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Abstrakt  

Högskolan i Halmstad består idag av en uppdelning mellan byggnader och en campusplan har 

skapats för att bygga om campusområdet med målet att skapa ett campus med mer rörelser på 

de olika ytorna för att skapa social sammanhållning mellan studenterna. 

Uppsatsen syfte har varit att skapa sig en förståelse om studenternas uppfattning om de 

rådande offentliga platserna på Högskolan i Halmstad och deras funktionalitet. Utifrån Rikard 

som är projektledare för campusområdet och campusplanen 2025 vill vi skapa oss en  

uppfattning om hur deras vision stämmer överens med studenternas.  

Forskningsfrågan lyder: Hur upplever studenter på Högskolan i Halmstad att den aktuella 

utformningen av campusområdet påverkar den sociala sammanhållningen bland studenter och 

vilka förändringar vill studenterna se för att öka sammanhållningen? 

Tidigare forskning belyser att det är viktigt med de fysiska platserna i staden och dess 

utformning för att skapa social sammanhållning. Uppsatsen har haft en kvalitativ metod med 

den hermeneutiska metodansatsen. Resultatdelen har presenterats i sju teman för att 

kategorisera projektinformantens och studentinformanternas intervjusvar.  

I resultatet presenteras det att studenterna anser att de offentliga platserna på Högskolan i 

Halmstad inte har attraktiva mötesplatser och att de saknar en tillhörighet till de andra 

akademierna på grund av den uppdelning mellan byggnaderna som råder idag på 

campusområdet.  

Resultatet har vidare analyserats med hjälp av teorierna om tillhörighet av Vanessa May, om 

det offentliga rummet av Rolf Lidskog, om rätten till staden av Don Mitchell och om identitet 

av Rikard Jenkins.  

Nyckelord: Offentliga platser, studenter, social sammanhållning, attraktiva mötesplatser, 

Högskolan i Halmstad  
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Abstract 

Halmstad University is divided in different buildings and a campus plan has been created to 

rebuild the campus area with the aim of creating more social cohesion between the students. 

The purpose of the thesis has been to create an understanding of the students' perception of 

the current public areas at Halmstad University and see if this is aligned with the vision of the 

2025 campus plan.  

 

Research question: How do students at Halmstad University feel that the current design of 

campus areas affects social cohesion among students and what changes do students want to 

see in order to increase cohesion? 

  

Previous research highlights the importance of the physical sites in the city and its design for 

social cohesion. The thesis has used a qualitative method of hermeneutic methodology. The 

result has been presented in seven themes to categorize the project information and student 

information interview questions. 

 

The result shows that the students do not consider public areas at Halmstad University to 

have attractive meeting places and that they lack a sense of connection with the other 

academic facilities because of the current division between the buildings in the campus area. 

The result has been further analyzed with theories by Vanessa May, Rolf Lidskog, Don 

Mitchell and Rikard Jenkins 

 

Keywords: Public areas, students, social coherence, attractive meeting points, Halmstad 

University 
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1.Inledning 

Campus 2025 är ett projekt som påbörjades under hösten 2013 i samverkan med Högskolan i 

Halmstad och  Halmstads kommun. Syftet med projektet är att utveckla det framtida 

campusområdet till ett attraktivt campus som möjliggör  gränsöverskridande möten för att i 

sin tur bidrar till att skapa en gemensam identitet för studenterna. Genom ex-jobb i 

samverkan på Högskolan i Halmstad kom projektet oss tillkänna. Vår ingång blev de 

offentliga platserna, hur de ser ut idag och hur studenterna eftersöker att de ska se ut och 

analyseras utifrån campusplanen. Då campusplanen berör platser och utrymmen där studenter 

verkar och vistas på och med dessa vill skapa social sammanhållning bland studenterna är det 

av sociologisk relevans att undersöka hur studenter förhåller sig till campusplanen men också 

hur deras förväntningar på en utveckling ser ut. De tänkta platserna kan påverka studenternas 

känsla av tillhörighet till skolan och i förlängningen även deras identitet.   

Offentliga platser kan fungera både som en plats som främjar gränsöverskridande möten och 

inkludering av olika grupper av människor men kan även innebära exkluderande effekter för 

vissa samhällsgrupper. Som följd av industrialiseringen när människor flyttat in till städerna 

har de offentliga platserna i sin karaktär ändrats. Med fler människor boende i städerna 

karaktäriseras de offentliga platserna av anonymitet snarare än platser att möta människor 

man är bekant med på. Detta har medfört att funktionen av de offentliga platserna idag kan 

sägas ha en annan innebörd än tidigare vilket belyser hur viktig den fysiska utformningen har 

blivit för att skapa en social funktion på platserna. Som Rolf Lidskog menar, är offentliga 

platser en möjlig yta  att skapa interaktion och möten på men också en plats som kan bidra till  

gränser och klyftor mellan individer genom dess utformning (Lidskog, 2006, s.141). Vi är 

intresserade av att studera hur Högskolan i Halmstads campusområde inverkar på 

studenternas känsla av tillhörighet till högskolan. Vanessa May menar att tillhörighet innebär 

en känsla för ett socialt sammanhang, till vilka, var eller vem vi tillhör (May, 2013 s.3).  Om 

studenterna inte kan känna en tillhörighet till Högskolan i Halmstads platser kan detta leda till 

bristande tillhörighet till högskolan som sådan. 

I Göteborg har man i arbetet för social hållbar utveckling av stadens olika platser i vision 

2020 lagt vikt vid identitet och upplevelse av en plats där ett fokus är på platsens fysiska 

miljö samt dess karaktär och den andra är människans identitet kopplat till platsen och dess 

miljö. De menar  att det är viktigt att förstå  platsens roll för skapande av identitet och 

upplevelsen av platsen av individer utöver dess fysiska utformning. Människors upplevelser 

av en plats är avgörande för deras användning av den. Vid planering av en plats är det också 
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viktigt att genom en dialog med invånare i en stad eller ett område få fram vad som är 

önskvärt och inte på den tänkta platsen. Studenterna som främst använder området är här i 

fokus i vision 2020 men även detomgivande samhället (Göteborg stad). 

Forskningsrapporten ”Platser i praktiken och social hållbarhet: Hökarängen och andra små 

centrumbildningar i fokus” är en studie som riktar sig mot hur stadsplanering och 

samhällsplanering kan ha betydelse för människans skapande av identitet till platsen. 

Forskningen visar hur utformningen av platsen påverkar hur platsens identitet utvecklas och 

upplevs och då också skapar en form av tillhörighet och identitet hos människor. I rapporten 

diskuteras hur identitetsprocesser är kulturellt skapade och hur den skapas i stor utsträckning 

i förhållande till de platser vi rör oss i vilket de kallar för platsidentitet som kan liknas med 

begreppet tillhörighet. Platsidentitet är en sammanvävning av den fysiska miljön på den plats 

och de sociala band människor emellan som rör sig på platsen (Borén & Koch, 2009 s.8–9).  

Detta är väsentligt att ha i åtanke vid utformandet av de offentliga platserna på Högskolan i 

Halmstad för att den sociala sammanhållningen ska främjas samt även för att platserna skapas 

efter det behov och efterfråga som finns. Därav är det av relevans att studera studenter på 

Högskolan i Halmstads upplevelse och visioner kring campusplanen och de tänkta offentliga 

platserna. 

2.Syfte och frågeställning 

Syftet med c-uppsatsen är att studera studenternas uppfattningar om de rådande offentliga 

platserna på Högskolan i Halmstad idag. Hur de använder dessa områden och hur de vill att 

de ska förbättras. Vidare hur studenterna upplever att campusområdets utformning bidrar till 

deras känsla av tillhörighet till högskolan. Vårt syfte är även att se om den nya campusplanen 

kommer att främja social sammanhållning och gränsöverskridande möten i de offentliga 

rummen genom att använda denna som underlag för att se om denna stämmer överens med 

studenternas vision. Vi vill se hur mötesplatserna på Högskolan i Halmstad bidrar till och kan 

komma att bidra till tillhörighet och identitetsskapande. För att undersöka detta har vi 

genomfört intervjuer med inblandad aktör som arbetar med projektet samt studenter på 

högskolan för att se om projektplanen stämmer överens med studenternas efterfrågan.  
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2.1Frågeställning 

 Hur upplever studenter på Högskolan i Halmstad att den aktuella utformningen av 

campusområdet påverkar den sociala sammanhållningen bland studenter och vilka 

förändringar vill studenterna se för att öka sammanhållningen? 

3.Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet ”Campus 2025”. Vidare presenteras 

tidigare forskning om offentliga platser i syfte att bidra till ökad kunskap om ämnet. 

3.1 Campusplanen 2025 

Campusplanen 2025 Högskolan i Halmstad är namnet på den samverkansprocess som 

påbörjades under hösten 2013 i avseende att utveckla det framtida campusområdet på 

Halmstad Högskola. Syftet med projektet är:  

”Att skapa ett vackert och attraktivt campus med plats för gränsöverskridande möten och 

innovation, som i sin fysiska gestalt uttrycker Högskolans profil som det innovationsdrivande 

lärosätet” (Campusplan, 2014 s.7) 

Citatet ger en bild av ett önskvärt framtida campus på Högskolan i Halmstad. De mål och 

strategier som visionen stöds av för utvecklingen  av det fysiska rummet på campus anges på 

ett konkret sätt i campusplanen. I campusplanen står hållbarhetstänkande i fokus för den 

fysiska planeringen. Genom den yttre miljöns utformning vill man med campusplanen bidra 

till en tydlig gemensam identitet bland studenterna. Detta ska ske utifrån principer om 

kulturell, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Man vill genom att integrera campus 

med det omgivande samhället skapa en förbindelse mellan campus och övriga områden i 

Halmstad. Genom att skapa bland annat nya mötesplatser vill man möjliggöra 

gränsöverskridande möten.  I campusplanen framgår det även att det är viktigt med ett 

helhetsperspektiv för att skapa en tilltalande fysisk miljö (Campusplanen, 2014).  

Denna bakgrund ger oss en överblick över vad som ingår i campusplanen samt vad dess syfte 

och mål är. Campus 2025 kommer ligga i grund för att i resultatet se hur informanternas 

uppfattning överensstämmer med campusplanen. Vi kommer även att analysera planen 

utifrån studenternas uppfattningar om denna. 



9 
 

3.2 Tidigare forskning 

Inom den sociologiska vetenskapen har offentliga platser på campusområden inte studerats i 

vidare stor utsträckning. Detta innebar att vi fick använda oss av tidigare forskning som berör 

offentliga platser mer generellt i städerna i vissa av artiklarna.  

3.2.1 Potentials for growth and cohesion, a study of metropolitan initiatives in Sweden 

Artikeln behandlar en studie finansierad av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden), 

där initiativ tas för att främja förhållandet för en ökad tillväxt i staden samt för attminska 

segregationen. I artikeln studeras bland annat vad segregation innebär samt hur segregation 

kan motverkas. Innebörden av segregation i det offentliga rummet menar Stigendal, 

Jakobsson &Sjöberg är klyftor mellan medborgarna som befinner sig i det offentliga rummet 

utifrån aspekter som religion, etnicitet eller socioekonomiska status. Det är även dessa klyftor 

mellan individerna som kan leda till att segregation skapas när individer inte känner någon 

gemenskap till det offentliga rummet. Segregation kan även vara svårt att motverka i de 

områden som redan anses vara är segregerade, eftersom dessa oftast lyfts fram i media och i 

politiken vilket förvärrar situation för den del avbefolkningen som befinner sig i dessa 

områden då de uppfattassom exkluderade av den övriga befolkningen. Detta kan leda till att 

det skapas en gräns i det offentliga rummet mellan vilka individer som är inkluderade och 

exkluderade på grund av förutfattade meningar, vilket skapar ett hinder för ökad tillväxt i de 

redan segregerande områdena (Stigendal, Jakobsson & Sjöberg, 2013). 

Denna artikel är relevant förvår studie eftersom vårt syfte är att studera möjligheten för 

gränsöverskridande möten mellan studenter på Halmstads högskola. Artikeln studerar de 

initiativ som tas för att främja förhållandet för en ökad tillväxt i staden samt minska 

segregation. Vi tog del av denna artikeleftersom vi vill studera hur de planerade offentliga 

platserna på Högskolan i Halmstad kan öka social samanhållning och minska segregation på 

skolområdet såväl som gentemot övriga samhället. Genom att skapa cykel och gångbanor 

mellan campusområdet och olika delar av Halmstad vill campusplanen skapa förbindelse och 

kontakt mellan campusområdet och övriga Halmstad,  inte minst utsatta områden såsom 

exempelvis Andersberg.  

3.2.2 Designing public spaces through the lively planning integrative perspective 

Artikeln handlar om hur det kan skapas hållbarhetsdrivna stadsmiljöer, vilka tillvägagångssätt 

som finns i stadsplaneringen samt ett försök att skapa livliga och levande stadsområden. 

Målet med en hållbar statsmiljö är att utforma genom den fysiska planeringenoffentliga rum,  

som ska skapa integration och vara ett tillvägagångssätt att utveckla den urbana staden. De 
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menar att det traditionella planeringssättet karakteriseras av att staden är centrum för handel , 

parkeringar, kontorsbyggnader men med få parker och  offentliga platser, där de som är 

bosatta utanför centrum har få möjligheter att ansluta sig till de offentliga platserna. Detta har 

skapats av en orsak, desto mer attraktivare områden desto mer offentliga platser existerar och 

prioriteras. Därför måste dessa traditionella delar i staden omstruktureras så att de skapar mer 

integrerande områden för hela stadsdelen. För att skapa hållbara offentliga platser för alla är 

det livliga en viktig aspekt, det ska vara möjligt att utföra aktiviteter på platsen och finnas ett 

skäl till att befinna sig där, detta kan vara exempelvis köpa mat, träna och platser att sitta på. 

Det är därför viktigt att i en planering av offentliga platser undersöka hur den tänka platsen 

kommer att användas och hur de olika faktorerna  kan skapa en inkludering eller exkludering 

för de olika stadsdelarna (Cilliers et al. 2015). 

Denna artikel fokuserar på skapandet av nya offentliga rum och vilka aspekter som behöver  

beaktas på för att integrera hela samhället. Denna artikel är viktig för vår studie eftersom vi i 

vår c-uppsats vill vi studera hur det kan skapas nya möten för studenterna i de offentliga 

rummen. Vilka aspekter som ska beaktas för att planerna fördet offentliga rummet ska gynna 

social samanhållning.  

3.2.3 Academic citizenship beyond the campus: a call for the placeful university 

I artikeln utvecklas och tillämpas begreppet akademiskt medborgarskap, ett begrepp som 

enligt författarna tenderar att bli förbisett. De vill med begreppet belysa de fördelar ett 

samhälle skulle ha av att dra nytta av att binda sammanett universitet ochdet omgivande 

samhället genom integration (Nørgård&Bengtsen, 2016, s.4–5). Resultat visar att en sådan 

integration skulle stärka den sociala sammanhållningen. Vidare förs en diskussion 

utifrånbegreppet ”platsfulla universitet” som syftar till att dagens universitet behöver platser 

som utöver endast en specifik aktivitet även har mening, kunna bjuda till möten mellan 

studenter, lärare och det omgivande samhället för att binda samman universitetet och 

samhället. Att bo, bli och vara på platsfulla universitet för fler än endast studenter i samhället 

är förutsättningen för integrationen mellan universitetet och samhället. Detta behövs även för 

att skapa en tillhörighet till universitet eller campusområdet i sig och för att skapa öppenhet, 

demokrati och dialoger för studenter såvälsom invånare. De universitet som författarna syftar 

på är i första hand de som idag fungerar som en segregerad del i staden där campusområdet 

erbjuder sina studenter övergripande behov såsom bostad, träningslokaler, matbutiker, 

nattklubbar osv vilket gör att integrationen med det omgivande samhället begränsas. 

Författarna tar i kapitlet upp att syftet för framtidens universitet bör vara att bebos och 
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användas av människor i samhället som helhet. Detta i sin tur ställer krav på de som styr över 

planering och konstruktion av nya campusområden att skapa platser och ytor som ska främja 

gränsöverskridande möten, inkludera och inbjuda samtliga människor att använda platserna 

(Nørgård&Bengtsen, 2016). 

Denna artikel belyser vikten av hur planeringen av campus och universitet idag har en 

väsentlig roll för att främja och bidra till social sammanhållning genom hur de planerar ytor 

och offentliga rum så att både studenter och omgivande samhälle känner tillhörighet till 

campusområdet och som främjar integration. I vår studie ser vi hur det finns en efterfrågan 

från studenter att göra campus attraktivt inte endast för att skapa mötesplatser för 

universitetets olika studenter men också skapa en miljö som gör att även invånare i samhället 

vill använda miljön. Artikeln gav oss en fördjupad kunskap om hur sambandet mellan 

campusområdet och samhället idag har en viktig roll vilket kan hjälpa oss i vårt syfte när vi 

studerar Halmstad Högskolas planering av de offentliga rummen.  

3.2.4 Creating interdisciplinary space on campus: lessons from US area studies centers 

Allt fler universitet har börjat anamma och inkludera tvärvetenskapligt lärande och 

undersökande i sin disciplin och på sitt campus som en framtidsstrategi genom att skapa 

platser och rum på campus som ska främja detta. Detta har i sin tur väckt frågor om och fokus 

på hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för att detta ska kunna integreras i 

universiteten och på campus på ett ultimatsätt. Skapandet och utformandet av byggnader för 

vetenskapligt lärande och mötesplatser hamnar i fokus. Artikeln som är en amerikansk studie 

vill belysa relationen och sambandet mellan universitetets olika offentliga platser och rum 

som en förutsättning och nyckel för lyckat tvärvetenskapligt lärande (Frediman& Worden, 

2016, s.129–130). Man använder fem olika universitet från USA som samtliga har utformat 

rum och platser på sina campus för tvärvetenskapligt lärande för att visa och jämföra 

sambandet mellan rummet och akademisk framgång. Det framkommer också genom 

forskning att universitet där dess olika vetenskapliga discipliner har olika byggnader tenderar 

att ha större behov av dessa rum och platser för att kunna skapa övergripande möten över de 

olika disciplinerna där utbyte av idéer och kunskap kan ske. Genom de fem olika 

studieobjekten vilar artikeln på användningen av rummen av studenter samt personalen för att 

förstå vad som får rummen att bli nyttjade. De kommer fram till att byggnadens utformning 

och rummens fysiska konstruktion såsom anpassning av möbler osv har en stor betydelse för 

möjligheten till gränsöverskridande möten men de är också inbäddade i relationella campus-

geografier som visar människors gemensamma betydelse av dess användnings syfte. Vilken 
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mening mänskliga aktörer lägger vid dem spelar roll för användningen av dem (Frediman& 

Worden, 2016, s.130–131). Man gör en jämförelse där ett av universiteten i studien skapat en 

byggnad vars syfte är att vara ett högkvarter där utformningen var mer formell med olika 

grupprum jämfört med ett annat universitet där syftet och meningen med centrets atmosfär 

skulle vara välkomnande och där utformningen var som en stor lounge (Frediman& Worden, 

2016, s.133–134). Här framgår skillnad på hur både utformning och den mening man gav 

platsen ser ut, och i resultatet var det den senaste som enligt övriga campus och dess 

användare kändes mer åtkomlig tack vara dess öppna atmosfär och möjlighet att skapa 

gränsöverskridande möten. Genom observationer av författarna kom de fram till att detta 

universitet var detav de två som visade mest aktivitet av användare. Sociala informella 

mötesplatser är lika viktiga som de formella (Frediman& Worden, 2016, s. 138–140). 

I planeringen av de offentliga mötesplatserna på Högskola i Halmstads är syftet att skapa 

gränsöverskridande möten både mellan studenter,  lärare och besökare till Högskolan men 

också till övriga samhället. Att skapa nya moderna rum med belysning och möbler är av 

betydelse för att skapa platsen som en funktionell plats men det är också viktigt att se över 

vilken mening man vill ska genomsyra platsen för att studenter liksom övriga invånare ska 

använda sig av platserna också. Det som också är av intresse för oss är just det faktum att 

även Högskola i Halmstad fungerar så att de olika vetenskaperna håller till i olika byggnader 

vilket gör denna artikel relevant för vår uppsats. 

3.2.5 Enacting separate social worlds: ‘International’ and ‘local’ students in public space in 

central Melbourne 

I artikeln som utgår från  en fyraårig Australiensk undersökning skildras skillnaden mellan  

nyttjandet av stadens och campus olika offentliga platser mellan studenter som är antingen 

lokala eller internationella i Melbourne. För att undersöka detta läggs fokus bland annat på 

studenternas användning av olika offentliga platser i Melbourne, på campusområdet samt 

bostadsområdet beroende på om studenten är ifrån Australien eller flyttat dit för studier från 

ett annat land (Fincher& Shaw, 2011, s.539–540). Författana till artikeln menar att resultat av 

rapporter och undersökningar gjorda de senaste åren om  urbana platser runt om i världen 

visaratt lokala studenter och internationella studenter oftast inte blandar sig  i sociala eller 

kulturella relationer. Detta i sin tur har visat sig medföra en känsla av besvikelse hos de 

internationella studenterna, särskilt då de menar  att det inom universitetet finns ett ideal att 

man bör skapa kulturella gränsöverskridande kontaktnät, som man inte lyckas leva upp till. 

Detta kan skapa en känsla av exkludering för studenten. Fördelningen av bostäder till de 
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internationella studenterna, områden som de lokala studenterna ofta väljer bort då de ligger i 

utkanten och har ett sämre rykte, kan medföra segregering som i sin tur skapar otrygghet och 

mindre tillhörighet för många av de internationella studenterna. Detta i sig påverkar hur de 

sedan använder de omgivande offentliga platserna vilket kom fram i resultatet att de helst 

undvek (Fincher& Shaw, 2011, s. 540–544). Artikeln vill understryka vikten av 

stadsplaneringen och hur den kan skapa exkludering genomatt kategorisera olika typer av 

studenter redan vid studiestarten som lokala eller internationella. Bostäderna och var de 

ligger spelar stor roll för vidare kontakter, användandet av de offentliga rummen och känslan 

av trygghet och tillhörighet. Det är en fråga om vilka former av offentliga som privata 

områden som uppmuntrar till mångkulturella sociala interaktioner och vilka funktioner hos 

denna somkan återspeglas i nya mönster (Fincher& Shaw, 2011, s. 547-549). 

Genom denna artikel kan vi till vår uppsats och vårt syfte ta med vikten av de offentliga 

rummen och dess användning för att på Högskolan i Halmstad skapa gränsöverskridande 

möten som stärker den sociala sammanhållningen, inte minst mellan studenter, för att 

motverka exkludering och en känsla av icke tillhörighet hos studenter. På Halmstads 

Högskola finns studenter från många städer i Sverige liksom utbytesstudenter så att skapa 

offentliga rum som främjar integration mellan studenter som övriga samhället är väsentligt 

för den sociala hållbarheten i Halmstad som stad och för en känsla av tillhörighet för 

studenter.   

3.3 Diskussion tidigare forskning 

Dessa fem olika artiklar behandlar samtliga området offentliga platser och hur dess 

utformning kan påverka människors användning utav dem och då också möjliggöra social 

sammanhållning eller en känsla av exkludering. I artikeln “Potentials for growth and 

choesion, a study of metropolitan initiatives in Sweden” ges en övergripande bild av hur man 

kan planera de olika offentliga platserna för att öka den sociala sammanhållningen.         

Vidare kopplas detta ihop med artikeln “Designing public spaces through the lively planning 

integrative perspective” där olika aspekter som ska tänkas på när en stadsplanering ska 

planeras för att det offentliga rummet ska gynna en social samanhållning tas upp. Detta är av 

relevans till vår studie som övergripande då vi vill studera hur de tänkta offentliga platserna 

på Högskolan i Halmstad kan möjliggöra nya  möten för studenterna och skapa en 

tillhörighet. Artiklarna “Academic citizenship beyond the campus: a call for the placeful 

university” och “Creating interdisciplinary space on campus: lessons from US area studies 

centers” bidrar till en mer fördjupad kunskap i hur sambandet mellan campusområdet och 
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samhället idag har en viktig roll ur många aspekter vilket kan hjälpa oss i vårt syfte när vi 

studerar Halmstad Högskolas planering av de offentliga rummen. Artiklarna ger kunskap 

kring de fysiska platsernas betydelse  på universitet och hur de kan möjliggöra använandet 

ifrån både studenter och icke studenter och då också skapa social sammanhållning. ”Enacting 

separate social worlds: „International‟ and „local‟ students in public space in central 

Melbourne” är relevant tillsammans med de andra artiklarna då den fokuserar på offentliga 

platsers möjliggörande av gränsöverskridande möten, både mellan studenter men också 

mellan studenter och övriga samhällsinvånare. På Halmstads Högskola finns studenter från 

alla städer i Sverige liksom utbytesstudenter så att skapa offentliga rum som främjar 

integration mellan studenter som övriga samhället är väsentligt för den sociala hållbarheten i 

Halmstad som stad och för en känsla av tillhörighet för studenter. Dessa fem artiklar är 

således relevanta för varandra och till vår fregåställning eftersom de ger oss bakgrund och 

kunskap om offentliga platser och hur dessa kan bidra till möjliggörande av 

gränsöverskridande  möten och social sammanhållning.  

4.Teoretisk och begreppslig referensram 

Som utgångspunkt till denna studien används fyra olika teorier som kommer tillämpas på 

resultatet. Offentliga rummet som mötesplatsmed Rolf Lidskog, Rätten till staden med Don 

Mitchell, Tillhörighet med Vanessa May och Social identitet utifrån Rikard Jenkins 

definition. 

4.1 Tillhörighet 

I boken “Connectingself to society” redogör Vanessa May för innebörden av teorin om 

tillhörighet. Tillhörigheten beskrivs som en process som uppstår när individer identifierar sig 

med andra individer eller har en koppling till platser, kulturer och materiella ting. 

Tillhörigheten bidrar till att i sociala sammanhang skapar individer sig en förståelse för samt 

känsla om vem eller vilka som individerna har en tillhörighet till och vilka vi inte  har en 

tillhörighet till. Detta menar May är ett mänskligt behov som har skapas via sociala och 

politiska konstruktioner (May, 2013 s.3–4). På grund av sociala förändringar som skedde 

under övergången till industrisamhället och urbaniseringen i västvärlden ledde detta till klass- 

samt levnads förändringar, vilket i sin tur ledde till att individer fick mer tid över till att 

fundera på vilken tillhörighet till andra individer i samhället de hade. Även en stor förändring 

som skedde var kvinnans plats i samhället samt dess ökade deltagande i sociala och politiska 

sammanhang. Dessa två förändringar menar May är sociologiska förklaringar på hur den 
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sociala förändringen har lett till den senmoderna individens reflexivet och individualism 

(May, 2013 s.22–23). Tillhörigheten förklaras även med att känna ”at ease” vilket innebär att 

individer kan känna ett lugn och en trygghet till andra individer. Detta är viktigt eftersom 

jagets tillhörighet har en förbindelse till den tillhörigheten som individen kopplar ihop med 

omgivningen. Tillhörigheten bygger därför på det mänskliga behovet av att känna en 

koppling till andra individer samt att känna ett ”at ease” till den sociala och kulturella 

omgivningen. Tillhörigheten och ”at ease” bidrar till att individer kan spelets regler, vilket 

innebär att man vet hur man  ska förhålla sig till andra och sin omgivning, vi vet vad vi ska 

göra, hur och när. Ett ord som är centralt för tillhörigheten är hemmet, där individer börjar 

och avslutar sin dag. Dock är det viktigt att ha i åtanke  hur betydelsen av hem skiljer sig 

mellan individer och dess tillhörighet för hemmet (May, 2013 s.77–83). 

4.2 Det offentliga rummet som mötesplats 

Rolf Lidskogs teori om stadens offentliga rum visar hur de kan fungera som en mötesplats för 

att främja den sociala sammanhållningen mellan stadens invånare samt även fungera som en 

grund för demokratin (Lidskog, 2006, s. 130–135). Lidskog pekar på den vikt som staden 

idag har fått i samverkan med urbaniseringen och globaliseringen då den kan påverka vem 

som har rätt eller inte till stadens olika platser och ytor. Lidskog menar att det är genom 

formell reglering som utformning av staden och dess tänkta rum ska se ut samt fungera vilket 

gör det till en viktig del av planeringen av de offentliga platserna. Genom stadsplanering kan 

gränser sättas för hur och vem som ska ha rätt till att använda de olika offentliga ytorna 

(Lidskog, 2006, s. 141). Av det skälet kan de offentliga platserna ses som en plats att skapa 

interaktion och möten men kan också skapa gränser och klyftor mellan människor genom 

utformningen. Med en stor mängd människor på en mindre yta, vilket det rör sig om i en 

urban stad, bildas det en anonymitet bland människor där möten med andra blir ytliga och 

tillfälliga och tjänar sitt syfte endast för stunden vad den har för avsikt. Det innebär också att 

vi ständigt samspelar och träffar främlingar (Lidskog, 2006, s. 121). Staden är central för 

människors sociala liv inte minst för dess möjliggörande till möten i de olika offentliga 

platserna såsom torg, gator och byggnader. Omvänt är också de offentliga platserna en 

avgörande del av staden för den sociala sammanhållningen, demokratin och en hållbar 

stadsmiljö. De möten och interaktioner som de offentliga platserna kan skapa är enligt 

Lidskog främst väsentliga när människor blandar sig och interagerar med människor med 

olika bakgrunder än den man själv har. Att skapa vänskap är mindre viktigt, det väsentliga är 

en ökad respekt, acceptans och förståelse för olikheter i ett samhälle där mångfald och 
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anonymitet råder. Detta är vad Lidskog benämner för det deliberativa samtalet, utbytet som 

sker av olikheter i det offentliga rummet, kan skapa diskussioner som i sig kan användas i 

främjandet och skapandet av de offentliga rummen (Lidskog, 2006, s. 233–237).  

4.3 Rätten till staden 

Rätten till staden, som Don Mitchell utvecklar efter Henri Lefebvrer teori, är en teori om 

sambandet och beroendet av det offentliga rummet, vad detta rum innebär och vem som har 

rätt till det (Mitchell, 2003, s. 5). Inte helt oproblematiskt är dessa rum tänkta att avspegla 

vårt samhälle där människor möter varandra naturligt och okontrollerat av lagar. I vårt idag 

globaliserade, mångkulturella och inte minst riskmedvetna samhälle förenas denna frihet och 

brist av kontroll med rädsla. Mitchell menar att de offentliga rummen som ett vardagligt rum 

som vi använder oss av och interagerar i på daglig basis visar på människors sårbarhet genom 

dess avsaknad av kontroll (Mitchell, 2003, s. 13). Mitchell menar att det handlar om att 

bekämpa förtryck. De offentliga rummen har varit platser där människor varit exkluderade 

ifrån historiskt på grund av kön, etnicitet och tillhörighet och inte varit för allas rättigheter. 

Genom att ta offentliga platser i anspråk och då bli en legitim del av det offentliga menar 

Mitchell är en nödvändighet för att förhindra att vissa delar av invånarna, så kallade Little 

Arnolds styr de offentliga rummen efter föreställningar som enligt dem formar ett rum med 

rätt ordning. Det skapas en slags kontroll över rummet och vem som får vistas där och Little 

Arnold får då en position att bestämma vem som är välkommen i rummet baserat på om de 

utgör deras syn på ordning eller inte. Den politiska debatten och samtalet i samhället som 

marginaliserade grupper stängs ute ifrån gör offentliga platser ännu viktigare, vem eller vilka 

som tillåts nyttja dessa platser speglar rättigheter som råder i samhället. Genom politisk 

representation kan grupper av människor också påverka utformningen av de offentliga 

rummen efter deras önskemål varvid Mitchell påpekar vikten av att samtliga invånare i en 

stad ska göra anspråk på sin rätt att göra sin röst hörd genom social kamp. För att en stad ska 

vara demokratisk är det viktigt menar Mitchell att samtliga invånare är representerade och 

behandlas efter lika rättigheter och villkor (Mitchell, 2003, s. 128–129). Den politiska 

debatten och samtalet i samhället som marginaliserade grupperstängs ute ifrån gör offentliga 

platser ännu viktigare, vem eller vilka som tillåts nyttja dessa platser speglar rättigheter som 

råder i samhället (Mitchell, 2003, s. 128–129). Det är också genom dessa offentliga platser vi 

utövar demokratisk inflytande vilket gör att människor värnar om dem och ofta går samman 

vid hot om inskränkning mot dessa. Ett exempel ifrån boken är”Peoples Park” på 

Universitetet i Berkley där människor gick ut i protest när universitetsägarna som ägde 
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parken bestämde sig för att bygga en volleyplan i parken som hade blivit en tillflykt för 

hemlösa. Hemlösa med dess förknippade attribut såsom missbruk, droger och kriminalitet 

representerade parken som då inte representerade hela samhället (Mitchell, 2003, s. 118–

134). 

4.4 Identitet 

Rikard Jenkins diskuterar om social identitet I boken ”Social identity” där han förklarar 

definitionen av identifiering, som ses som en social process och hur denna process fungerar 

individuellt, internationellt och institutionellt. Jenkins menar att identifiering är avgörande för 

det mänskliga måendet, att kunna definiera och identifiera sin identitet. Identitet innebär den 

mänskliga kunskapen, att göra sig förstådd inför andra med möjligheten till språket samt veta 

vem man är och vilka andra är. Klassificering är även en viktig aspekt inom identifiering 

eftersom individer kategoriserar sociala grupper efter hur de definierar sina identiteter. 

Eftersom vissa individer inte känner en tillhörighet med den identiteten som de kategoriseras 

efter kan detta leda till att individer försöker skapa sig en identitet som inte hör samman med 

sitt eget jag utan istället med vad andra sociala grupper anser (Jenkins, 2014, 6–12). Jenkins 

menar att det samhälle som omger individen har en viktig påverkar på den mänskliga 

identiteten. Eftersom människan är socialt konstruerad så inkluderas individens i processen 

med primär och efterföljande socialiseringar, och vidare interaktioner under individens 

uppväxt. Denna process som sker tillsammans med andra individer leder till vi människor 

definierar och omdefinierar oss själva och andra under hela livet (Jenkins, 2014, 42).  

Symbolisk tillhörighet innebär att människan har ett mänskligt behov av att kunna identifiera 

sig i förhållande till den platsen eller den omgivningen de befinner sig i. Individer organiserar 

sina liv och skapar sig en kunskap tillsammans för att kunna orientera sig i den vardagliga 

verkligheten som människans lever i (Jenkins, 2014,135).  I organiseringen av en individs liv 

ingår även de sociala grupperna som gör att en individ kan känna igen sig eller inte i sin 

identitet. Här identifierar sig individen med den kunskapen som finns att känna igen sina 

jämlika som exempelvis arbetar på samma ställe eller går på samma skola (Jenkins, 

2014,135,188).    

4.5 Teorireflektion 

Teorierna som är valda till denna uppsats är samtliga relevanta för att kunna tolka vårt 

empiriska material och besvara frågeställningen då de handlar om offentliga platser och rum 

som finns i en stad samt hur de kan utformas för att bidra till tillhörighet och ett hållbart 
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samhälle. De behandlar hur stadens rum och platser kan fungera som en plattform för att 

främja den sociala sammanhållningen mellan invånare i en stad men också hur de kan verka 

exkluderande i den mån när inte samtliga invånare representeras och behandlas lika. Vår 

frågeställning berör hur de tänkta offentliga platserna på Högskolan i Halmstad ska fungera 

för att öka den sociala sammanhållningen på campus vilket är något både Lidskog och 

Mitchell berör i sina teorier om det offentliga rummet vilket gjorde dessa teorier lämpliga för 

vår studie. Lidskog och Mitchell berör olika perspektiv av de offentliga rummen och har i 

viss mån delade syn på dem. Lidskog ser offentliga rummet som en plats där 

gränsöverskridande möten kan ske vilket har både demokrati och kulturmöten i fokus medan 

Mitchell snarare lyfter fram den exkluderande dimensionen som de offentliga rummen kan 

främja som följd av rädslor för människors olikheter. Till vår uppsats är bägge perspektiven 

relevanta då Lidskogs teori kan behandla hur studenterna på Högskolan i Halmstad ser på och 

efterfrågar de offentliga rummen för att se dem som en attraktiv mötesplats som faktiskt 

frambringar kulturella och gränsöverskridande möten mellan de olika programmen. Mitchells 

teori är relevant då den fokuserar på människors rätt till platserna och rummen samt dess 

utformning vilket är en del av vad vi undersöker, studenternas efterfrågan och inverkan på de 

tänkta offentliga platserna på campus. Lika så att resultatet även berör övriga invånares rätt 

till de offentliga platserna på Högskolan. Då vår frågeställning berör tillhörighet i samband 

med de offentliga rummen så blir också Mays teori om tillhörighet relevant. Att känna 

tillhörighet till och identifiera sig med en plats ökar möjligheten till social sammanhållning 

mellan människor som vistas på platserna.Campusplanen har som mål att Högskolan i 

Halmstad ska ses som ett attraktivt område i staden samt bidra till att studenterna känner 

tillhörighet till varandra och till skolan. Jenkins beskriver även i sin teori vikten av att kunna 

identifiera sig med sin omgivning och att de offentliga platserna genom sin utformning kan 

underlätta skapandet av en tillhörighet vilket kan leda till att studenterna kan identifiera sig 

med campusområdet och andra studenter. Ett av målen i campusplanen 2025 är att 

studenterna ska skapa sig en gemensam identitet vilket gör det relevant att ha med Jenkins 

teori om identitet.  

5. Metod 

Vår frågeställning är att förstå hur studenter på Halmstads Högskola i olika avseenden 

uppfattar och värderar de offentliga platserna på Högskolan samt hur de planerade offentliga 

platserna kan tänkas bidra till social sammanhållning och inkludering. Vi vill studera 

studenternas uppfattningar omdessa platser som platser att mötas på och hur övergripande 
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förändringar påverkar integreringen av olika grupper på campus. Med utgångspunkt i detta 

faller sig valet av kvalitativ forskningsansats som lämpligast metod. Valet av 

forskningsmetod styrs därmed av studiens forskningsfråga. 

5.1 Metodval 

Den kvalitativa metoden handlar om att tolka och förstå sociala företeelser, vilket är 

tillämpbar på undersökningen då den kvalitativa metoden ger ett verktyg för att skapa sig en 

djupgående förståelse från respondenternas uppfattningar (Kvale& Brinkmann, 2014 s.17). 

För att få en mer djupgående förståelse av hur våra respondenter upplever de offentliga 

platserna som idag råder utefter vår frågeställning så faller valet av metod naturligt på den 

kvalitativa. Om vår frågeställning varit mer förutbestämd och syftade på att få in kvantitet 

och en större mängd av respondenter för att uppnå en generaliserbarhet så hade istället den 

kvantitativa metoden varit lämpligare. Då hade en enkätundersökning för att få statiska och 

en större volym svar vara metoden att använda. Men att använda enkätundersökning til vår 

frågeställning hade inte gett oss de djupare och mer tolkande svaren som intervju med 

kvalitativ metod kan ge oss. Med bakgrund i att kvalitativ forskningsmetod har sin 

utgångspunkt i språket är bland annat intervju en metod som ingår under denna kategori. 

Målet med intervjuer är att få vetskap om undersökningspersonens upplevelser av ett 

fenomen vilket därmed blir en lämplig metod för vårt valda forskningsprojekt (Olsson & 

Sörensen, 2011 s. 54–55). För att kunna skapa sig en förståelse för intervjumaterialet behöver 

forskaren skapa sig en förståelse för respondenternas sammanhang och relation till det 

undersökta fenomenet, som sker genom interaktioner mellan forskaren och respondenterna 

(Aspers, 2011 s. 44). Eftersom det är forskarens avsikt med intervjuer att få fram det viktiga 

som respondenterna säger behöver forskaren sortera intervjumaterialet utifrån 

undersökningens syfte. En viktig aspekt att tänka på i den kvalitativa metoden är att 

intervjumaterialet tolkas från forskarens synsätt, för att forskarens påverkan på det 

empiriskamaterialet ska minimeras ska utsagor från respondenterna inte ifrågasättas. Det är 

respondenterna som bidrar med intervjumaterialet och styr därför  över sina utsagor (Aspers, 

2011 s.45). 

Metodvalet motiveras av att vi ville skapa oss en förståelse för och kunna tolka 

informanternas livssituation utifrån vår problemformulering, därför blev det kvalitativa 

metodvalet rimligare eftersom vi behöver utförliga svar på våra frågor. Vi behöver även ha en 

interaktion med respondenterna i deras vardagliga miljö vilket även motiverar den kvalitativa 

metoden. Vi vill även kunna ställa frågor till informanterna för att kunna besvara vår 
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frågeställning som handlar om studenternas uppfattning kring fenomenet. Kvantitativ metod 

lämpar sig till forskningsmetoder där statistik och generaliserbara resultat är i fokus (Aspers 

2011 s.45).  

5.2 Vetenskaplig teori och metodansats (Hermeneutiken) 

Inom vetenskaplig kunskap är en av traditionerna hermeneutiken, vilka de kvalitativa 

metoderna utvecklats ur. Hermeneutiken är även den äldsta formen av bearbetning av 

kvalitativ empiri och kan spåras tillbaka till tolkningar av bibeln. Hermeneutiken fokuserar på 

individens reflektioner och handlingar och bygger på samspelet mellan informanten och 

forskaren. Hermeneutiken försöker genom tolkningar av texter och det talande språket att 

förstå mänskliga erfarenheter och situationer och kan definieras som konsten att tolka samt 

läran om förståelse. Man talar om både en tolkningslära med ett historiskt perspektiv men 

också att förstå språkets innebörd i nutid där förståelsen är en del av tolkningen. Hermeneutik 

är lämplig att använda då syftet med en studie är att få tillgång till informanternas egna 

upplevelser av det område som studeras och för att informanterna ska ges utrymme att själva 

välja vad de vill tala eller skriva om. En kvalitativ forskningsansats syftar istället till att få en 

mer djupgående information av fenomenet snarare än att beskriva storlek, mängd och 

kvantitet i ett forskningsprojekt (Olsson&Sörensen, 2011, s. 100). Kvantitativ metod har en 

mer förutbestämd frågeställning och materialet ska vara generaliserbart. Resultatet ska även 

vara statiskt, det vill säga kunna återfås utan att variera. Det handlar om att få ut färre frågor 

men till ett större omfångmänniskor, vilket i vårt fall inte är lämpligt då mer djupgående fakta 

eftersöks.  

Den hermeneutiska cirkeln är ett centralt begrepp inom hermeneutiken och syftar på hela 

forskningsprocessen där sambandet mellan helheten och delar står i fokus, hur en del endast 

kan förstås när den sätts i samband med helheten och hur helheten endast kan förstås när man 

bryter ner den i delar. Delar kan ses som olika moment i forskningsprocessen och helhet kan 

ses som alla delar tillsammans. Tolkningar växer fram genom våra förståelser i möten med 

nya erfarenheter som i sig medför ny förståelse. Denna modell används genom hela det 

kvalitativa arbetet, från vår förförståelse som forskare vid inledandet av studien, till vår 

tolkning av materialet av informanterna samt slutligen sammanvävt till analysen, alltså 

genomgående i arbetsprocessen (Aspers, 2011, s, 208-209). Cirkeln kan alltså förstås som ett 

innehåll av delar och en helhet men kan sägas ha övergått till en spiral då vi som forskare 

ständigt pendlar mellan delen och helheten för att på detta sätt få en ökad förståelse för hur de 

ömsesidigt förändras och genererar ny kunskap.  Utgångspunkten kan sägas vara delen som i 
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sin tur relateras till helheten för att få nya perspektiv som forskaren kan använda när den går 

tillbaka till delen. Den största skillnaden mellan den hermeneutiska cirkeln och spiralen är att 

forskaren i cirkeln kommer att komma tillbaka till den ursprungliga förståelsen vilket gör att 

tolkningar sker genom denna. I spiralen tillåts istället ny förståelse vilket innebär att det sker 

en utveckling av den vilket inverkar på tolkningen av delar och helheten 

(Alvesson&Sköldberg, 2017, s. 134-139). Cirkeln kan leda till ett fördomsfullt och slutet 

tänkande och tolkande då den inte utvecklas i samklang med den kunskap som 

forskningsprocessen innebär utan utgångspunkten är att bekräfta den egna förståelsen. Vi 

kommer i vår uppsats att använda oss av den hermeneutiska spiralen då förståelsen ständigt 

förändras med forskningsprocessens gång och då vi strävar efter att inte göra fördomsfulla 

tolkningar av den insamlade empirin. I vår studie ser den hermeneutiska spiralen ut så att 

helheten omfattar studenternas attityder till och tankar om de offentliga platserna på 

Högskolan i Halmstad vilken i sig består av många delar bland annat vår förförståelse, 

tidigare forskning som vi fått ta del av, det insamlade materialet samt teoretiska 

utgångspunkter.  För att förstå och öka förståelsen för vårt syfte med uppsatsen kommer vi att 

skifta mellan del och helhet genom forskningsprocessens gång. Exempelvis kommer tidigare 

forskning att spela en stor roll och även olika teorier vilket gör att det genom att skifta mellan 

dessa och förförståelsen samt den empiri vi fått fram kommer ge oss en helhet och större 

förståelse. Helhet är alltså att vi genom forskningsprocessen fått mer kunskap än vad vi 

tidigare haft.  

5.3 Förförståelse 

Eftersom vi har en förförståelse om hur det är att vara student på Högskolan i Halmstad måste 

vi ha detta i åtanke under vår studie. Enligt Aspers påverkar förförståelsen forskaren eftersom 

denna har egna förutfattade meningar som kommer att kunna påverka data materialet när 

forskaren gör tolkningar utifrån den förförståelsen som finns om studien. Förförståelsen 

varierar från forskare till forskareberoende på vilken synvinkel man har så tolkas studien 

utifrån olika synsätt. Dock kan förförståelsen ses som en fördel då detta kan vara ett redskap 

som forskaren kan använda sig av ute på fältet via att veta vilka interaktioner och delar av 

studien som är av vikt (Aspers 2011 s. 38-39).  

Vår förförståelse som vi har innefattar våra egna uppfattningar som vi har skapat oss under de 

tre åren som studenter på Högskolan i Halmstad. Vi har även medverkat på möten om den 

nya planeringen av campus 2025 på Högskolan i Halmstads vilket gav oss insyn i vad som  

planeras och att det finns en förförståelse från campusplanens håll om att fler offentliga rum 
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behöver skapas. Förförståelsen och tillgången till den miljön vi befinner oss i och de 

individerna vi möter ledde till valet av urval eftersom detta gav oss en möjlighet till 

interaktion samt information i vår närhet.   

5.4 Metodinstrument 

Vi använde oss av kvalitativ metod vilket ledde till att vårt metodinstrument är en 

intervjuguide som utformades utifrån vår frågeställning samt syfte. På grund av att vi ska 

intervjua studenter och projektledaren för planeringen av ombyggnaden på Högskolan i 

Halmstad, utformade vi två olika intervjuguider. Vi hade i åtanke att den centrala delen av 

intervjumaterialet är från der espondenter som är studenter på Högskolan i Halmstad, vilket 

ledde till att intervjuguiden är utformad för dem och hade ett större antal frågor än i 

intervjuguiden till projektledaren. 

Eftersom vi utformade två olika intervjuguider valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att vi som forskare har organiserat intervjufrågorna på ett sätt som 

ska leda till en flexibel dialog med utrymme för att respondenterna ska kunna svara 

djupgående på frågorna iintervjuguiden (Aspers 2011, s.143). En risk som finns med att 

utforma intervjuguiden enligt Aspers är att forskarens egen förförståelse kan påverka 

intervjuguiden eftersom ett förväntat svar finns på frågan och därför utformas intervjuguiden 

efter denna förförståelse (Aspers 2011, s. 140). 

Tidigare forskning och campusplanen som är med i vår bakgrund har varit en grund för 

utformningen av strukturen för intervjuguiden. Fokus har legat på offentliga platser och den 

sociala sammanhållningen samt gränsöverskridande möten vilket den tidigare forskningen 

visar på att de offentliga platserna kan bidra till att möjliggöra. Målen i campusplanen har 

använts för att se hur de överensstämmer med studenternas efterfråga då detta är en del av 

vårt syfte. Då vår frågeställning syftar till att undersöka hur de offentliga platserna på 

Högskolan i Halmstad samt de tänkta offentliga platserna kan möjliggöra skapandet av 

tillhörighet blir tillhörighet ett centralt fokus i intervjuguiden. Eftersom projektinformanten är 

med i utformningen av campusplanen så utformade vi en intervjuguide som bidrar till en 

jämförelse mellan projektinformanten och studenternas svar. Syftet med detta är att en del av  

vår frågeställning berör huruvida campusplanen stämmer överens med studenternas 

efterfrågan vilket gör att projektinformanten till en del får representera campusplanen.  
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5.5 Analysmetod 

Det insamlade materialet sammanställdes separat med utgångspunkt ifrån de båda 

intervjuguiderna genom att forma olika teman utifrån informanternas svar, där svaren på 

varje fråga sammanställdes. Empirin bröts ner till delar, så kallade koder, och en jämförelse 

mellan de olika svaren vidtogs för att hitta likheter och skillnader i en första analys (Dalen, 

2007, s. 20–25). Vid kodning hittades begrepp och meningar som återkommer och är av 

relevans för vår frågeställning. De nyckelord som framkom genom kodningen ställdes sedan 

under valda teman i presentationen av resultatet. Detta för att materialet ska vara överskådligt 

och för att vi ska kunna lyfta fram det som är väsentligt samt att läsaren lättare ska kunna 

överblicka resultatet. Detta analyserades sedan utifrån vår teoretiska ram vilket Kvale och 

Brinkman menar är att teman som baseras på de teorier vi valt som utgångspunkt. Detta kan 

leda till såväl nya perspektiv inom området men kan också medföra att materialet endast 

studeras utifrån ett håll, genom en teoretisk synvinkel (Kvale och Brinkman, 2014). Genom 

att tolka materialet på ett öppet sätt hoppas vi att detta ska undvikas. Teorierna sätts i relation 

till de teman vi skapat genom att växla mellan empiri och teori vilket är vad som kallas en 

abduktiv ansats. En abduktiv ansats är en kombination av induktion, vilken innebär att vi som 

forskare utgår ifrån det insamlade materialet, och deduktion som innebär att utgå ifrån teori 

eller teorier (Alvesson och Sköldberg, 2017). Richard Swedberg är en av de sociologer som 

förespråkar att använda sig av teori under hela forskningsprocessen då han menar att det är 

genom teorier som sociala fenomen kan förstås. Därför menar han att teorier ska inkluderas 

tidigt i forskningsprocessen då det är redan då som forskaren bildar sig en uppfattning om 

fenomenet denne ska studera (Swedberg, 2014). En teoretisk utgångspunkt har präglat 

frågeställning och metodval då teorier har utvecklat vår förståelse för offentliga rum samt 

även gett oss insyn i hur tidigare forskning i form av metoder skett vilket lett oss in på val av 

kvalitativa intervjuer. 

5.6 Urval 

Vid användningav kvalitativ forskningsmetod och intervju så är betydelsen av lämpligt urval 

väsentlig. Antalet informanter är viktigt då intervjuer är en tidskrävande process men empirin 

måste samtidigt ge underlag för tolkning och bearbetning vilket kräver ett visst antal 

medverkande (Dalen, 2007, s. 55). För att kunna säga något om en population när man gör en 

empirisk studie med datainsamling gör man ett urval i populationen utifrån frågeställningen. 

Utgångspunkten för urvalet, populationen, till vår studie har varit efter dessfrågeställning och 

syfte då de offentliga platserna på campus är tänkta att utnyttjas av studenterna, vilket är den 
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ena populationen, och där en avaktörerna bakom planeringen av det nya campusområdet är 

den andra. Huvudfokus är studenterna och deras upplevelser och tankar om de offentliga 

platsernamen vi anser att det är av vikt att även ha med synpunkter från projektledarna för att 

se hur det perspektivet stämmer överens med efterfrågan hos studenterna. Det breda 

begreppetstudent har vi valt att avgränsa till studenter som läser ett tre-årigt program, är 

bosatta i Halmstad och har studerat i minst ett år för att kunna ha uppfattningar om de 

offentliga platserna. Motiveringen för urvalet att studenterna ska bo i Halmstad grundas i att 

vi vill studera den sociala sammanhållningen både studenter emellan men också med det 

omgivande samhället med fokus på de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad. Studien 

omfattas av en informant i form av enaktörsom är involverad i arbetet med de offentliga 

platserna på Högskolan i Halmstad och sju studenter som är uppdelat på Högskolan i 

Halmstads samtliga fyra akademier för att inte endast ha en akademis perspektiv på 

fenomenet. Vår informant som är projektledare valdes genom ett så kallat icke-slumpmässigt 

lämplighetsurval vilket innebär att informanten väljs utbaserat på kriterier som stämmer med 

studiens syfte, hans arbete och erfarenhet (Dalen, 2007, s. 51). Med hjälp av denne 

presenterades vi också oss för två andra aktörer i projektet vilket man kan kalla för ett icke 

slumpmässigt urval och även snöbollsurval. Icke slumpmässigt urval innebär att 

informanterna väljs efter en form av bekvämlighet, inte slumpmässigt ur en dator utan 

forskaren har antingen valt dem eller haft en nyckelinformant som gjort detta. Snöbollsurval 

innebär att forskaren får kontakt med informant eller informanter via en informant som redan 

ingår i studien, i vårt fall vår nyckelinformant. Dessa två andra aktörer är dock inte med i 

studiens intervjuer men bidrog genom ett möte de och vi deltog i till en del förkunskaper och 

förförståelse för projektledarnas perspektiv på studiens frågeställning (Aspers, 2001, s.95). 

Nackdelen med snöbollsurval kan vara att personen som ger forskaren ytterligare informanter 

kan ha kopplingar till varandra eller känna varandra och kan då påverka materialet på så vis 

att det blir homogent vilket forskaren bör ha i åtanke. Ingången till informanterna i 

populationen studenter har varit både bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vi hade kontakt 

med två studenter som sedan genom snöbollsurval gav oss namn på andra studenter i andra 

akademier. 

5.7 Tillvägagångssätt  

Vi deltog i en föreläsning om ex-jobb i samverkan, under denna föreläsning presenterade 

Rikard Ahlgren fastighetschefen på Högskolan i Halmstad om Campus planen 2025 på 

Högskolan i Halmstad. Detta ledde till att vi diskuterade sociologiska fenomen som existerar 
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på Högskolan i Halmstad och ämnet föll oss intressant då det är en plats vi själva känner till. 

Efter detta började vi utformade vårt syfte och en problemformulering om att 

studerastudenternas sociala sammanhållning på de offentliga platserna på Högskolan i 

Halmstad. Vidare tog vi kontakt med Rikard via mail och bestämde sedan ett möte 

tillsammans med Rikard för att ta del om information kring Campus planen 2025. Därefter 

tog vi även del av tidigare forskning för att få en bakgrund till vår studie.  

Vi utformade en intervjuguide för sju studenter samt en för Rikard, detta eftersom vi ville få 

både studenternas och Rikards synvinkel. Vi tog sedan kontakt med studenterna på olika 

akademier på Högskolan i Halmstad för att fråga om deltagande. Intervjuerna skedde genom 

inspelning för att sedan transkriberas, den insamlande empirin analyserade vi därefter för att 

besvara vårt syfte och vårfrågeställning.  

Vi använde oss av den kvalitativa metoden och det hermeneutiska tillvägagångsättet eftersom 

vi ville att en interaktion med respondenterna skulle ske. Detta för att skapa ett samtal med 

mer ingående svar och för att eventuella följd frågor skulle vara möjligt.  

När fältarbetet skedde så delade vi upp intervjuerna så att den ena av oss ställde frågorna och 

den andre spelade in och antecknade, detta för att ta del av alla viktiga aspekter under 

intervjuerna. Eftersom vi bara hade en informant som arbetar med projektet har vi utgått från 

hans perspektiv på projektet, det kan ha lett till att hans egna åsikter om projektet påverkat då 

vi inte har tagit del av flera åsikter. Resterande informanter var studenter som studerar på 

Högskolan i Halmstad vilket kan ses som positivt eftersom de hade kunskap och egna 

uppfattningar om campusområdet på Högskolan i Halmstad. Ett problem som uppstod med 

studentinformanterna var att ett ord i vår intervjuguide, offentliga platser, var inte alla helt 

införstådda i innebörden av, vi fick förklara vad vi menade med detta ordet vilket kan ha 

påverkat informanternasegna uppfattning om intervjufrågan.  

5.8 Validitet och reliabilitet 

Studien i detta fall baseras enbart på intervjuer, men hade med fördel även kunnat 

kombineras med en kvantitativ undersökning i form av exempelvis enkäter. 

Generaliserbarheten hade i sådana fall ökat då en bredare mängd informanter hade nåtts 

vilket hade öppnat för ett större spektrum i frågan. Tillförlitligheten i en studie, som kallas 

reliabilitet, blir komplex och svårare att uppfylla i en kvalitativ studie än i en kvantitativ. 

Detta på grund av att intervjupersonernas svar inte kan garanteras vara konstanta eller om de 

kommer att ändras beroende på vem som är intervjuare. Reliabiliteten kan dock ökas i en 
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intervjusituation med hjälp av en mall med frågor, det vill säga en semistrukturerad 

intervjuguide, vilket vi använde oss av i denna studie. Alla frågor besvarades av samtliga 

informanter men undantag gjordes givetvis då förtydligande krävdes eller med orsak av 

intressanta sidospår från informanten. Detta kan anses som fördelaktigt eftersom 

informantens resonemang och förklaring vill forskaren ska nå sin fullständiga form. Vidare 

fungerar intervjumallen som ett medel i strävan mot en god validitet, vilket menas med att 

studien undersöker det den säger sig undersöka. Låg reliabilitet menas med låg validitet 

eftersom om man mäter det som ska mätas på ett dåligt sätt så försvinner möjligheten att mäta 

överhuvudtaget. Frågorna utformades efter studiens syfte och innehöll därför ofta begreppet 

offentliga platser. Detta kan ha olika innebörd för olika individer vilket också är anledningen 

att det kommer finnas med som fråga och förtydligande i intervjuguiden men vi är väl 

medvetna om att begreppet kan ha olika betydelse beroende på vem informanten är (Dalen, 

2007, s. 36–37). För att få hög validitet krävdes det också att transkriberingen av intervjuerna 

skedde med noggrannhet samt med en objektivitet när vi åter gav informanternas uttalanden 

då trovärdighet leder till ökad validitet. Det är också viktigt att under studiens gång 

återkoppla till syftet och frågeställningen för att se till att fokus ligger på det som avses i 

studien samt få fram den empiri som är viktig för studien (Kvale& Brinkman, 2014, s. 99). 

Reliabiliteten blir också högre om det är möjligt för andra forskare att genomföra samma 

studie och få likande resultat. Då Högskolan i Halmstad finns kvar med studenter är det 

möjligt för andra forskare att göra samma studie men då informanterna är anonyma och inte 

är en specifik grupp är det inte säkert att svaren och resultaten blir detsamma eftersom det 

inte går att få tag i samma informanter. 

Generalisering är ett begrepp som berörs inom både kvalitativ som kvantitativ forskning och 

innebär att man drar slutsatser utifrån en hel grupp eller kategori utifrån information om 

exempel eller särskilda fall. Kritiken mot enkvalitativ forskningsansats med fokus på 

generalisering är att det omfattar ett mindre omfång av informanter samt inom ett av gränsat 

område vilket gör att den inte är generaliserbar utan mer diffus och tolkningsbar 

(Olsson&Sörensen, 2011, s. 18). Denna studie kommer inte gå att generalisera eftersom 

urvalet inte representerar alla studenter på högskolan i Halmstad men det kan ändå ge en 

riktning ifall resultatet är entydigt.  

5.9 Etiska aspekter 

De etiska riktlinjerna vilka är viktiga i all forskning, inte minst i vår studie, har genom 

forskningsprocessens gång tillgodosetts för att dels vägleda hur relationen mellan oss som 
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forskare och informanterna ska fungera men också för att bland annat skapa trygghet hos 

informanten, bringa respekt från forskaren gentemot informanten samt stärka legitimiteten i 

forskningen(Aspers, 2011, s. 83). För att skydda informanter i forskningsprocesser finns det 

fyra grundläggande krav på forskningen. Dessa etiska krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar till 

att forskaren ska informera informanten om studiens syfte och att dennas deltagande är 

frivilligt. Samtyckeskravet innebär att informanten självmant deltar och bestämmer över sin 

medverkan i forskningen. Konfidentialitetskravet syftar till att hantera informantens olika 

uppgifter såsom personuppgifter hanteras konfidentiellt, alltså förvaras så att ingen obehörig 

kan komma åt dem. Nyttjandekravet handlar om att informantens personuppgifter och övriga 

uppgifter endast används i forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.6-12). 

Dessa etiska grundkrav har i vårt arbete varit väsentliga då de har tillgodosetts och då också 

präglat forskningsprocessens olika delar. Informerat samtycke har gjorts inför varje intervju 

genom att vi informerar respondenterna om syftet med studien, att de deltar frivilligt och när 

som helst kan avbryta sitt deltagande vilket gör att informationskravet och samtyckeskravet 

tillgodosetts. Vi informerade och bad om godkännande av informanterna att spela in 

intervjuerna. Aspekten om konfidentialitet tillgodosågs då det informerades om att 

informanternas riktiga namn liksom deras övriga personliga data inte kommer att nämnas i 

materialet. Vi informerade ävenom att det endast kommer att vara vi två som har tillgång till 

materialet. Vi har även använt oss av informanternas uppgifter enbart för studiens syfte vilket 

gör att även nyttjande kravet är tillgodosett (Kvale& Brinkmann 2014, s.107, 109). Vidare 

tillkommer kravet på att skydda barn samt utsatta grupper vilket dock inte är relevant för 

denna studie då samtliga involverade är över 18 år och inte tillhör någon form av utsatt grupp 

(Dalen, 2007, s. 20–25). Då våra frågor i intervjuguiden samt ämnet vår forskning inte 

innehåller något som är känsligt har vi inte behövt tänka på att forma frågorna så att de inte 

ska uppfattas som stötande eller känsliga för informanten. Det är deras åsikter och 

upplevelser om platser de brukar på deras studieområde som är relevant.  

Informanten som jobbar med projektet kring byggandet av de offentliga platserna kommer 

med hans godkännande inte attvara anonyma då dennes position gör att de går att kolla upp 

vem han är utan att vi skriver hans namn.  

5.10 Metodreflektion 

Vårt val av tillvägagångsätt kan påverka c-uppsatsen på så sätt att hermeneutiken handlar om 

tolkning av den insamlade empirin, vilket leder till svårigheter att generalisera vår slutats. En 
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kvantitativ studie hade kunnat ge oss ett mer trovärdigt generaliserbar slutats i form av fler 

informanters deltagande på Högskolan i Halmstad istället för endast de sju som deltagit i 

denna studie. Den kvantitativametoden hade heller inte kunnat påverkas av vår tolkning eller 

förförståelse utifrån informanternas svar vilket det kan i den kvalitativa metoden. Men med 

motivation till den kvalitativa metoden så hade vi inte kunnat besvara vår frågeställning med 

den kvantitativa metoden eftersom vi ville ha svar på studentinformanternas uppfattning om 

fenomenet vilket kräver mer djupgående svar. 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin ifrån intervjuerna att presenteras under ett 

antal teman. Inledningsviskommer en kort redogörelse av projektledar representanten och 

studentinformanterna.  

6.1Presentation 

Projektets utveckling av Högskolan i Halmstad med namn ”Campus 2025” är ett arbete som 

involverar många olika aktörer från både Högskolan som kommunen (Campusplan 2025). Vi 

har varit i kontakt med fastighetsägaren Rikard Ahlgren som är vår informant ifrån 

projektledarna. Vi har även närvarat vid ett möte där den aktuella arkitekten för dessa platser 

varit på plats och gett oss tankar och idéer. Då Rikard är den som styr den huvudsakliga 

planeringen av och kontakten kring detta område valde vi att använda oss av hans syn på 

projektet i vår uppsats. Rikard berättar att projektet tilldelades honom efter det att Högskolan 

i Halmstads rektor och ledning varit på studiebesök i England, där de blev inspirerade av 

deras fysiska studiemiljö och dess offentliga platsers utformning. Rickard menar vidare att 

det finns en efterfrågan på att utnyttja de oanvända ytorna som finns på Högskolan i 

Halmstad och målet är att skapa ett levande och samlat campus. 

Studentinformanterna i vår studie är studenter ifrån samtliga fyra akademier på Högskolan i 

Halmstad vilka är akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap (ETN), akademin för 

lärande, humaniora och samhälle (LHS), akademin för hälsa och välfärd (HOV) och 

akademin för informationsteknologi (ITE). Det är fördelat så att det är två studenter ifrån 

vardera akademien intervjuats förutom den sistnämnda, akademin för informationsteknologi 

där det enbart är en student som intervjuats. Ålder och kön är inget vi hade avgränsat oss i vår 

frågeställning eller i urvalet men ville ändå ha bredaste möjliga perspektivet och därför blev 

det fyra av informanterna som var män och tre som var kvinnor. Åldrarna var jämt fördelat, 

någonstans mellan 20–30. Studentinformanterna kommer inte att i större utsträckning 
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benämnas vid namn då det rör sig om fyra olika akademier och om skillnader finns så är det 

mer av intresse att veta vilken akademi vilken då kommer att skrivas ut som dess förkortning.  

6.2 Definition av en mötesplats och vad som gör den attraktiv 

Resultatet visar att både projektinformanten Rikard och studentinformanterna i stor 

utsträckning har en övergripande gemensam syn på vad definitionen av en mötesplats innebär 

för dem. De beskriver en mötesplats som en öppen och kreativ plats där främst möten med 

andra människor kan ske. Några beskriver det också som en plats att träffa sina redan bekanta 

vänner på eller att vara ensam, men samtliga informanter beskriver det som en plats där man 

kan möta andra människor. ”En mötesplats är en offentlig plats där människor oberoende 

bakgrund, kön, möts och utbyter kunskap, det är en offentlig plats för mig” detta uttalande av 

en avstudenterna ifrån akademin LHS illustrerar en sammanfattning av vad samtliga 

respondenter beskrev. Vidare bad vi respondenterna berätta vad en attraktiv mötesplats är. Att 

platsen har insyn genom att utforma den så att man enkelt ser in och ut till och från den, 

aktiviteter och en öppen planlösning är viktiga funktioner som  informanterna nämner. En 

öppenhet där man kan se att individer utnyttjar platsen tillsammans snarare än en uppdelning 

på platsen gör att det känns välkomnande för fler att vilja delta var även något som samtliga 

respondenter ansåg utgjorde en attraktiv mötesplats. Majoriteten av studentinformanterna 

uttryckte också att platsens form och utseende var viktigt. Ord som nämndes var kreativitet, 

modernt, fin arkitektur och fräscha ytor. En av respondenterna nämnde även hur viktigt det är 

med tekniska lösningar och tillgängligheter såsom exempelvis eluttag och WiFi vilket gör att 

man vill utnyttja mötesplatsen. 

Rikard som projektinformant anser liksom studenterna att en attraktiv plats handlar om 

tillgänglighet och öppenhet. Även Rikard nämnde vikten av att platsen skapar en känsla av 

nytänkande och ger ett trevligt intryck i form av bland annat dess möbler, ljud och 

ljussättning.  

6.3 Vikten och behovet av de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad 

Samtliga respondenter uttrycker att de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad för dem 

är viktiga då de menar att det är genom dessa platser som det kan uppstå gemenskap och en 

känsla av trygghet och tillhörighet. De beskriver det som trevligt att kunna hälsa på nya 

människor samt dela kunskap med varandra och då Högskolan i Halmstad ingår i 

studenternas vardag blir de offentliga platserna och rummen väsentliga för deras välmående. 

En av respondenterna ifrån ITE benämner vikten av Högskolans offentliga platser som 
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följande ”Ett ställe som man springer på folk som man inte hade planerat, eftersom detta 

skapar en trevlig miljö och det är viktigt för mig att känna trygghet på min arbetsplats som 

plugget är för mig”. Viktigt här är att betona att detta var något som studenterna önskar ska 

skapas med de nya planerade platserna och som inte finns idag. Vidare om studentens 

program skapar något specifikt behov för att använda de offentliga platserna så framkom 

inget speciellt behov. Ett behovet som majoriteten av studenterna dock nämnde är 

tillgängligheten till eluttag och WiFi för att kunna utföra studiearbetet. Detta behov var 

kopplat till deras roll som student generellt snarare än till deras program. De menar vidare att 

detta är tanken bakom varför de tycker att platserna är viktiga men menar att detta är en 

känsla som de olika platserna inte skapar och bringar idag.  

Rickard menar att för att få ett levande campus där studenterna ska vilja visats på och som 

ska skapa en gemensam och central mötesplats så är de offentliga platserna avgörande.  

6.4Nyttjandet av de offentliga platserna och miljöerna till vardags som student 

Det främsta vi kunde se som gemensamt av de olika studentinformanterna var att de använde 

de offentliga platserna och rummen på Högskolan i Halmstad beroende på i vilken byggnad 

majoriteten av deras föreläsningar äger rum. Detta eftersom de från början blev placerade i en 

byggnad vilket skapat, som respondenterna nämner det, en bekvämlighet och 

trygghetskänsla. Två av studenterna uttrycker att de spenderar mestadels av tiden i sin 

byggnad trots att de tycker att andra lokaler känns mer attraktiva. En av respondenterna ifrån 

ETN uttrycker sig ”Vi sitter mycket i T-huset och N huset. Där är väl helt okej Vi sitter 

nästan där borta hela tiden även om jag skulle säga att de nästan är sämst haha. Man pallar 

inte röra sig bortåt”. Respondenterna nämnde dock att de kan använda platser såsom 

biblioteket, caféet och restaurangen men detta var endast en nödvändighet och inget som 

anses som tilltalande eller sker rutinmässigt. Därför var studenterna enhälliga om att de inte 

använder de offentliga platserna i någon större utsträckning förutom att vistas i den byggnad 

man har majoriteten av sina föreläsningar i. 

Rikard talar om att mötesplatserna inte är något som han använder i sina vardagliga möten. 

Dock nämner han att det är just detta han saknar mest i sitt arbete, mötet med sina kollegor. 

Han skulle vilja ha ett naturligt sätt att mötas då han inte anser att han får de här spontana 

samtalen som han skulle vilja ha. ”Man måste boka möten för att ha ett samtal och sen går 

man därifrån. Jag jobbar inte på det sättet och har aldrig gjort det” uttrycker sig Rikard. 
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6.5 Uppfattningen av dagens offentliga platser på Högskolan i Halmstad 

Alla studentinformanter förutom en, informanten ifrån ITE, var mycket tydliga med sin 

uppfattning att de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad inte fungerar som önskat. De 

menar att råder en uppdelning mellan de olika byggnaderna som inte bjuder in till nya möten. 

Man rör sig inte bland de ytor som idag existerar. Dock nämnde respondent ifrån ITE att han 

inte hade tänkt på nyttjandet av de offentliga platserna förens han började fundera kring det 

under samtalets gång i intervjun där han menade att han skulle vilja använda platserna mer 

om de hade varit mer tilltalande. Samtliga informanter talade om att ytorna som finns kring 

Högskolan i Halmstad idag inte utnyttjas till fullo. De menar  att områdena kring Högskolan i 

Halmstad har stor potential och det uttrycktes därför som en besvikelse att de inte utnyttjas 

vilket gör att studenterna inte ser någon motivation att vilja röra sig på de offentliga platserna. 

Hälften av studentinformanterna menar att de besöker Högskolan och dess ytor främst i 

studiesyfte och menar då att det inte finns större behov av att använda fler ytor eller andra 

byggnader. Samtidigt svarar alla respondenter att de finner det oattraktivt och tråkigt att 

skolan är så uppdelad då de önskat fler platser att mötas vid och umgås på. Därför kan man 

tyda att det som tidigare beskrivits, att besvikelsen över  platsernas utformning leder till en 

minskad motivering att använda platserna och att de endast besöker platserna i studiesyfte 

och inte har något större behov av att vistas på de andra platserna än de gör idag.  

Tre av studenterna nämner specifikt området kring Tradecenter och biblioteket som en yta 

med stor potential men som idag endast används som en genomgång. Detta kan ses som en 

återkoppling till att studenterna inte rör sig och använder ytorna på grund av uppdelningen 

och saknaden av mötesplatser. Som en av studentinformanten nämner ”Det finns ytor som 

inte används alls, det finns inte någon form av mötesplats alls på skolan utan det är mer som 

en väg. Jag rör mig inte så mycket runt campus märker jag.” 

En generell bild som framträder vid resultatet ifrån samtliga studentinformanter kring 

uppfattningen av utomhusytorna som offentliga platser var att de upplevdes som gråa, icke 

kreativa, saknar ytor att sitta på, för lite grönska och funktion. Med detta beskrev studenterna 

en önskan om uteplatser som kan användas likväl i studiesyfte som för mötesplatser. I syfte 

att bruka sina studier kom förslag såsom sittplatser i form av bänkar, ståbord och White 

boards för att skapa möjlighet att kunna hålla föreläsningar och seminarier ute. 

Studentinformant ifrån HOV säger ”Jag tycker att det finns bra studiemiljöer överlag men det 

kanske är främst utomhus då, asså eftersom man ändå pluggar vissa månader när det börjar 

bli varmt och när man kommer tillbaka till skolan efter sommaren så hade det varit trevligt 
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om man hade någon sorts kreativ mötesplats”. De offentliga platserna utomhus, både dess 

form och funktion var en central aspekt som kom på tal hos samtliga studenter oavsett 

akademi i vad de saknar i de offentliga rummen. 

En skillnad som märktes mellan akademierna var uppfattningar om de offentliga 

studieytorna. Respondenterna ifrån HOV uttryckte att de var nöjda då de nyligen fått nya 

studiemiljöer i form av nya grupprum. Det som gjorde att studenterna var nöjda med dessa 

grupprum var att det var stora fönster, tillgängligheten till tekniska lösningar som eluttag 

samt möjligheten att sitta i större grupper på grund av tillgång till större bord. Dock nämnde 

de att dessa grupprum inte gav upphov till nya möten eftersom de är stängda grupprum. Vi 

kunde vidare se att respondenten ifrån ITE samt en av studenterna ifrån ETN ansåg att deras 

studieytor var exkluderande och omoderna. De menade att lokalerna kändes som 

kontorsmiljöer av äldre form vilket leder till en minskad motivering att studera i dessa.  

Rikard, projektinformanten, har uppfattningar som över stämmer med studenterna. Han anser 

att det finns för få offentliga mötesplatser, de är uppdelade, lite utspridda, och han skulle vilja 

ha lite mer samlade mötesplatser där man kan få lite mer aktiviteter och rörelse. Rikard säger 

att ”Alla mötesplatser kanske behövs i sitt slag men vi har inte den här tycker jag som gör att 

man verkligen går från en byggnad till en annan för att vara just i en specifik mötesplats, det 

saknar jag och hoppas att man kan skapa om man skulle hitta på något kopplat till de 

funktioner som finns, någonstans att käka”. 

6.6 Socialsammanhållning med övriga studenter och offentliga platsernas påverkan på 

gemenskap. 

Respondenterna delade åsikter om vad en offentlig plats ska innebära för att bidra till att 

skapa en känsla av gemenskap. Att det finns kontinuitet i mötesplatsen samt att man sluts upp 

kring något gemensamt var centralt. Med detta gavs exempel såsom matställen, aktiviteter 

som sker, konst, möbler och inredning. Att platsen ska skapa känslan av att man har rätt att 

vara där och vara placerad lättillgängligt. Att det inte är uppdelat var något som studenterna 

återkom till. 

Möjligheten och öppenheten att kunna se hur andra människor nyttjar platsen kan leda till 

eget deltagande. Möjligheten att sitta på bänkar och dyliktvar också i centrum kring detta 

ämne och en avrespondenterna sa ”En plats där man kan sitta bland andra människor, en plats 

där man sitter tillsammans och det inte blir uppdelat”. 
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Vi frågade studenterna om deras kontakt med studenter ifrån övriga program på Högskolan 

samt deras behov av detta. Här skiljde det sig något mellan svaren och även vilken akademi 

studenten som svarade var ifrån. De fyra studenterna ifrån HOV och ETN svarar att utöver 

sitt program har inte deras kontaktnät vidgats och de har inte fått några kontakter med andra 

studenter. De nämner alla att de kontakter de har inom sin akademi har skett utanför skoltid 

genom nollningen exempelvis. Nollningen beskriver studenterna som aktiviteter under en 

vecka för att skapa gemenskap inom deras program inför skolstarten. Gemensamt för 

studenterna är deras uttryckta vilja och behov av att ha kontakt med studenter ifrån övriga 

program då det hade ökat trivseln och tryggheten och skapat en identitet som student till 

Högskolan i Halmstad. ”Det blir lite trist för man rör sig i samma rum varje dag och det hade 

varit kul att ta del av flera delar av skolan och vad andra gör. et finns kanske jättebra saker 

som jag inte har någon aning om eller som skulle kunna vara av nytta för mig, tror även 

miljöombyte skulle kunna ge en mer motivation som student” detta citat kommer från  en av 

studenterna ifrån akademin HOV. De två studenterna ifrån LHS uttrycker något andra tankar 

även om de på senare frågor också uttrycker vikten av gemensamma mötesplatser och att det 

hade varit roligt med ett mer levande campus. Den ena av dem säger att han inte har något 

behov av att träffa andra men att detta har uppstått på grund av att som han kallar det, 

studentanda, inte existerar. Han förklarar att han tror att man hade kunnat skapa gemenskap 

över de olika programmen om man ändrat den fysiska planeringen, att det inte varit så 

uppdelat. Därför ledde samtalet till att när studenten började fundera över ämnet så uppkom 

en saknad av kontakter med andra från studentens sida. Den andra studenten ifrån LHS 

uttrycker det som att han endast har kontakt med studenter ifrån samma akademi och känner 

inget behov av att utvidga dessa då han endast ser Högskolan i Halmstad som en studieplats. 

Studenten ifrån ITE uttrycker att inte heller han känner något behov av att ha kontakter med 

studenter ifrån övriga program men att detta främst beror på tryggheten han har skapat 

tillsammans med sitt program och den byggnad deras program håller till i.  

Rikard  ger sitt perspektiv på detta område och säger att han inte använder dessa platser utan 

menar att de är till för studenterna var av de har ett bättre perspektiv på detta område 

eftersom de är de som enligt honom nyttjar dessa platserna. 

6.7 Inkludering av icke studenter på Högskolan i Halmstad, campusområdet 

Vi frågade studenterna ifall de brukar bjuda in icke-studenter till att vistas på de offentliga 

platserna på Halmstad Högskola i olika samband och i så fall varför eller varför inte. Två av 

studenterna från akademierna HOV och LHS har bjudit utomstående in till Högskolan i 
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Halmstad i syfte av ett möte som inte har med studierna att göra. Dessa möten ägde rum i 

restaurangen. Dock ansåg båda studenterna att de föredrar att möta personer utanför 

skolområdet eftersom det finns mer attraktiva platser i city som erbjuder bättre service  såsom 

Wifi och matmöjligheter. De övriga fem studentinformanterna har inte bjudit in till möten på 

Högskolan i Halmstad och anledningarna var främst de som redan är nämnda av de andra två 

studenterna. Studenterna anser också att de inte vill rekommendera Högskolan som en 

mötesplats. En av respondenterna säger ” Det är svårt för Högskolan i Halmstad eftersom den 

inte har samma kulturella mening eller är ett attraktivt område som Lund, det klassas inte som 

ett fint område här alls och skolan har ingen status”.En annan säger ”Jag tror att i Halmstad 

finns det andra offentliga platser, konkurrerande platser som kanske är bättre”. 

Studentinformanterna tycks ha delade meningar om huruvida de anser att det är viktigt att 

inkludera även andra människor i samhället som inte studerar eller har en relation till 

Högskolan i Halmstad att vistas på de offentliga platserna. De två studenterna ifrån Hov samt 

en från LHS ansåg att det är viktigt ur olika synpunktatt inkludera även icke studenter. Detta 

eftersom de menar att de olika platserna behöver få mer aktiviteter för att både dels knyta nya 

kontakter men även för att göra platserna i sig mer attraktiva. De förklarar att om fler rör sig 

på platserna så leder detta till nyfikenhet hos andra. Även ur den synvinkel att om Högskolan 

i Halmstad ska vara en attraktiv samlingsplats för både studenter och företag så krävs det ytor 

som bjuder in till möten för att dessa två delar ska mötas och också fungera som en startpunkt 

för att andra i samhället ska vilja utnyttja dem. ”Om man vill göra Högskolan attraktiv och 

öka söktrycket borde det ligga i Högskolans intresse att även engagera andra unga människor 

som kanske snart slutar gymnasiet och andra grupper människor som bor här, öppna upp 

Högskolan och bjuda in” detta säger studenten ifrån LHS. 

De fyra övriga studenter som tillhör akademierna ITE och ETN tycker inte att områdena på 

Högskolan i Halmstad ska vara platser som icke studenter använder. De förklarar att 

studentandan ska bevaras och att platserna främst ska vara för studenterna. Studentandan har 

tidigare nämnts att det finns brist på vilken de menar ska kunna skapas genom dessa platser. 

De menar även att om både studenter och icke studenter befinner sig här kan 

trygghetskänslan försvinna och hotas.  

Rikard förklarar att de främst bygger lokaler för studenter och personal. Han menar att den 

utvändiga offentliga miljön är vem som helst välkommen att använda men även där är 

studenterna i fokus. ”Vi vill ju helst inte att folk ska börja använda studieytorna när vi byggt 
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dem för studenterna”säger Rikard. Även de andra två aktörerna, däribland arkitekten, vi fick 

träffa under ett möte förklarade hur deras tankar kring planeringen av de offentliga platserna 

på Högskolan främst är i syfte att gynna och brukas av studenterna. Även de talar om 

studentandan och hur man vill öka en gemensam identitet och tillhörighet bland studenterna 

på Högskolan i Halmstad. 

6.8 Visionen av de framtida offentliga platserna 

Studenternas vision av de framtida offentliga platserna är önskan om att studenter ska få vara 

med och bestämma i planeringen av det nya området. En student ifrån LHS säger ”För att jag 

tror att när man delar på processen och ansvaret så blir resultatet legitimt. Om fler får vara 

med så kan också fler försvara produkten, resultatet”. Detta illustrerar samtliga studenters 

åsikter. Man menar att det är studenterna som befinner påoch använder sig av ytorna som har 

kunskapen om behovet kring de offentliga platserna. 

Studenterna hade mycket åsikter om hur visionen kring de offentliga platserna på Högskolan 

i Halmstad börse ut. Det som var centralt och framkom ur samtligas perspektiv var: 

 Matplatser, caféer 

 Uteplatser och grönska 

 Insyn och öppenhet 

 Enhetligt campus  

 Tekniska lösningar  

 Färg, form och ljus 

Med matplatser och caféer önskades det mer studentvänliga platser, alltså platser som 

välkomnar matlådor, billiga alternativ och framförallt ett stort utbud. Flera exempel gavs på 

önskan om olika matalternativ med en gemensam mötesplats. Alternativ på detta gavs 

exempel på redan befintliga platser såsom matställena på Väla eller Emporia där huvudsyftet 

är att kunna köpa mat från olika matställen som är samlade runt en stor offentlig plats med 

bänkar. Det studenterna betonade som viktigt var priserna och utbudet. 

De vill vidare kunna utnyttja uteplatserna runt Högskolan under sommarhalvåret. De vill ha 

mer sittplatser och mer grönska. Kunna ha möjlighet att vara ensam men samtidigt sitta ihop 

med andra på exempelvis långa bänkar. 

På grund av den uppdelning som existerar idag var önskan stor om att ha ett enhetligt campus 

där man skulle kunna cirkulera inne i byggnaderna. Något som binder ihop alla byggnader 
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efterlystes. Ett exempel som togs upp var även att lärarna ska ta mer ansvar för att lägga 

föreläsningarna i olika byggnader för att skapa mer rörelse mellan byggnaderna. Studenterna 

vill även i deras studiemiljö ha mer öppenhet och insyn för att kunna ta del av andras 

kreativitet och kunskap. Exempel på det var fönster, ljusa färger och bra lufttillförsels. 

Rörande tekniska lösningar talade i princip alla studenter om då det är ett av de 

grundläggande behoven enligt dem för att kunna studera. De vill ha eluttag, WiFi som även 

går att använda av icke studenter om man bjuder hit dem. 

7.Sammanfattning 

Resultatet visar på en gemensam uppfattning om att det befintliga området och de offentliga 

platserna kring Högskolan i Halmstad idag är ett uppdelat campus. Både 

studentinformanterna och projektledarinformanten delar åsikten om att ett uppdelat campus 

utan gemensamma mötesplatser samt något som binder de olika byggnaderna samman leder 

till en känsla av brist på gemenskap. Uppfattningen om vad en mötesplats innebär var för 

samtliga informanter överensstämmande. Det innebar en välkomnande plats oavsett etnicitet, 

klass eller kön och där gränsöverskridande möten kan ske. För att platsen ska vara attraktiv 

benämndes attribut såsom öppenhet, insyn, kreativitet och aktiviteter. Det centrala är att det 

finns en önskan om en gemenskap där man kan vistas och möta andra studenter på tilltalande 

mötesplatser. För att skapa en attraktiv mötesplats behövs det mer aktiviteter och rörelser på 

campus och på dess offentliga platser som bjuder in till deltagande. Vidare fanns delade 

meningar om icke studenter kan använda campusområdet. Den ena sidan vill att det ska råda 

en så kallad campusanda på området vilket skapar en känsla av trygghet och tillhörighet 

studenter emellan och till Högskolan som helhet. Den andra sidan tyckte att det hade gynnat 

Högskolan i Halmstad både som symbol och ekonomiskt med mer besök av utomstående som 

gynnar studenterna genom ökat kontaktnät. Visionen av campus på Högskolan i Halmstad 

ifrån studentinformanternas perspektiv är ett campus med status, en plats där man vill 

utforska de olika ytorna och kunna känna studentanda vilket leder till en gemensam 

tillhörighet till skolan. Studenterna önskar mer användning av ytorna på campus i form av 

matställen, sittplatser, aktiviteter och nya kreativa plaster i form av ljus, tekniska lösningar 

och arkitekturen. Studentinformanterna betonar vikten av att bra offentliga miljöer på 

Högskolan i Halmstad skapar motivation till studier och välbefinnande. Därför menar de att 

studenter ska få inkluderas i utformningen av campuspå Högskolan i Halmstad. 
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8. Sociologisk analys 

I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 

forskning. Analysen kommer inledningsvis attberöra campus planen 2025 så som den 

presenteras av projektinformanten Rikard  och går sedan vidare med att analysera 

intervjuerna med studenterna.  

8.1 Offentliga plaster som mötesplats utifrån campus planen 2025 

Resultatet visar att campusplanen och Rikard delar samma bild och vision om att öka den 

sociala sammanhållningen bland studenterna genom att förändrade de offentliga platserna på 

Högskolan i Halmstad. Dessa ska utformas så att fler möten ska ske på de olika platserna 

genom att skapa förutsättningar för gemensamma aktiviteter och olika funktioner såsom 

sittplatser och matställen som bjuder in människor. De vill bygga ihop de idag uppdelade 

byggnaderna genomen central mötesplats för att öka möjligheterna för skapandet av 

sammanhållning  som i förlängningen kan understödja en gemensam identitet för studenterna. 

Syftet med campusplanen är också att andra grupper i samhället får tillgång till 

campusområdet. Man vill skapa nya mötesplatser som möjliggör gränsöverskridande möten, 

då detta kan bidra till ökad social hållbarhet. Genom att sammanlänka outnyttjade områden i 

form av exempelvis cykel- och gångvägar kan man förbinda campusområdet med det 

omgivande samhället. Lidskog menar att staden och dess offentliga platser är centrala för 

människors sociala liv, då dessa platser kan möjliggöra mötensåsom på campusområdet på 

Högskolan i Halmstad. Han betonar vikten av interaktion och utbyten mellan människor i den 

urbanastadens olika offentliga rum då dessa platser i flera fall präglas av anonymitet och 

olikheter (Lidskog, 2006, s. 121). Lidskog lyfter också fram vikten av att samtliga invånare är 

inkluderade i planeringen av offentliga platser och rum såsom campusplanen. Dialoger med 

invånare, det så kallade deliberativa samtalet är väsentligt för att samtliga invånare ska känna 

sig delaktiga och för att motverka motsättningar mellan stadens invånare. Campusplanens ena 

mål att skapa ett samband mellan campus och det omgivna samhället och planen är då i 

samstämmighet med Lidskogs teori när man vill skapa platser på Högskolan i Halmstad som 

bidrar till möten mellan studenter och övriga invånare. Målet campusplanen har är att skapa 

förutsättningar för en gemensam identitet för studenterna i förhållande till platserna och 

varandra, kan i enlighet med Lidskogs teori reducera möjligheterna för andra grupper att ha 

tillgång till området. Risken finns att man serplaneringeni första hand utifrån studenternas 

intressen och perspektiv vilket utifrån Lidskogs teori skulle kunna ses som en barriär mot och 

exkludering av det omgivande samhället (Lidskog, 2006, s. 141). Det skulle också kunna 
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innebära att det omgivande samhället inte blir delaktigt i det deliberativa samtalet vilket kan 

kommaatt påverka rummet och platsen. Jenkins menar att den symboliska tillhörigheten är av 

vikt för att kunna identifiera sig med sin omgivning. Detta gör att målet som campusplanen 

har, att skapa en gemensam identitet skulle kunna främja studenternas användning av 

platserna för att studera eller umgås samt att vilja använda dess offentliga platser i allmänhet. 

(Jenkins, 2014, s. 135). Men för att skapa en gemensam identitet är också en känsla av 

tillhörighet i Mays mening till platserna viktig och den kan genom inblandning av det 

omgivande samhället försvåra känslan av tillhörigheten till Högskolan som student.  

I artikeln ”Academiccitizenshipbeyond the campus: a call for the placeful university” vill 

man belysa de fördelar ett samhälle har av att förena campusområdet med det omgivande 

samhället då detta skulle kunna stärka den sociala sammanhållningen i samhället. Liksom 

campusplanen vill att de tänkta platserna ska skapa en känsla av tillhörighet och identitet för 

dess studenter och lärare understryker även artikeln vikten av att skapa platser som har 

mening utöver endast ett specifikt syfte för att använda platsen. Detta behövs även för att 

skapa en tillhörighet till universitet eller campusområdet i sig och för att skapa öppenhet, 

demokrati och dialoger för studenter så väl som invånare i samhället. Artikelns syfte är att 

betona vikten av att framtidens universitet låter sig bli använd av människor i allmänhet. 

Detta sätter i sin tur krav på de som styr över planeringen och konstruktion av nya 

campusområden, i likhet med ledningen på Högskolan i Halmstad, att skapa platser och ytor 

som ska främja gränsöverskridande möten, inkludera och inbjuda en mångfald människor att 

utnyttja platserna. Majoriteterna av studenterna och Richard vill se en exklusiv tillgång till 

området för studenterna, men vad går de då miste om när de isolerar sig från omgivningen? 

Enligt artikeln kan ett campusområde som är segregerat ifrån övriga samhälle skapa klyftor 

och motverka en stads invånare att känna tillhörighet till olika platser i staden.  

Projektinformanten tillsammans med sina två kollegor, varav den ena var arkitekt, och även 

majoriteten av studenterna menar att utformningen av de tänkta offentliga platserna och 

ytorna främst ska utformas för studenterna och deras behov. I campusplanen finns visionen 

om att skapa en gemensam tillhörighet till högskolans platser för studenterna men till skillnad 

från projektinformantens intervjusvar så betonas vikten av att inkludera det omgivande 

samhället i planen. Eftersom detta projekt är en pågående process kan fokus för 

projektledarna i dagsläget ligga på studenter menäven komma att fokusera på det omgivande 

samhället framöver.Projektet rymmer även många olika aktörer vilka kan ha inflytande på 

olika delar av projektet. Som artikeln ovan belyser är risken för ett slutet och segregerat 
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campusområde från övriga samhället att den sociala sammanhållningen hämmas. Don 

Mitchell menar att det är en nödvändighet för samtliga invånare i en stadatt ta offentliga 

platser i anspråk för att bli en legitim del av det offentliga livet och förhindra att olika 

offentliga rum och platserstyrs av en homogen grupps intressen. Detta kan då medföra en 

kontroll av det offentliga rummet och vilka som inkluderas eller exkluderas. Little Arnolds, 

som Mitchell benämner dem, får då rollen att styra vem som är välkommen eller inte 

(Mitchell, 2003, s. 128–129). Campusplanens mål kan ses som en process där olika 

aktörerska arbetar tillsammans för att uppfylla målen med att skapa inkluderande platser. För 

att platserna ska vara inkluderande blir det viktigt att projektinformanten och den grupp som 

sitter med iutformningen av området inkluderar alla som omfattas i den tänkta inkluderingen 

på platserna. Enligt Mitchell är detta viktigt för demokratin och allas rätt till staden men man 

kan också beskriva projektet som en förhandlingssituation mellan projektledare, 

högskoleledningen, kommunen, studenter och medborgare. Campus som högskola är till för 

studenter och i vilken utsträckning ska andra grupper ha tillträde till detta området är frågor 

som väcks? Om platserna skapas för att endast inkludera en homogen grupp såsom studenter 

skulle det kunna leda till en exkludering av det omgivande samhället, men det omvända 

skulle också kunna medföra att studenter inte känner tillhörighet till platsen om icke studenter 

vistas på dem. Som Lidskog förklarar är inbjudan till dialog med studenter och det 

omgivande samhället viktigt för att dessa ska känna delaktighetsamt för att möjliggöra 

integrationmellan olika grupper vilket i sig kan verka demokratiskt (Lidskog, 2006).                                                                                                                                    

Mitchell talar om ”motstånd”,  att när vi tvingas möta andra typer av människor kan vi 

utvecklas. Lidskog ser även han hur detta motstånd i form av friktioner som sker i möten med 

våra olikheter kan skapa en utveckling av oss som individer och samhälle. Mitchells teori om 

rätten till staden är en allmän princip om inkludering samtidigt som olika institutioner och 

områden måste kunna ha olika syften. Studenterna behöver ha ett syfte att använda de 

offentliga platserna på Högskolan i Halmstad som kan  förstås genom May och Jenkins 

teorier. Tillhörighet kan leda till identitet och tillhörigheten till platserna på Högskolan för 

studenterna kan leda till att studenter identifierar sig med Högskolan i Halmstad. Dessa kan 

vara olika konsekvenser som campusplanen för med sig.  

Vi kan även se i vår tidigare forskning "Potentials for growth and Cohesion a study of 

metropolitan initiatives in Sweden" att gränsöverskridande möten i de offentligarummen kan 

motverkas om det finns en förutfattad mening om vilka som ska utöva kontrollen över 

rummet. Detta kan leda till ett hinder för en ökad inkludering av det omgivna samhället 
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(Timmermans, Goorbergh, Slijkhuis&Author, 2015). Detta belyser vikten av att i ett projekt 

likt detta inkludera flera olika perspektiv vid utformning av de offentliga platserna så att det 

inte enbart styrs av exempelvis aktörer som arbetar med projektet. 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns en önskan från de som tagit framcampusplanen 

2025 att integrera både studenter och det omgivna samhället ide offentliga platserna på 

Högskolan i Halmstad. Samtidigt finns det också en önskan att skapa en särskild tillhörighet 

och gemensam identitet till platserna för studenterna. Utifrån teorier och bakgrund kan vikten 

och behovet av inkludering av samtliga invånare påvisas eftersom den sociala 

sammanhållningen då ska främjas. Det finns även en poäng att skapa platserna i syfteför 

studenterna eftersom detta leder till identifiering för studenternas tillhörighet av 

campusområdet. En möjlig nackdel ärrisken att fokus på en grupp människor i form av 

studenter kan verka exkluderande för andra grupper vid utformandet av rummen.  

8.2 De offentliga platsernas skapande av tillhörighet hos studenten 

I föregående avsnitt analyserades campusplanen och dess konsekvenser för studenterna och 

vidare ska studenternas faktiska uppfattningar redovisas och tolkas.  

En attraktiv mötesplats för studenterna innebär grönska, öppenhet, insyn och möjlighet till 

gemensamma sittplatser. Det är en samlingsplats som skapar möten med andra studenter. 

Studenternas uppfattning om de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad idagär att det 

råder en uppdelning mellan byggnaderna och akademierna. De känner att detta leder till en 

brist på sammanhållning och kontaktmed studenter ifrån de andra akademierna. Studenterna 

belyseratt de inte använder de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad i någon större 

utsträckning eftersom de inte finner dem attraktiva som de ser ut idag och att det inte finns en 

gemensam mötesplats vilket man önskar funnits. Vanessa May menar att individer behöver 

känna tillhörighet till en plats för att kunna skapa sig en identitet. Identiteten är viktig för 

människans välmående och för att kunna kategorisera sig som tillhörig ett sammanhang med 

andra för att veta vilka vi är och hur man tillhör sin omgivning. Detta skapar en 

trygghetskänsla hos individen (May, 2013, s.135). Som en följd av utformningen av dagens 

campusområde har studenterna skapat sig en tillhörighet och trygghet till de lokaler och de 

områden de brukar vistas i. Det finns dock en gemensam önskan från samtliga studenterom 

att vilja använda och känna tillhörighet till hela campusområdet. Till följd av att det enligt 

studenterna inte finns någon offentlig plats på högskolan i Halmstad som fungerar som en 

allmän mötesplats är bristen på kontakt med studenter från övriga akademier påtaglig. 

Tillhörigheten enligt May bygger på individernas behov av att känna en samhörighet med 
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andra individer och att kunna skapa känslan av "at ease". Därav kan man se att en offentlig 

plats som bjuder in till möten för studenterna hade inneburit en möjlighet för en känsla av 

tillhörighet till sin omgivning (May, 2013 s.77–8).  

En gemensam mötesplats samt ett campusområdet som är mindre uppdelat hade kunnat leda 

till mer möten mellan studenterna och mer rörelse på campusområdet. Attraktiva platser är en 

aspekt av tillhörighet, interaktioner en annan, som kan leda till kulturell tillhörighet.  Som 

May menar så behövs det skapas inkludering av andra för att kunna skapa sig tillhörighet 

vilket i sin tur kan leda till att en identitet till Högskolan skapas som student. Ett av 

campusplanens mål är att bilda en gemensam identitet för studenterna på Högskolan i 

Halmstad. Studenterna  vill få ett område de kan vistas på och möta andra studenter, de vill 

ha kontakter med arbetslivet, men inte med vilka grupper som helst. De vill känna tillhörighet 

till studentlivet och högskolan och denna tillhörighet uppstår i relationer till andra studenter 

och i relation till platsen. Det skapar en kulturell tillhörighet som i förlängningen skapar 

någon slags gemensam identitet. Några studenter lyfter fram värdet av att de möter andra 

grupper bl.a. för sin egen utvecklings skull medan andra inte gör det.  

8.2 Campus områdets möjliggörande av identitetsskapande 

Studentinformanterna upplever att det idag inte existerar någon campusanda på Högskolan i 

Halmstad delvis på grund av den rådande rumsliga utformningen. Studentandan är något som 

upplevs som viktig och önskvärd för att studenterna ska kunna identifiera sig med platsen 

likaväl som till studenter som kollektiv. Detta var viktigt för studenterna eftersom de ville 

känna en känsla av trygghet då Högskolan utgör deras arbetsplats där de spenderar sin 

arbetstid. Jenkins menar att identifiering är avgörande för det mänskliga välbefinnandet, att 

kunna pröva och få bekräftelse på sin identitet i relation tillandra. Identitet innebär den 

mänskliga förmågan att göra sig förstådd med möjligheten att uttrycka sig genom språket och 

att veta vem man är och vilka andra är (Jenkins, 2014, 6–12). Det är därför viktigt för 

studenterna att kunna relatera till den omgivning Högskolan utgör för att skapa en identitet.  

I resultatet framkom önskan ifrån studenterna att känna att man tillhör en och samma kategori 

som student, att de vill se de tänka offentliga platserna som främjande för den sociala 

sammanhållningen mellan dem. Majoriteten av informanterna svarar att det för dem är viktigt 

att känna en form av gemenskap och uppslutning kring högskolan som student. Detta kan 

man se som en önskan att kunna relatera till och se sin identitet genom andra studenter på 

Högskolan i Halmstad. Jenkins menar att det är viktigt att kunna orientera sig till vilka man 

tillhör och inte för att kunna skapa en identitet. Klassificering är en del i hur vi människor 
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kategoriserar grupper av människor för att kunna skapa en identitet är något som studenterna 

i viss utsträckning saknar och därför har en önskan om(Jenkins, 2014, 6–12). Symbolisk 

tillhörighet innebär att människan har ett mänskligt behov av att kunna identifiera sig med 

den platsen eller den omgivningen de befinner sig på vilket kan förklara varför studenterna 

eftersöker en studentanda. Individer organiserar sina liv och skapar kunskap tillsammans för 

att kunna orientera sig i den vardagliga verklighet som människans lever i säger Jenkins. 

Detta hänger samman med klassificeringen som är nödvändig för identiteten och kan förklara 

varför både platserna och hur de bidrar till skapandet av möten för studenterna är viktiga 

(Jenkins, 2014,135).  

I resultatdelen framgick det att tre studenter ville öppna upp de offentliga plasterna på 

Högskolan i Halmstad för utomstående medan fyra studenter inte ville det. Som Jenkins 

menar att identifieringen till sin omgivning är en pågående process och i ständig utveckling, 

så om inte platsen förändras så begränsas de interaktioner som utvecklar identiteten. 

Högskolan i Halmstad kan tänkas förändras i olika riktningar vilket gör att de tänkta platserna 

skapar en form av identifiering men att denna inte måste vara bestående. Om exempelvis fler 

ickestudenter involveras på platserna  skulle detta kunna påverka studenternas känsla av 

tillhörighet till eller identifikation med Högskolan. Omständigheter och omgivning kan 

ändras även om platsen inteändras vilket kan påverka studenternas känsla av tillhörighet och 

identitet, vilket kan vara orsaken till att de fyra studenterna inte vill öppna upp campus för 

människor från det övriga samhället. De tre som vill öppna upp skulle kunna känna som 

Lidskog och Mitchell menar, att möten med olika grupper av människor skulle kunna leda till 

en personlig utveckling och bredare kunskap om omvärlden.  

8.4 Studenternas användning av de offentliga platserna som mötesplats 

För att belysa uppfattningarna hos de fyra studenter som inte ville se en direkt inkludering av 

omgivande samhälle att vistas på de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad så kan det 

ske med hjälp av Mitchells teori rätt till staden och hans diskussion om händelserna på 

Berkeley Universitet. Mitchells teori syftar till argumentera för hur en stad ska bjuda in 

samtliga invånare att vistas på offentliga platser även individer såsom hemlösa och 

missbrukare. Han illustrerar med exemplet "PeoplesPark" i Berkeley i USA där studenterna 

gick ut i protest när universitetsledningen bestämde sig för att göra om en park för att bli kvitt 

med de hemlösa som använt platsen som en tillflyktsort. Offentliga platser är platser där 

demokrati kan utövas och vid inskränkning av dessa kan människor slutas samman genom 

sociala rörelser och i genomföra protester. Utifrån Mitchells teori skulle utformningen av de 
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offentliga platserna på Högskolan i Halmstad genomsyras av öppenhet och insyn. En 

Högskolas roll om man ser utifrån Mitchell ska vara att vara en del av samhället och då också 

dess offentliga platser. Då Högskolor har en central roll för en stads utveckling kan man i 

linje med Mitchell lyfta fram att denna också måste främja social sammanhållning och 

utveckling i allmänhet och inte exkludera samhällsgrupper som inte studerar där (Mitchell, 

2003, s. 118–134). Det Mitchell tar upp berör inte enbart platsens utformning utan vilka 

platsen är till för, något som sker genom förhandlingar mellan olika intressen. 

I vår resultatdel framgick det att tre studenter ville öppna upp de offentliga platserna på 

Högskolan i Halmstad för utomstående. De tre studenterna ville vidga sina nätverk, få 

kontakt med företag och få tillgång till ett mer levande campus där de såg fördelar med 

frekventa möten med både studenter och andra invånare. En tolkning av de fyra som inte vill 

se en inkludering av utomstående är att de bär på en rädsla för "de andra", de som inte 

representerar studenter och som hotar deras tillhörighet. Man skulle kunna se att en möjlig 

friktion mellan studenter möjligen kan uppstå som följd av att det omgivande samhället 

börjar nyttja de offentliga platserna. De tre som vill öppna upp campus skulle kunna belysa 

de studenter i exemplet om Berkely som protesterade mot att driva ut de hemlösa. Denna 

skildring kommer från 1960 talet vilket är en annan tid, plats och kultur men kan även ses 

som relevant för att belysa offentliga platsers skörhet (Mitchell, 2003, s. 118–134). Identitet 

och tillhörighet till en plats eller en grupp människor måste inte vara densamma för samtliga 

individer menar Jenkins. De offentliga platsernas utformning har en stor påverkan på vem 

eller vilka som känner tillhörighet och identitet till platsen. Såsom Lidskog resonerar spelar 

utformningen av de offentliga rummen och platserna stor roll för känslan av inkludering och 

delaktighet i platserna (Lidskog, 2006).  

Mitchell argumenterar för allas rätt till staden, men det kan i vissa fall vara nödvändigt att 

särskilda grupper äger rätten till ett visst område. Det kan exempelvis vara kvinnogrupper 

som vill träffas på en plats män inte har tillträde till.. Det visar att en avgränsning av någon 

form för vad som är campusområdet kan vara nödvändig för att studenter ska kunna skapa en 

identitet till högskolan som plats och till gruppen studenter. Denna identitet kan vara svår att 

skapa ifall andra grupper allt för mycket präglar området. 

I många städer ligger Högskolor och Universitetet centralt i stadskärnan. I Halmstad ligger 

Högskolan något utanför centrum. Detta gör att man som student även påverkas av att man är 

i en stad och hur förutsättningarna för att integreras där ser olika ut. Som Mitchell och 
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Lidskog vill belysa kan man då se en fördel med att binda ihop det omgivande samhället med 

Högskolan i Halmstad. Det handlar inte endast om att andra kommer in på campusområdet 

utan också hur studenten integreras i staden vilket ur May och Jenkins perspektiv skulle 

kunna ses som positivt. 

9. Avslutande sammanfattning och reflektion 

Denna studie har undersökt studenter på Högskolan i Halmstads uppfattningar om de 

offentliga platsernas utformning på campusområdet. Vi har tagit del av information om 

projektplanen för campus 2025 där visionen är att skapa ett levande campus som bidrar till en 

gemensam identitet och social sammanhållning mellan studenterna. Vårt syfte är därför att få 

en ökad förståelse för hur studenterna ser och vill se på utvecklingen av det planerade  

campusområdet för att känna tillhörighet till högskolan  och dess offentliga platser. Studiens 

frågeställning lyder: Hur upplever studenter på Högskolan i Halmstad att det rådande 

campusområdet och dess offentliga platser idag fungerar, i termer av att känna tillhörighet 

till skolan. Vilka förändringar vill studenterna se för att tillhörigheten ska öka? Studien har 

utgått från kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuinformanterna består av 

sju studenter från Högskolans samtliga fyra akademier och Rikard Ahlgren som är 

projektledareför campusplanen. Studien har tolkats med hjälp av fyra sociologiska teorier: 

Vanessa Mays teori omtillhörighet, Rolf Lidskogsteori omdet offentliga rummet som 

mötesplats, Don Mitchellsteori rätten till staden samt Rikard Jenkins teori 

omidentitetsskapande.  Till analysen har dessa teorier samt tidigare forskning och bakgrund i 

form av campusplanen 2025 använts för att tolka resultatet. Vi använde oss av den 

hermeneutiska metodansatsen vid tolkning av resultatet då analysen bygger på det insamlade 

materialet, tidigare forskning och teorier.  

Studien visar att det aktuella campusområdet och dess offentliga platser idag inte bidrar till 

eller skapar förutsättningar för att studenter ska vilja vistas där vilket påverkar den sociala 

sammanhållning mellan studenterna. Av resultatet går det att identifiera fyra aspekter på vad 

studenterna finner som grundläggande för att känna tillhörighet till och kunna använda de 

olika offentliga platserna på Högskolan i Halmstad. Dessa berör arkitekturen på platsen, hur 

och vilka rörelser som sker där, att det är en social plats och även att det sker en inkluderande 

planeringsprocess. Den planerade arkitekturen från studenternas perspektiv syftar på att vid 

utformning av offentliga platser har den fysiska miljön påverkan på hur vidare man känner att 

platsen är attraktiv och då också använder och känner tillhörighet till den. Studenter utrycker 
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önskan om att känna stolthet över Högskolan i Halmstad och dess platsergenom att kunna 

vistas på de offentliga platserna mer. Detta är också väsentligt för att skapa trygghet till 

platsen och att tillåta människor att möta varandra och då också bygga en sammanhållning. 

Rörelse i rummet hänger samman med att ju mer folk som rör sig på en plats desto mer 

attraktiv känns den och då vill studenterna vistas på platsen. Att känna tillhörighet till en plats 

förstärks genom att platsen tillgodoser tillgänglighet samt orienterbarhet vilket kan ske, som 

studenter uttrycker det, genom sammanlänkning av de olika byggnaderna. Campusplanen har 

också som mål att skapa förbindelse mellan det omgivande samhället och campusområdet 

genom cykel- och gångbanor. Lidskog menar att staden och dess offentliga platser är centrala 

för människors sociala liv och dessa kan möjliggöra möten på de olika offentliga platserna 

såsom på campusområdet på Högskolan i Halmstad likväl i övriga staden.  

Att platsen ses som social hänger enligt studenterna samman med rörelser på platsen som 

tidigare nämnts men påverkas också av de sociala relationer man har kopplat till platsen. 

Studenterna uttrycker vikten av att känna en studentanda på platserna på Högskolan i 

Halmstad genom relationer och möten med de andra studenterna på dessa platser. Genom att 

känna tillhörighet till en plats och då också använda platserna kan det också leda till ett 

skapande av identitet som Rikard Jenkins menar. Att känna sig inkluderad innebär också att 

känna tillhörighet till platsen och människorna och på så sätt bygga eller skapa sig en 

identitet. Denna inkludering gäller inte endast att känna sig välkommen på platserna utan 

omfattar också att vara involverad i planeringsprocessen. Studenterna menar att för att kunna 

identifiera sig med platsen är det också viktigt att få vara med vid utformning av den.Vad vi 

ser i resultatet kan inkludering av det omgivande samhället i användandet av de offentliga 

platserna på Högskolan i Halmstad ses som ett hot mot studentandan hos hälften av 

respondenterna. Den eftersökta studentandan hos studenterna förknippas med just studenter 

och det kan ses som ett hot att inkludera andra som inte är studenter på platserna. Mitchell 

understryker vikten av ett öppet samhälle med offentliga platser som välkomnar samtliga 

invånare för att motverka att det inte sker kontroll av de offentliga rummen av vilka som 

inkluderas och exkluderas.  

Då det inte råder ömsesidiga åsikter kring inkluderingen av det omgivande samhället på 

campusområdet kan man se att det är en fråga som kan leda till en möjlig konflikt. Därav ser 

vi att vidare forskning om denna fråga hade varit intressant och väsentlig för att se vilken 

inverkan detta kan komma att ha på den sociala sammanhållningen. 
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11.Bilagor 

11.1 Mail 

Projektledare  

Hej Rikard, 

Tack för en trevlig föreläsning på Exjobb i samverkan. 

Jag och min studiekamrat vill gärna skriva vår c-uppsats kring den framtida stadsplaneringen 

här på högskolan campus och undrar om du har någon ide hur vi kan samarbeta tillsammans 

med er angående detta eller kicka igång vår c-uppsats med en ide som ni vill ha undersökt? 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Gustafsson & Hanna Bergenholtz  

Studenter  

Hej! 

Vi undrar om du vill medverka i vår uppsats som intervjusinformant? Vi läser 

samhällsförändring och social hållbarhet och skriver vår uppsats i samverkan med Ex-jobb 

och har valt att ingå i projektet "Campus-2025" som är ett projekt för en ombyggnad av och 

omkring Högskolan i Halmstad för att få den att bli så attraktiv som möjligt. En metropol i 

Halmstad. Vi har valt att se närmare på de så kallade "offentliga mötesplatser", alltså platser 

där man kan "hänga" och träffa andra på. De som redan finns och de som är planerade att 

göras.  

Med vänliga hälsningar,  

Hanna Gustafsson & Hanna Bergenholtz  

11.2Intervjuguide 

Studenter  

Vad är syftet? Att se vad studenter känner att de offentliga platserna på HH skulle kunna bli 

bättre på, hur den sociala sammanhållningen dem emellan kan bli bättre, hur de skulle vilja 

använda rummen vad saknas, hur skulle de kunna utformas så att de kan bjuda in omgivande 

samhället? Ställa frågor så att de svarar på vår frågeställning men utan att leda in på något 

spår. Avgränsningen är att man ska läsa ett treårigt program och läst minst ett år och vara 

bosatt i Halmstad. 
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Intervjuerna är anonyma och det är endast vi som kommer ha tillgång till materialet. Du kan 

när som helst välja att avbryta intervjun. Är det okej att vi spelar in? 

Studenter som går på Högskolan i Halmstad: 

 Hur länge har du gått på Högskolan i Halmstad?  

 Vilket program läser du? 

 Vad är en mötesplats för dig? 

 Vad är en attraktiv mötesplats för dig? 

 Vad gör att en mötesplats skapar gemenskap för dig? 

 Hur använder du de offentliga rummen i vardagen på Högskolan i Halmstad? 

 Har du som student något särskilt behov på grund av ditt program gentemot de 

offentliga rummen?  

 Tycker du att de offentliga platserna på Högskolan i Halmstad är viktiga? 

Varför/varför inte? (Högre upp?) 

 Hur tycker du att de offentliga mötesplatserna som finns på Högskolan i Halmstad 

idag skapar gemenskap och nya möten? På vilket sätt? 

 Tycker du att Högskolan i Halmstad offentliga rum motverkar nya möten och 

gemenskap? Varför / varför inte?  

 Vilka kontakter har du med studenter ifrån andra program och vilket behov av detta 

har du? 

 Vill du ha kontakt med andra program i offentliga rum?  

 Hur uppfattar du att de olika offentliga platserna som råder på Högskola i Halmstads 

idag fungerar? 

 Finns det något mötesrum/plats på Högskola i Halmstads som du använder mer eller 

finner mer användbart? I så fall varför? 

 Finns det något område på Halmstads Högskola som du inte använder eller finner 

mindre inbjudande? I så fall varför? 

 Finns det något du saknar kring de olika offentliga platserna som ligger på Högskola i 

Halmstads? 

 Vad skulle du säga är den största faktorn till att du använder olika ytor på Högskolan i 

Halmstad?  

 Brukar du bjuda in personer som inte studerar på Högskola i Halmstads att komma 

och nyttja de olika offentliga platserna på Halmstads Högskola med dig? 

Varför/varför inte? 
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 Anser du att det är viktigt att även inkludera andra ur samhället att vara i de offentliga 

områdena på Högskola Halmstads? Varför/varför inte? 

 Tycker du det är viktigt att få vara med och bestämma utformningen kring de 

offentliga platserna på Högskolan i Halmstad? Varför? 

 Reflektera kring följande projektidéer?  - Vad tycker du om att införa fler matställen? 

Ljus? Fler sittplatser? 

Projektledare 

 Vad innebär ditt arbete och vad är din roll i detta projektet? 

 Vad är en mötesplats för dig? 

 Vad är en attraktiv mötesplats för dig? 

 Vad gör att en mötesplats skapar gemenskap för dig? 

 Vad kännetecknar en bra/dålig mötesplats enligt dig? 

 Vad är din uppfattning kring de offentliga mötesplatserna som finns på Högskolan i 

Halmstad idag? Och hur de skapar gemenskap och nya möten? På vilket sätt? Hur 

fungerar dem?  

 Vad är syftet med projektet? 

 Hur stor är omfattningen av projektet? 

 Vad är målet med projektet och varför? 

 Hur uppkom iden om att behovet finns att skapa nya mötesplatser på Högskolan i 

Halmstad?  

 Hur har ni tagit del av studenternas efterfrågan och tankar kring de offentliga 

platserna? 

 Tänker ni att de offentliga platserna ni planerar ska få både studenter och övriga 

invånare att nyttja platserna? Varför / Varför inte? 

 Hur ska projekt kunna gynna den sociala sammanhållningen? 
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