus på någon annan grupp i samhället. Följande citat beskriver hur “Julia” 

resonerar kring inklusionen och exklusionen som skapas i och med Campusplanen 2025; 
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Det inkluderar mer ifall man bara har studenter utan en blandmiljö. Det blir mer 

och mer attraktivt att studera vid högskola och jag tror inte studenter avstår från att 

söka hit, men jag tror det blir en bättre sammanhållning mellan studenter och att 

fler studenter söker sig hit ifall det är studentanpassat eftersom att det blir mer 

attraktivt. - Julia  

När det tillfrågades om studenterna tror att campusområdet kan bli en alltför instängd 

respektive mer öppen stadsdel svarar majoriteten av respondenterna att det framtida 

campusområdet kommer att bli en öppen stadsdel då det öppnar upp för allmänheten. Oavsett 

om Campusplanen 2025 orsakar en instängd eller mer öppen stadsdel, så kommer studenter 

fortfarande söka sig till de centrala stadsdelarna av Halmstad som erbjuder uteserveringar, 

nattklubbar och andra attraktiva mötesplatser. “Emma” påpekar däremot att campusområdet 

kommer att bli öppet för allmänheten som inte är studenter vid Högskolan i Halmstad, men 

att det för studenterna kan bli ett instängt område med tanke på att man lever i en studiesfär 

och inte rör sig lika fritt. Det finns även en risk för att det blir en instängd stadsdel men att det 

fortfarande kommer vara studenter som rör sig utanför det framtida campusområdet på grund 

av arbete. Det betonas även att campusområdet kan bli instängt eftersom att det är inom 

campusområdet som en student spenderar majoriteten av sin studenttid.      

På frågan om studenterna har möjlighet att påverka planeringen och uppbyggnaden av det 

nya campusområdet menar samtliga att det hade varit uppskattat om studenter blir tillfrågade 

och har möjlighet att göra sina röster hörda, men att de dessvärre inte känner att de som 

studenter har möjlighet att påverka planeringen och uppbyggnaden av campusområdet. 

Samtliga studenter hade även velat se att exempelvis enkäter skickas ut eller att det skapas en 

förslagslåda där studenter har möjlighet att lämna in förslag och idéer kring de olika planerna 

för campusområdet. 

5.7. Sammanfattning av resultatet 

Resultatet påvisar i överlag att det fanns likheter i svaren från de olika studentgrupperna men 

även skillnader. Studenterna är eniga om att definitionen av studentkulturen är allt som 
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handlar om studenter, högskolan och campusområdet. Även att det finns en viss 

gruppgemenskap inom studentkulturen, vissa menar dock att det inte finns någon specifik 

studentkultur i det nutida campusområdet vid Högskolan i Halmstad. Studenterna har som 

gemensamt att de träffar andra studenter från andra akademier och program men att det inte 

är campusområdet som möjliggjort mötena, utan att de lärt känna andra studenter utanför 

campusområdet. Många av studenterna känner inklusion i det nuvarande campusområdet 

eftersom att de är studenter, däremot talar många om att det saknas aktiviteter och 

mötesplatser som är attraktiva. Det påtalades skillnader i definitionen av campusområdet, 

dels är campusområdet ett område där studenter ska känna trygghet och att det i överlag är en 

bra miljö. Medan andra menar att campusområdet skall vara studentanpassat och 

lättillgängligt. Studenterna anser att det mestadels är studenter som vistas på campusområdet 

i nuläget men att det är skilda meningar om vem som bör vistas på campusområdet, hälften 

av studenterna menar att campusområdet bör i första hand användas av studenter medan den 

andra hälften menar att man inte bör avvisa allmänheten. Det kan vara bra att allmänheten tar 

del av det framtida campusområdet, då det främjar inkluderingen och minskar en exkludering 

av allmänheten på campusområdet. Samtidigt påtalas det även att det kan ske en exkludering 

av studenter på grund av att man prioriterar allmänheten istället för studenterna i det framtida 

campusområdet. De talade även om att det behövs grönområden, studentlägenheter anpassade 

efter studenters ekonomi och aktiviteter för att det framtida campusområdet skall präglas av 

en inkluderande känsla då det skapar mötesplatser. Samtliga studenter berättar att de inte haft 

möjlighet eller blivit tillfrågade att påverka Campusplanen 2025.  

6. Sociologisk analys 

I detta kapitel presenteras den sociologiska analysen av det empiriska materialet med hjälp 

av följande övergripande teman; Möten studenter sinsemellan och campusområdet som 

offentligt rum. Vi använder oss av vår teoretiska begreppsram som består av teorin om det 

offentliga rummet skriven av Mitchell (2003), Jönhills (2012) begreppspar inkludering och 

exkludering, Bourdieus (1986) teori om kapital och slutligen socialt kapital skriven av 

Putnam (2000). Samtliga teoretiker används på olika ställen inom de presenterade 
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tematiseringarna. För att fördjupa analysen använder vi tidigare forskning som ett verktyg, 

detta för att i slutändan kunna besvara vår frågeställning. 

6.1. Möten studenter sinsemellan 

6.1.1. Skapandet av sociala kapital 

Denna del av temat handlar om relationen studenter sinsemellan och skapandet av ett socialt 

kapital som tolkas med hjälp av begreppsparet bonding och bridging. Enligt Putnam (2000) 

handlar bonding om homogena grupper där individer som står “utanför” kan bli exkluderade 

på grund av att denna grupp är inåtriktad. Däremot handlar bridging om utåtriktade relationer 

som består av människor som är olika varandra, kapitalet är därför mer inkluderande och har 

en betydande roll för samhället då den uppmuntrar olika grupper att ha kontakt med varandra. 

De olika studentgrupperna uppger att de brukar träffa studenter från andra program eller 

akademier, men att de inte upplever att det nutida campusområdet bidragit till att de skaffat 

nya vänner utanför det umgänge som studenterna haft sedan tidigare. I detta fall påvisas det 

att det finns en viss bonding relation mellan studenterna från de olika akademierna men att 

det inte är det nutida campusområdet som skapat möjligheterna till  relationerna eftersom att 

studenterna redan utanför campusområdet haft dessa typer av relationer. Däremot anser 

studentgrupperna att det är inom den egna högskoleutbildningen som studenterna möts och 

därmed skapar egna mötesplatser både inom programmen och akademierna. På detta sätt sker 

bonding relationer då studenterna inom akademierna och högskoleprogrammen ingår i en till 

viss del homogen gemenskap där man delar samma gruppidentitet eftersom att man studerar 

liknande ämnen och skapar inåtriktade relationer. På grund av det nuvarande campusområdet 

med bristande mötesplatser, kan det bidra till en exklusion studenter sinsemellan då man 

väljer att spendera tid med i första hand sitt program och i andra hand andra studenter på den 

egna akademin där man känner att man har en gemensam identitet. I praktiken handlar det 

om vilka relationer studenter har och hur campusområdet försvårar skapandet av nya 

relationer. Om det skapas en social sammanhållning mellan studentgrupper överlag i 

campusområdet blir det även en ny sorts bonding då processen som både berör inkludering 

och exkludering skapar trygga relationer. Då studenterna genom trygga relationer (bonding) 

kan få en stark självkänsla för att sedan kunna skapa nya relationer (bridging), behövs det en 
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social sammanhållning studenter sinsemellan. När dessa bonding relationer bryts och ersätts 

av bridging relationer, uppstår det nya bonding relationer som innefattar fler studenter från 

olika akademier och en ökad social sammanhållning.  

Det existerande campusområdet används av diverse företag och i vissa fall skapar studenterna 

ytliga relationer med allmänheten och andra studenter då man möts och delar samma 

information, resurser, idéer och visioner med hjälp av olika studentföreningar och möjliga 

samarbeten. Studenterna menar däremot att det är svårt att möta allmänheten och andra 

studenter på grund av, som tidigare nämnt, brist på plats och samarbeten. Risken är att det 

nutida campusområdet inte möjliggör en hög grad av socialt kapital då det finns en brist på 

 relationer vilket i sig resulterar i att studenter exkluderas från att ha kontakt med andra 

individer. Detta kan även vara en faktor till att campusområdet exkluderas från den övriga 

staden. Ett förslag från studenterna för ett hållbart campusområde är mötesplatser, som 

genom aktiviteter och högskolans nätverk skapar en tillit mellan studenterna och möjliggör 

en hög grad av socialt kapital. Ett annat förslag är ett studentanpassat campusområde som 

bidrar till att studenter känner en ökad stabilitet då de exempelvis försäkrar sig om att 

värderingarna inom campusområdet är sammanbundna med studentkulturen. Möjligheten 

med det framtida campusområdet och campusparken menar studenterna är att skapa 

mötesplatser som öppnar upp för nya möten mellan studenter. Detta i sig gör att relationer 

gentemot studenter från andra program och akademier kan blomstra och skapa bridging 

relationer som präglas av både inkluderande relationer och ett inkluderande campusområde. 

6.1.2. Skapandet av olika kapitalformer 

Denna del handlar om relationen mellan studenter och campusområdet men också hur olika 

kapitalformer kan påverkas av relationerna beroende på hur den sociala infrastrukturen ser ut. 

Studenterna betonar att det är viktigt att skapa en identitet till campusområdet utöver 

studierna och att studentkulturen präglar och utmärker campusområdet, högskolan och 

studenterna. Detta kan förstås utifrån Bourdieus (1986) teori om kapitalformerna ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital varpå det kulturella handlar om innehavet av en utbildning och 

andra kulturella värden. Genom att studenterna får tillgång till att skapa en identitet inom det 

nutida campusområdet skapas även ett socialt kapital, då man genom en gemensam identitet 
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kan bredda sina faktiska och potentiella nätverk. För att detta ska vara möjligt behövs en 

inkluderande känsla studenter sinsemellan vilket kan kopplas till de subkulturer som Jönhill 

(2012) beskriver försvårar distinktionen mellan inklusion och exklusion för att det är 

kulturella kontexter som är knutna till olika kulturer och inkluderande roller. Studentkulturen 

blir i detta fall en subkultur som skapas utifrån det sociala och kulturella kapitalet i syfte att 

främja öppenhet och nyfikenhet då studenterna har ett behov av att mötas på lika villkor inom 

campusområdet. Då studenterna är medvetna om att alla befinner sig i liknande 

studiesituationer och använder resurser såsom böcker, kan det även likställas med att det 

kulturella kapitalet delas av studenterna sinsemellan och därmed stärker studentkulturen som 

deras subkultur. Vidare kan det spekuleras utifrån Bourdieu (1986) hur det ekonomiska 

kapitalet bildas då studenterna i första hand skapar sig en identitet genom att stärka sina olika 

kapital såsom de sociala och kulturella kapitalen. Detta kan i framtiden efter avslutad 

studietid omvandlas till ett ekonomiskt kapital då subkulturen, i och med det särskilda sociala 

och kulturella kapitalet som skapas på högskolan, gjort det möjligt för studenterna att växa 

och i bästa fall nå framgång i yrkeslivet. Av det skälet har den sociala infrastrukturen en 

betydande roll då de olika kapitalformerna utvecklas eller undermineras beroende på hur 

campusområdets sociala infrastruktur ser ut. Det ovannämnda stöds i det som 

Gabdrakhmanov och Rubtsov (2014) nämner om att den sociala infrastrukturen tillgodoser 

individen och kollektivet genom att möta deras behov. 

6.2. Campusområdet som offentligt rum 

6.2.1. Upplevelserna av det nutida campusområdet  

Denna del av temat handlar om vem som faktiskt har rätt till det nutida campusområdet, hur 

det är representerat och för vem. Mitchell (2003) beskriver att parkområden och gator utgör 

exempel på offentliga rum och när dessa rumsliga områden används, blir det offentliga 

rummet även ett representativt utrymme och en samlingsplats då det skapas både fria och 

riskabla sociala interaktioner olika samhällsgrupper sinsemellan. Vårt empiriska material 

åskådliggör att studenterna definierar campusområdet som ett offentligt rum som är till för att 

studenter skall ha en trygg och bra miljö omkring sig, men att de i nuläget inte upplever att 

det nutida campusområdet är inbjudande och att det bör finnas en bättre utomhusmiljö som 

ökar rörelsen mellan akademierna och skapar mötesplatser inom campusområdet.  
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Studenterna upplever att det idag främst är studenter som har rätt till campusområdet, men att 

man samtidigt inte bör avvisa allmänheten och andra samhällsgrupper och få det att framstå 

att de inte är välkomna trots att man förespråkar enbart ett campusområde som är bebott och 

använt av studenter. Fördelen är att exkluderingen av allmänheten innebär att det offentliga 

rummet på campus endast används av olika studentgrupper som är en viktig samhällsgrupp, 

vilket kan stärka gemenskapen och studentkänslan studenter sinsemellan. Detta stöds i det 

som Jönhill (2012) benämner om att särskiljandet mellan inkludering och exkludering är 

tillhörigheten respektive bristen på tillhörighet inom samhällets sociala system. Däremot är 

nackdelen att det offentliga rummet i campusområdet kan bli ett exklusivt område som 

begränsar den sociala sammanhållningen mellan högskola och övriga invånare i staden. Om 

det offentliga rummet begränsas i campusområdet kan konsekvensen bli att allmänheten 

exkluderas och att studenter och allmänhet inte möts. I så fall är endast studenterna, som 

Mitchell (2003) nämner, garanterade rätten till det offentliga rummet. Detta påverkar 

studenterna negativt då deras inkludering ökar i förhållande till campusområdet men inte till 

allmänheten och samhället i stort.  

Om man stärker studenternas inklusion blir konsekvenserna att det offentliga rummet 

begränsas för andra då det sker mindre utbyte med omgivningen. Detta kan kopplas samman 

med den exkluderande känslan nuvarande studenter känner i R huset där man gjort 

infrastrukturella förändringar och skapat en uppdelning inom akademin Hälsa och Välfärd 

som möjligen kan ha bidragit till en sämre social sammanhållning. Risken med att det 

offentliga rummet begränsas hade däremot kunnat vara lägre om både allmänhet och 

studenter är inkluderade i campusområdets offentliga rum. Om detta skett hade området 

utvecklats och blivit mer hållbart då mötesplatser möjliggör möten mellan lik- och olikheter 

såsom kulturer och åldrar även om det sker en ökning av konfliktytor och grupperingar.    

Ismail och Said (2015) menar i detta sammanhang att medborgarnas engagemang i 

planeringen av de offentliga rummen leder till en ökad känsla av delaktighet samtidigt som 

medborgarna analyserar sina egna problem och utformar lösningar för att kunna vara 

instrument för sin egna förändring. Detta överensstämmer med studenternas önskan om att 

vara mer inkluderade i planeringen av och ha möjlighet att påverka de fysiska förändringarna 
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som sker inom campusområdet. Om det inte finns inkluderande strategier som bidrar till att 

studenterna får möjlighet att ge förslag på idéer och lösningar, kan det resultera i att 

studenterna drabbas av exkludering i förhållande till campusområdets offentliga rum. Detta 

kan med tiden resultera i det som Jönhill (2012) benämner som kumulativ exklusion, vilket 

innebär att studenterna förlorar sin tillhörighet inom alla delsystem som de varit inkluderade i 

under studietiden. Om studenterna inte känner en tillhörighet gentemot campusområdet på 

grund av hinder för att bidra till utformningen, finns risken att studenterna exkluderas från 

kapitalen eller att kapitalen försvagas. Studenterna kan delvis försvaga det sociala kapitalet 

då de väljer att inte vistas på campusområdet vilket gör att de inte skapar kontakter. Risken 

finns även att studenterna hoppar av sin utbildning vilket kan påverka det ekonomiska 

kapitalet i framtiden och det kulturella kapitalet då de inte tar del av ett lärande från 

exempelvis böcker. Med avsikt att campusområdet skall vara ett inkluderande område måste 

det finnas en förståelse för att de olika studentgrupperna behöver bidra till skapandet av 

campusområdet. För att minska risken för exkludering föreslog studenterna en förslagslåda 

där man som student hade kunnat ge förslag på olika förbättringar vad gäller campusområdet. 

Utifrån Bourdieu (1986) kan vi i analysen även dra en parallell mellan de olika 

kapitalformerna och skapandet av olika mötesplatser, som tyder på att mötesplatserna som 

volleybollplan, utegym och aktiviteter som främjar andra intresseområden även kan öka de 

olika kapitalformerna som socialt och kulturellt kapital.  

För att utveckla den sociala hållbarheten behöver man enligt Sedaghatniaa m.fl (2014) få en 

insyn i de processer som berör inklusionen från exklusionen, det vill säga att man måste 

kunna lyfta frågor om exkludering för att kunna arbeta med inkludering. Detta gör Mitchell 

(2003) då han förklarar hur University of California, Berkeley, blev en tillflyktsort på 1960-

talet för exkluderade samhällsmedborgare innan det gjordes en överenskommelse om att 

bygga om campusparken och återigen exkludera “olämpliga” medborgare. Det är inte 

ovanligt att det uppstår friktioner mellan olika samhällsgrupper då rätten till det offentliga 

rummet även medför makt att styra över individers inkludering och exkludering i offentliga 

utrymmen. Empirin som vi fått angående det nutida campusområdet skiljer sig åt från hur 

studenter resonerade på 1960-talet i Berkeley angående rätten till campusområdet som 

offentligt rum. På den tiden fanns det en idé om att campus var till för att användas som ett 
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öppet och inbjudande offentligt rum för både “önskade” och “oönskade” medborgare. 

Studenter i det nutida campusområdet vid Högskolan i Halmstad upplever däremot att 

campus bör vara inbjudande och öppet, men endast för “önskade” medborgare vilket 

betraktas vara studenter eller andra aktörer som företag som är högskolan till gagn. Trots 

detta skiljer sig inte de dåtida inkluderande strategierna helt åt från de nutida, vilket märks i 

utformningen av Campusplanen 2025 som har som mål att skapa en gränsöverskridande 

samverkan studenter och allmänhet sinsemellan.  

Avsikten med Campusplanen 2025 är att inkludera allmänheten i campusområdet, däremot 

anser studenterna att campusområdet bör kunna nyttjas under omständigheter såsom studier 

och arbete oavsett om man är student eller inte. Trots detta utmärks en önskan om att behålla 

campusområdet fint och ha exklusiv tillgång till sitt “offentliga” studierum och att begränsa 

vem som ha rätt till det offentliga rummet på campusområdet. Alltså finns risken att 

inkluderingen av allmänheten i Campusplanen 2025 endast resulterar i samma åtgärd som på 

1960-talet vid Berkeley, vilket är att det offentliga rummet begränsas allt mer med tiden för 

både allmänheten och studenterna och att vardera samhällsgrupp exkluderas, istället för att 

inkluderas, delvis eller helt från rätten till staden. Orsaken till detta kan vara Campusplanen 

2025 som bidrar till att studenterna i denna studie inte vill öppna upp för tankesättet om att 

allmänheten “går tillbaka till Hyde Park” i protest mot ett alltför stängt offentligt rum i 

campusområdet, vilket Mitchell (2003) benämner är en nödvändighet i ett demokratiskt och 

föränderligt samhället. Studenterna som önskar att ha campusområdet för sig själva upplever 

exkludering av grupper demokratiskt, om det resulterar i att exempelvis studentkulturen på 

campusområdet stärks studenter sinsemellan. Det blir en kapplöpning om vem som skall 

exkludera vem, vilket innebär att både allmänheten och studenterna kan exkludera varandra 

både omedvetet och medvetet i och med ett alltför blandat campusområde. 

6.2.2. Upplevelserna av det framtida campusområdet 

Denna del handlar om studenternas tankar kring Campusplanen 2025 och hur den framtida 

sociala infrastrukturen kan påverka studenternas inkludering och exkludering i det framtida 

campusområdet, i termerna av den sociala hållbarheten och sammanhållningen. Under det 

föregående temat om studenternas upplevelser av det nutida campusområdet och hur det 
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upplevs vara till för studenter, gäller även liknande upplevelser i detta tema om det framtida 

campusområdet då studenterna presenterar återkommande önskemål. Campusplanen 2025 har 

som mål att skapa gränsöverskridande samverkan studenter och allmänheten sinsemellan. Till 

viss del upplever studenterna att Campusplanen 2025 är ett önsketänkande och att det 

estetiskt sett ser inbjudande ut i och med de planerade mötesplatserna och caféerna som kan 

locka studenter till campusområdet även utanför deras studietid. Dock kan ett öppet offentligt 

rum i ett blandat område, som både inkluderar allmänheten och studenter, skapa grupperingar 

och konflikter om man inte visar hänsyn till varandra. Enligt studenterna bör ett inkluderande 

och socialt hållbart campusområde som offentligt rum alltid vara studentanpassat. Om det 

framtida campusområdet blir ett alltför blandat område kan campusområdet som offentligt 

rum bedrivas utifrån exempelvis företags ekonomiska intressen, vilket kan leda till att 

studenterna exkluderas från deras “egna” område då det inte blir ekonomiskt anpassat för 

studenter som betalar lika mycket i restaurangen och på caféet som allmänheten. Studenterna 

anser att inkluderingen av studenter alltid bör prioriteras innan man tillgodoser och inkluderar 

andra samhällsgrupper i campusområdet. Om allmänheten inkluderas i det framtida 

campusområdet påverkas den fysiska kvaliteten, som enligt Sedaghatniaa m.fl (2014) är en 

viktig beståndsdel för ett inkluderande campusområde. Detta leder till att studenterna 

exkluderas då de troligtvis inte uppfyller ekonomiska krav för att kunna vistas på vissa ställen 

som exempelvis restauranger.     

I detta fall är det Högskolan i Halmstad och fastighetsägarna som har makten över 

Campusplanen 2025 och dessa aktörer avgör mer eller mindre vilka samhällsgrupper som 

inkluderas eller exkluderas i det framtida campusområdets offentliga rum. Mitchell (2003) 

påtalar vikten av att organisera samhället utifrån medborgarna och dess åsikter, istället för att 

det organiseras för medborgarna. Vilket enligt oss är ett viktigt moment i utformningen av det 

framtida campusområdet då det är kopplat till de olika aktörerna som arbetar utifrån direktiv 

satta av uppdragsgivaren. Har inte aktörerna i Campusplanen 2025 kontinuerligt frågat 

medborgarna och tagit del av deras åsikter, blir det en fråga om vem som i slutändan drar 

nytta av det framtida campusområdet om området inte byggs utifrån medborgarna och deras 

åsikter.   
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Nørgård och Bengtsen (2016) menar att campusområden bör ha en praktisk social 

infrastruktur som tillåter öppenhet, dialog och gemensamt ansvar vilket kan öka den sociala 

sammanhållningen. Detta uppnås i och med den planerade campusparken i det framtida 

campusområdet. Studenterna upplever att det skapas mötesplatser i och med att det finns en 

öppenhet som tillåter att man kan interagera med främmande studenter och föra dialoger. 

Liknande paralleller drar Mitchell (2003) när han menar att det offentliga rummet gynnar 

dialoger som har positiv inverkan på individers relationer. Studenterna har en önskan om att 

det framtida campusområdet skall präglas av en inkluderande känsla, för att detta skall ske 

behövs grönområden och studentlägenheter anpassade efter studenters ekonomi och 

aktiviteter som skapar mötesplatser vilket bidrar till en minskad exkludering och ökad social 

sammanhållning mellan studenterna. Trots detta kan planeringen av studentaktiviteter för att 

skapa en inkludering bland studenterna få motsatt effekt och istället orsaka en begränsning 

inom mötesplatserna då allmänheten exkluderas. Risken finns att även olika studentgrupper 

exkluderas då de inte anser att det finns aktiviteter eller intresseområden på campusområdet 

som tillgodoser deras behov. Det är däremot inte en självklarhet att allmänheten aspirerar på 

att vara inkluderade i studenternas campusområde, vilket kan resultera i att allmänheten 

aktivt väljer att inte delta eller befinna sig på området. Enligt Jönhill (2012) uppnås en social 

sammanhållning då individer inkluderas och blir en del av både ett samhällssystem och en 

gemenskap, men att inkludering inte alltid är någonting att aspirera på. Det allra vanligaste 

som skapar exkludering är språket och kulturen, vilket i det framtida campusområdet hade 

blivit ett aktualiserat problem då allmänheten och studenterna inte alltid delar samma sociala, 

kulturella eller ekonomiska kapital.     

7. Avslutande sammanfattning och reflekterande slutsats 

I detta avslutande kapitel sammanfattar vi studiens slutsatser och besvarar frågeställningen i 

form av en reflekterande slutsats, detta med hjälp av personliga reflektioner kring studiens 

bidrag och möjlig utveckling inför Campusplanen 2025.  

Utifrån ett studentperspektiv har vi valt att undersöka och öka förståelsen för hur projektet 

Campusplanen 2025 påverkar olika studentgrupper. Från ett sociologiskt perspektiv är därför 
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syftet med denna kandidatuppsats att undersöka och öka förståelsen för hur studenterna 

upplever att den nutida och framtida sociala infrastrukturen kan påverka inkluderingen och 

exkluderingen av olika studentgrupper. För att kunna uppnå syftet har följande frågeställning 

skapats: Hur uppfattar studenter att det nuvarande och planerade campusområde på 

Högskolan i Halmstad påverkar möjligheter till social sammanhållning? 

Sammanfattningsvis kan vi se att det var delade åsikter om vem som bör vistas och ha rätt till 

det nutida campusområdet. Anledningen till detta var dels att studenterna är i behov av ett 

studentanpassat campusområde som inte drivs av ekonomisk vinning och som används för 

studier och arbete. Samtidigt som studenterna dels även nämnde att man inte bör avvisa 

allmänheten och få det att framstå som att de inte är välkomna. Nackdelen med den 

nuvarande inkluderingen av allmänhet har varit att studenterna upplever en exklusion i det 

nutida campusområdet då restauranger och caféer inte betraktas som ekonomiskt anpassade 

för studenterna. Jönhill (2012) menar att det inte är ovanligt med en rumslig uppdelning och 

maktlöshet där exkluderade individer har ett begränsat inflytande och befinner sig i 

samhällsområden som inte delas med inkluderade individer, vilket kan styras genom makt 

som Mitchell (2003) påtalar i och med hans definition av hur makt styr exklusionen 

respektive inklusionen i det offentliga rummet. Genom att inkludera studenter och göra det 

möjligt för dem att använda campusområdet för att öka sina kapitalformer och relationer 

studenter sinsemellan, kan risken vara att det exkluderar allmänheten på grund av att det inte 

garanterar att alla får rätten till det offentliga rummet. Vill man däremot inkludera 

allmänheten och bredda det offentliga rummet är risken att man exkluderar studenter i och 

med bland annat den ekonomiska vinningen för företagen genom att anpassa campusområdet 

för allmänheten, detta kan påverka det enda område som studenterna känner en viss 

tillhörighet till och om studenterna förlorar tillhörigheten exkluderas studenterna från det 

framtida campusområdet. Inför det framtida campusområdet är det därför viktigt att anpassa 

området även efter studenters behov.  

Något som lyfts fram i empirin är studenternas upplevelser av ett potentiellt öppet eller stängt 

framtida campusområde, studenterna betonar att de kommer att söka sig till de centrala 

delarna av Halmstad som är av intresse oavsett om Campusplanen 2025 orsakar en instängd 
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eller mer öppen stadsdel. Campusplanen 2025 möjliggör allt fler mötesplatser som bidrar till 

inkluderingen av studenter genom att skapa ett levande studentliv med fler möjligheter till 

kontakter. I och med inkluderingen av allmänheten exkluderas däremot studenter då de 

hamnar i skymundan och inte prioriteras i sitt egna campusområde. Risken med att inkludera 

allmänheten i alltför stor grad kan resultera i att företagen som lockas till campusområdet i 

slutändan inte kan gå med ekonomisk vinning då det är ett studentområde med mestadels 

studenter som inte har lika stor köpkraft som allmänheten. I det nutida campusområdet kan 

man uppleva otillfredsställande känslor på grund av bristen på mötesplatser för studenter. 

Studenterna använder det nutida campusområdet som en transportsträcka till och från 

föreläsningar, vilket har påverkat studenternas sociala sammanhållning och campusområdets 

nuvarande hållbarhet då territorierna inte används som resurser i den sociala infrastrukturens 

offentliga rum. Det är viktigt med ett långsiktigt socialt hållbarhetsperspektiv som enligt 

Woodcraft (2012) grundas i jämlikhet, demokrati och social rättvisa. Samtidigt som det enligt 

Manzi (2010) bör utvecklas ett modernt samhälle där medborgarna inkluderas i 

samhällsutvecklingen som alltid byggs med framtiden i åtanke. För att det framtida 

campusområdet ska bli en framgång för samtliga parter, anser vi att det är av relevans att 

förstå olikheterna mellan studenter och allmänhet för att kunna utformar en social 

infrastruktur som inkluderar och inte exkluderar, både studenter och allmänhet. Dessutom 

menar Woodcraft (2012) att den sociala hållbarheten främst bör förstås utifrån hur olika 

aktörer definierar den i bostads- och stadsutvecklingen, vilket är något som vi anser bör tas i 

åtanke i det fortsatta arbetet kring Campusplanen 2025 då de olika aktörerna kan ha olika 

definitioner av vad social hållbarhet betraktas vara.   

Vår slutgiltiga reflekterande slutsats är att studenterna har ett behov av en egen identitet, eget 

kapital och att kunna ta del av det omgivande samhället under sin studietid. Det bör finnas en 

balansgång mellan dessa tre aspekter i det framtida campusområdet i mån av att främja den 

sociala sammanhållningen och hållbarheten i det långsiktiga perspektivet. Även om slutsatsen 

antyder att studenterna önskar ha sin egen plats inom campusområdet och mer eller mindre 

exkludera andra grupper, anser vi att det kan vara en del av studenternas utbildningsår att 

faktiskt förstå hur samhället fungerar och kunna samspela med allmänheten.  
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Kommunikationen mellan studenter och ansvariga aktörer i Campusplanen 2025 hade kunnat 

förbättras genom att inkludera de olika studentgrupperna i högre utsträckning, vilket kan 

minska risken för känslan av exklusion. Vi upplever att det ovannämnda tyder på att det 

funnits en kommunikationsbrist från projektledningen gentemot studenterna under 

utformningen av Campusplanen 2025. För att projektets kommande år skall vara givande och 

hållbart för både de berörda aktörerna och samtliga studenter vid Högskolan i Halmstad ser vi 

gärna att det utvecklas en förslagslåda som möjliggör för studenter att lämna förslag och 

idéer angående olika områden inom det framtida campusområdet. Detta kan skapa ett 

långsiktigt hållbarhetsperspektiv och en social infrastruktur som främjar inklusionen och den 

sociala sammanhållningen desto mera. Det är viktigt att bibehålla en dialog med 

medborgarna under utformningen av det framtida campusområdets infrastruktur, bostäder och 

offentliga platser som campusparken, vilket även förtydligas i Agenda 2030 (Globala Målen: 

2015). Vi ser gärna att kommande studenter skriver ett examensarbete som undersöker 

områdena som inte vi prioriterat i denna uppsats, vilket kan vara allmänhetens upplevelser av 

Campusplanen 2025. Detta gör det möjligt att frambringa ett större perspektiv och en 

vidareutveckling gällande Campusplanen 2025. Hädanefter ligger makten i aktörernas händer 

huruvida de väljer att inkludera eller exkludera studenter i den fortsatta campusplaneringen.  
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Bilaga 1: Informationsmail 

Hej!  

Vi är två tjejer vid namn Viktorija Ackar och Nikolina Cikota som studerar vid Högskolan i 

Halmstad och skriver en kandidatuppsats i samverkan med Högskolan i Halmstad. Uppsatsen 

handlar om hur olika studentgrupper reflekterar kring Campusplanen 2025. Syftet är att 

undersöka och öka förståelsen för hur projektet Campusplanen 2025 påverkar inkluderingen 

respektive exkluderingen av olika studentgrupper (exempelvis studenter som pendlar, 

studenter som hemmahör i Halmstad, inflyttade studenter och studenter med familj och barn) 

utifrån ett studentperspektiv. 

Eftersom att du som student vid Högskolan i Halmstad oftast befinner dig på campusområdet 

och ingår i någon av dessa studentgrupper samt godkänt intervjuförfrågan från oss, ser vi 

fram emot intervjuerna som kommer att hållas i ett av grupprummen på högskolans bibliotek 

under vecka 14 och 15. Om denna tidpunkt och mötesplats inte fungerar för dig, anpassar vi 

oss självklart utefter dina önskemål eftersom att din delaktighet är viktig. Din identitet är och 

förblir självklart anonym och resultaten av intervjun kommer behandlas konfidentiellt. Lika 

så har du möjlighet att avbryta intervjun när som helst, du får även våra kontaktuppgifter om 

frågor skulle uppstå. Intervjuguiden som vi skall använda oss av skickas ut senare i veckan, 

läs då gärna igenom frågorna om så önskas och tveka inte att höra av dig om frågor uppstår. 

Kontaktuppgifter: Viktorija Ackar (07x-xxx xx xx) Nikolina Cikota (07x-xxx xx xx).  

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar, Viktorija Ackar och Nikolina Cikota 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

Inledning / Bakgrund  

1. Berätta om dig själv (t.ex. högskoleprogram, sysselsättning, fritidsintressen) 

2. Hur länge har du studerat vid Högskolan i Halmstad? 

3. Vad fick dig att söka till Högskolan i Halmstad?  
- Om det var av privata anledningar: Anser du att det nått upp till dina förväntningar?  
- Övriga anledning: Ångrar du ditt val? Om ja: Varför?  

4. Hur ser din boendesituation ut?  
- Om studenten är nyinflyttad: Är din nuvarande boendesituation att föredra i 

jämförelse med din förra? Om ja: Varför? Om nej: Varför inte?  
- Om studenten hemmahör i Halmstad: Finns det någonting som du i nuläget saknar?  
- Om studenten pendlar: Om möjligheten fanns, hade du velat bosätta dig i Halmstad? 

Om ja: Varför? Om nej: Varför inte?  
- Om studenten har familj och barn: Om möjligheten fanns, hade du velat bosätta dig i 

eller nära campusområdet? Om ja: Varför? Om nej: Varför inte?  

Studenternas sociala och rumsliga rörelser 

5. Ingår du i någon studentförening? Eller är du intresserad av det? 

6. Vilken relation har du till campusområdet i nuläget?  
- Var någonstans på campusområdet vistas och spenderar du mest tid? (t.ex. lokaler, 

byggnader, café, bibliotek, restaurang, grupprum)  
- Vad brukar du göra när du befinner dig på campusområdet?  
- Brukar du träffa andra studenter från andra program eller akademier? Om ja: Hur 

och var brukar du träffa dessa? Om nej: Varför inte?  
- Upplever du att campusområdet bidragit till att du skaffat nya vänner utanför din 

klass? Om ja: På vilket sätt? Om nej: Varför inte? 

7. Hur definierar du studentkultur?  
- Anser du som student att du tillhör en studentkultur? Om ja/nej: Varför anser du det?  

Studenternas definition av Halmstad högskolas campusområde 

8. Hur definierar du campusområde? 

9. Vad tycker du om campusområdet just nu? 
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10. Känner du dig inkluderad i det nuvarande campusområdet?  
- Om ja: Vad är det som gör att du känner dig inkluderad?  
- Om nej: Vad är det som gör att du inte känner dig inkluderad?  

11. Är campusområdet främst för studenter? Eller bör andra grupper kunna använda 

campusområdet för olika syften i arbetet som på fritiden? 

12. Upplever du att studenter har möjlighet att påverka planeringen och uppbyggnaden av 

campusområdet?  
- Om ja: På vilket sätt upplever du att studenter har möjlighet att påverka?  
- Om nej: Hur tycker du att studenterna skall kunna påverka planerna? 

13. Har du erfarenheter av andra campus? Vilka är i så fall skillnaderna i positiv och 

negativ bemärkelse?  

Visa campuskartan och förklara Campusplanen 2025 

14. Vad är din spontana tanke efter att du fått se campuskartan och fått en beskrivning av 

den framtida Campusplanen 2025? 

15. Vad tycker du om att det framtida campusområdet skall vara en blandstad med 

student- och hyresrätter för allmänheten?  
- Ser du problem respektive fördelar med detta?  

16. Vad tycker du är viktigt för att Campusplanen 2025 skall vara hållbar för studenter?  
- Vad gör ett campusområde attraktivt? (t.ex. affärer, café, restauranger) 

Högskolan i Halmstad som mötesplats för studenter 

17. Hur känner du att Campusplanen 2025 kommer att påverka inkluderingen respektive 

exkluderingen av studenter? (Förtydliganden av begreppen inkludering och 

exkludering görs under intervjutillfället) 

18. Vad anser du bör utvecklas för att göra campus mer inkluderande för studenter?  

19. Tror du att campusområdet kan bli en alltför instängd respektive mer öppen stadsdel? 

Om ja: På vilket sätt? Om nej: Varför inte? 

20. Vad tycker du att campusområdet bör innehålla för att studenter skall vistas där?  
- Vilka hinder kan göra att campusområdet inte möjliggör möten mellan studenter? 

21. Finns det någonting mer som du själv spontant vill tillägga?
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Viktorija Ackar

Nikolina Cikota


