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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka om våra informanter upplever Halmstad som en 

segregerad stad och om upplevelserna skiljer sig beroende på om de är bosatta på östra eller 

västra sidan av Halmstad. Vidare om de upplever de offentliga rummen i staden som öppna 

för alla och om dessa rum kan bli mer integrerande. Tidigare forskning som vi tagit del av 

visar att segregeringen i städer ökar och är ett stort problem. Teorier som kopplas till denna 

studie är Mitchells teori det offentliga rummet, Jönhills teori om inklusion och exklusion samt 

Elias teori om etablerade och outsiders. I studien används en kvalitativ metod och empirin 

samlades in genom åtta stycken semistrukturerade intervjuer med informanter som alla bor i 

Halmstad. Empirin har analyserats och tolkats utifrån en hermeneutisk metodansats samt med 

hjälp av de utvalda teorierna. Resultatet visar på att respondenterna upplever att Halmstad är 

en segregerad stad. Deras upplevelser visar att staden snarare är segregerad i områden inom 

de olika sidorna än uppdelad mellan öst och väst. Det framkom också att majoritet upplever 

de offentliga rummen som öppet för alla, men att det finns vissa områden som känns mindre 

välkomnande.  

 

Nyckelord: Segregation, inkluderande, exkluderande, offentliga rummet, etablerade, 

outsiders, Andersberg, Tylösand.  
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Abstract 

The aim of the study is to explore if the population on the eastern verses western part of 

Halmstad experience the city as segregated. If they experience the city opened and welcoming 

for all citizens of Halmstad or that the city needs to become more intergraded. Previous 

research shows that segregation in cities is increasing, causing major issues. Different theories 

has been used throughout the study, Mitchells theory public space, Jönhills theory of 

inclusion and exclusion and Elias theory of established and outsiders. To investigate this was 

a qualitative method used, where all the data was collected through semi structured 

interviews. Eight people were interviewed, whereof four from each side of the city. The 

empirical data were analyzed and interpreted from a hermeneutic approach and with the help 

from these selected theories. The results showed that the citizens believe that Halmstad is a 

segregated city. Their experiences also show that the city is rather segregated in areas of 

different sides than divided between East and West. It also emerged that the majority are 

experience public space as open to all, but that there are some areas that feel less welcome. 

 

Keyword: Segregation, inclusive, exclusion, public space, established, outsiders, Andersberg, 

Tylösand. 
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1. Inledning 

I debattartikeln “Halmstad är klyftornas kommun” lyfts problematiken med att klyftorna 

växer i Halmstad. Det framhålls att det finns två sidor i staden, en finare och en sämre, där 

Nissan är ån som utgör gränsen mellan dessa. Segregationen och uppdelningen av staden 

beror på olika faktorer, men att de till stor del handlar om boendesituationen, vilket leder till 

en uppdelning av befolkningen. Uppdelningen skapar då en "vi och dem-känsla" vilket bidrar 

till att den ömsesidiga förståelsen mellan invånarna blir allt mindre när klyftorna blir större. 

(Lundqvist, 2017). 

Kommunens verksamhetsplan framhåller att befolkningen fortsätter öka vilket bidrar 

till en allt mer uppdelad stad. Klyftorna mellan unga och äldre, arbetande och de som står 

utanför arbetsmarknaden växer, vilket medför att det läggs mer vikt och tillit till individernas 

egna sociala nätverk. Segregationen i staden ökar och den stora utmaningen därefter blir att 

arbeta med att göra de mest utsatta områdena mer attraktiva samt att hålla ihop områdena och 

befolkningsgrupperna. (Halmstad kommun, 2015:10). 

Begreppet segregation betyder åtskillnad och handlar om att olika grupper av individer 

bor på olika platser i en och samma stad. Segregering kan ske både frivilligt och ofrivilligt, 

dock är det vanligaste att det sker ofrivilligt och ses allt som oftast som något negativt i 

samhället. När samhället är segregerat träffas människor som är lika varandra och som har 

samma bakgrund, istället för att beblanda sig med individer som är olika dem själva (Franzén, 

2008:25-26). Mitchell beskriver de offentliga rummen i staden som en plats som ska öppna 

upp för interaktion och möten mellan individer. Gator och torg inom staden är exempel på 

offentliga rum som kan utnyttjas av alla medborgare. Mitchell menar att de offentliga rummen 

i staden är centrala för att skapa social sammanhållning och gynna demokratin. Alla ska ha 

samma möjligheter och rättigheter till de offentliga rummen, dock sker det även här 

uteslutning av olika samhällsgrupper. Denna uteslutning av olika grupper kan motverkas 

genom offentlig debatt och diskussion i de offentliga rummen då det samlar en variation av 

människor (Mitchell, 2003:132). 

Halmstad kommun har en vision som beskriver hur de vill att Halmstad ska upplevas 

av invånare. En aspekt som tas upp är att kommunen ska vara en plats där människor möts 

med trygghet, respekt och kärlek. Det ska finnas en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, 

gemenskap, ökad livskvalitet, som ska bidra till en hållbar stad (Halmstad kommun, 2017). 

Men hur ligger det egentligen till ute bland befolkningen? Är dessa aspekter något som 

uppfattas och efterlevs av dem som dagligen rör sig i Halmstads områden? 
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2. Syfte 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att staden och de offentliga rummen är öppna 

för alla och att invånarna ska ha samma villkor och möjligheter att ta del av den. Vårt syfte är 

därför att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka hur våra respondenter upplever 

Halmstad och de offentliga rummen i staden, med fokus på om de upplevs som uppdelade 

eller öppna för alla. Vidare vill vi ta reda på om upplevelsen skiljer sig beroende på om 

individen bor på östra eller västra delen av staden samt hur det påverkar individens upplevelse 

av social sammanhållning. 

2.1 Frågeställningar: 

 Upplever respondenterna Halmstad som en segregerad stad och skiljer sig 

upplevelserna beroende på om respondenterna är bosatta på östra respektive västra 

sidan av Halmstad? 

 Hur uppfattar respondenterna de offentliga rummen i staden och kan dessa platser bli 

mer integrerande? 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer bakgrund och tidigare forskning presenteras som ligger till grund 

för studien. Materialet kommer presenteras under olika teman som representerar studiens 

fokusområde. Dessa är; Segregation, Uppdelad stad, Urban utformning och rumslig 

segregation, Trygghet och säkerhet i segregerade städer samt Integration och attraktiva 

mötesplatser. Avslutningsvis kommer vi att presentera vad bakgrunden och den tidigare 

forskningen har bidragit med till vår uppsats. 

 

3.1 Segregation 

Segregation är ett växande socialt fenomen i dagens storstäder. Segregationen förklaras som 

det rumsliga åtskiljandet av olika befolkningsgrupper och tre typer kan urskilja segregationen 

vilka är demografiskt, etnisk och socioekonomisk. Den demografiska segregationen syftar till 

åtskillnaden som görs mellan individer av olika kön och ålder. Den syftar även till 

fördelningen som sker i olika hushållstyper i olika områden exempelvis ensamstående, 

flerbarnsfamiljer och äldre. Socioekonomisk segregation är åtskillnaden som sker på grund av 

olika sociala faktorer såsom inkomst och skilda yrkeskategorier. Etnisk segregation handlar 

om uppdelningen som sker mellan individerna på grund av deras olika kulturella bakgrunder, 
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religioner och folkgrupper. Orsakerna till att varför segregering sker kan vara olika och 

många. Individer kan själva välja att bo nära de som de delar normer och värderingar med. 

Dock kan det samtidigt ske genom ett visst tvång på grund av ojämlika resurser, ekonomiska 

samt sociala, som leder till att de individerna som har mindre resurser begränsas i sina 

valmöjligheter. Vidare kan det även handla om att individerna både medvetet och omedvetet 

utsätter vissa grupper för diskriminering. (Franzen 2008:35-39). 

I artikeln ”Swedish cities now belong to the most segregated in Europé” 

presenterar författarna sin forskning om hur samtida stadsutveckling i stora svenska städer 

påverkar dess invånare. Resultatet i studien visar att avskaffandet av subventioner till 

investeringar i hyreshus har bidragit till nedgång i produktionen, vilket lett till överfulla 

bostäder och allvarlig bostadsbrist. Dessa aspekter bidrar till en ojämn utveckling, vilket 

medför en ökad social segregation i städerna. Omvandlingen och omregleringen av 

bostadspolitiska åtgärder har lett till stora samhällsskillnader i Sverige, där skillnaderna 

mellan storstäderna och förorterna blir allt mer tydliga. (Thörn & Thörn, 2017:292-294). 

 

3.2 Uppdelad stad 

I artikeln ”Segregation, gentrification, and residualisation: from public housing to market 

driven housing allocation in inner city Stockholm” undersöker författarna hur omvandlingen 

från offentliga bostäder till privatiserade bostäder påverkade invånarna och om denna 

omvandlingen bidrog till ökade segregerationsnivårer i innerstaden i Stockholm. Studiens 

empiriska analyser visar att omvandlingen har påskyndat och förstärkt gentrifieringen och 

segregationen i innerstaden i Stockholm. Detta beror delvis på att de personer med högre 

inkomster och högre utbildningsnivå ersätter de personer med färre resurser. De nyare 

hushållen ersätter de äldre vilket bidrar till att bostadsområdena blir mindre socialt blandade, 

då omvandlingen av tidigare offentliga bostäder till marknadsbaserade fastigheter skapar 

ytterligare segregation i huvudstaden. (Andersson & Magnusson Turner, 2014:26). 

I Halmstad genomfördes ett miljonprogram på 60-talet som skulle eliminera den 

då rådande bostadsbristen i staden. Målet var att bygga över en miljon bostäder under en tio-

års period, det första området var Andersberg. Tanken var att det skulle skapas nya 

hälsosamma miljöer att bo i, med fokus på att bygga så billigt som möjligt. För att nå ut till så 

många invånare med lägre inkomst att bosätta sig där. Lägenheterna hade en enhetlig 

inredning och standarden var relativt hög, vissa lägenheter hade till och med havsutsikt. 

HFAB var de som lyckades bygga så att kostnaderna understeg bostädernas lånevärde, vilket 

resulterade i att hyrorna hamnade på en skaplig nivå. Resultatet av satsningen ansågs 
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framgångsrikt fastän de enbart byggde 1800 lägenheter. Satsningen var effektiv, dock flyttade 

allt fler till nya områden där villor och radhus byggdes i stor utbredning runt 70-talet och 

framåt. Denna förändring medförde att Andersberg blev det billigare området att bo i och den 

socio-ekonomiska segregeringen i staden tog fart. (Bergenek, 2016). 

 

3.3 Urban utformning och rumslig segregering 

I artikeln ”From Housing Segregation to Integration in Public Space: A Space Syntax 

Approach Applied on the City of Södertälje” är författarnas syfte att hantera segregering med 

ett alternativt rumsligt tillvägagångssätt, genom att söka efter möjligheter inom stadsdesign 

för att övervinna negativa följder av segregering. Författarna vill undersöka om statsformen 

påverkar invånarnas levnadsvillkor och bidrar till en ökad ojämlikhet. De lyfter fram 

Södertälje som är en rumsligt segregerad stad och att det finns stora skillnader mellan 

stadsdelar avseende den rumsliga potentialen. Vissa geografiska områden som ligger nära 

centrum, visar sig vara segregerade på grund av deras rumsliga sammanställning, vilket 

innebär exempelvis efter deras kulturella bakgrund. Detta påvisar att urban utformning kan 

hindra rumslig integration, separera grannskap och försämra tillgängligheten inom staden. 

Dessa områden och dess invånare blir beroende av områdets lokala resurser, vilket medför att 

de individer som bor inom mer utsatta områden missgynnas där resurserna är sämre än i de 

mer välmående områden. Resultatet visar att de segregerade områdena har mer sårbara 

egenskaper och detta är på så vis inbyggd i designen. Ökade och nyanserad kunskap om den 

rumsliga strukturen behövs för en effektivare stadsdesign. Det öppnar för nya möjligheter för 

hur politiken i stadsdesign kan hantera problemet kring segregering både på stadsplan och på 

stadsnivå. (Legeby, 2010:96-97,104). 

 

3.4 Trygghet och säkerhet i segregerade städer  

I artikeln ”Trust and safety in the segregated City: Contextualizing the relationship between 

institutional trust, crime-related insecurity and generalized trust” beskriver Monika Berg och 

Tobias Johansson att tillit och förtroende är starkt kopplat till känslan av säkerhet, liksom den 

faktiska exponeringen för risker som brottslighet och fattigdom. Författarna menar att 

upplevelsen av säkerhet och tillit är ojämnt fördelad i befolkningen, både individuellt och 

geografiskt. För att nå upplevelsen av tillit  från individer som bor i ett segregerat grannskap, 

jämförs dessa med ett slumpmässigt urval av befolkningen från samma stad, vilka 

representerar det ”allmänna samhället”. Resultatet visar att skillnaden är tydlig mellan det 

segregerade området och det “allmänna”. De som är bosatta i det “allmänna” området har en 
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positiv syn på staten och samhället i stort, vilket medför att invånarna vågar utsätta sig mer 

för sårbarhet i högre grad och är mer villiga att interagera med medborgare omkring sig. De 

individer som kommer ifrån de mer segregerade områdena upplever inte samma tillit och 

säkerhet. (Berg & Johansson, 2016:458-459,476).  

 

3.5 Integration och attraktiva mötesplatser  

Enligt Madsen kan begreppet integration förklaras utifrån två nivåer, en samhällsnivå och en 

individnivå. Integration på samhällsnivå är när det skapas ett nätverk av sociala relationer 

mellan olika delsystem och grupper, exempelvis institutioner och skolor. Integration på 

individnivå syftar till att individen utvecklar en identitet och sociala band till en 

samhällsinstitution eller samhällsgrupp. Integrationen sker via social tillhörighet som skapas 

genom gemensamma normer som individen knyter an till. För att individen ska bli integrerad 

i såväl en grupp som i samhället behöver individen dela gruppens normer för att känna 

tillhörighet. Att vara integrerad handlar därav om att vara en del av gemenskapen i olika 

sociala system och grupper. (Madsen, 2016:135). 

I den vetenskapliga artikeln ”Social innovation and creativity in cities: A 

socially inclusive governance approach in two peripheral space of Barcelona” beskriver 

författarna hur kultur och kreativitet ger bidrag till hållbarhet i städer. Där fokus är på 

stadsförnyelse som berör social sammanhållning, socialt kreativt initiativ och lokalt 

medborgarskap med hållbarhetsmål. Författarna ger kritisk bedömning av de ekonomiska 

bidraget och väljer att lägga mer fokus på det sociala. Hur kollektiva aktörer kan skapa nya 

utrymmen för offentlig debatt och dagliga rutiner som förstärker gemenskap och 

medborgarskap. (Eizaguirre, García,Pradel, 2015:93). 

I vissa städer har skapandet av kreativa kulturella utrymmen blivit resultatet av 

”bottom-linked” innovation. Författarna undersöker två distrikt som ligger i utkanten av 

Barcelona som exempel. Båda förvaltas för närvarande av ett partnerskap mellan den 

offentliga förvaltningen och det civila samhällets organisation. Inom båda dessa distrikt har 

befolkningen gått ihop och skapat nya kreativa, attraktiva mötesplatser i nedlagda fabriker 

och industrilokaler. Dessa kreativa lokaler fylldes med konst och kreativ sysselsättning i form 

av exempelvis cirkuskonst. Detta blev ett kulturcentrum och en samlingsplats för kulturella 

och sociala initiativ. Med hjälp av dessa utvecklingsprocesser blev de tidigare exkluderade 

områdena mer attraktiva och en plats dit många sökte sig till, vilket i sin tur öppnar upp för 

nya interaktioner och möten. Detta har skett i samråd med kommunfullmäktige och den 

offentliga förvaltningen, vilket var ett nytt styrningssätt som kallas för “bottom-linked” då 
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initiativet kommer underifrån samtidigt som denna möts av stöd ovanifrån. (Eizaguirre et.al 

2015:93,98). 

 

3.6 Relevans 

Temat “Segregation” har bidragit till en djupare förståelse kring begreppet segregation och 

hur det kan delas in i olika dimensioner. Artikeln ”Swedish cities now belong to the most 

segregated in Europé” tydliggör att stadsutvecklingen har en stor påverkan på segregeringen. 

Båda artiklarna under temat “Uppdelad stad” har gett mer kunskap om att omvandlingen på 

den svenska bostadsmarknaden bidrar till att städerna idag blir mer uppdelade då alla inte har 

samma socio-ekonomiska resurser. Under temat “Urban utformning och rumslig segregation” 

bidrog atrikeln ”From Housing Segregation to Integration in Public Space: A Space Syntax 

Approach Applied on the City of Södertälje” till viktig förståelse angående att den rumsliga 

segregationen påverkar integrationen på ett negativt sätt. Temat “Trygghet och säkerhet i 

segregerade städer” gav oss kunskap om att tillit och säkerhet till samhället har en stor 

betydelse för huruvida invånarna är villiga att interagerar med andra människor i sin 

omgivning. Under temat “Integration och attraktiva mötesplatser” lyfts Madsens beskrivning 

om integration och artikeln ”Social innovation and creativity in cities: A socially inclusive 

governance approach in two peripheral spaces of Barcelona” som beskriver hur inkluderande 

mötesplatser kan skapas. Detta medförde en djupgående förståelse om vad integration innebär 

samt en förståelse kring hur innovativa tillvägagångssätt kan bidra till attraktiva mötesplatser 

och därav gynnar integrationen.  

4. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teorier som vi valt att använda oss av, vilka 

tillsammans med tidigare forskning kommer att fungera som verktyg i analysen av det 

insamlade materialet. De teorier vi valt är Don Mitchells begrepp det offentliga rummet, Jan 

Inge Jönhills teori om inklusion och exklusion samt Norbert Elias teori om etablerade och 

outsiders.  

 

4.1 Offentliga rummet 

I boken ”The right to the city” beskriver Don Mitchell social rättvisa i förhållande till stadens 

offentliga rum och vad tidigare sociala kamper och händelser medfört det offentliga rummet. 

Till vilken utsträckning det offentliga rummet är en prestation skapad av människan och hur 

den gestaltar hur en rättvis stad skulle kunna vara. (Mitchell, 2003:11,13). 
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Det offentliga rummet skapas av sociala interaktioner mellan människor där aktivitet och liv 

tar plats. Mitchell menar att det finns ett behov av offentliga rum dit alla är välkomna och kan 

göra sig hörda. Samhällsförändring och demokrati behöver offentliga rum som är tillgängliga 

för alla, där människor ska kunna strukturera upp sig och förändra sin livsbild. (Mitchell, 

2003:142-144).     

Det offentliga rummets syfte i det stora hela är att det är en plats som är 

tillgänglig för allmänheten. Dock kan det finnas begränsningar av denna ”allmänhet”, då 

uteslutning sker av olika samhällsgrupper definierad av exempelvis kön, klass och etnicitet. 

Mitchell menar att det offentliga rummet är viktigt utifrån en demokratisk synvinkel, den 

öppnar upp för en offentlig debatt och diskussion och samlar en variation av människor. 

Aspekten är svår att efterfölja, på grund av den samtida stadsplaneringen som ofta fokuserar 

på ytor som öppnar upp för konsumtion i form av affärscentrum och marknader. De 

ekonomiska och sociala aktörernas kontroll av användandet och utformningen av det 

offentliga rummet har ökat mer och mer, vilket medför att variationen och mångfalden av 

personer som är ”lämpliga” för det offentliga rummet smalnar av. Detta medför exkludering 

och utesluter de människor som inte är önskvärda, exempelvis hemlösa. (Mitchell, 2003:131-

132,137). 

 

4.2 Inklusion och Exklusion 

Enligt Jan-Inge Jönhill handlar inklusion och exklusion om personers tillhörighet eller icke-

tillhörighet i relation till sociala system. Det är vanligt att en individ ingår i flera olika system 

samtidigt, som att tillhöra en familj, en vänskapsrelation och samtidigt vara anställd inom en 

arbetsorganisation. De individer som inte ingår i något av systemen, har oftast en förväntning 

på att få tillhöra något av systemen. Begreppen inklusion och exklusion används vanligtvis 

tillsammans och är flerdimensionell. Vilket innebär att de kan användas för att observera och 

beskriva förhållanden som rör tillhörighet respektive avsaknad tillhörighet till olika delar i 

samhället på ett samhällsvetenskapligt användbart sätt. Förr kunde en person tillhöra samma 

skikt livet ut, i dagens samhälle är en inkluderad i olika delsystem exempelvis familjen samt 

organisationer. (Jönhill, 2012:39-41). 

Begreppet inklusion innebär att människor tillhör en gemenskap och olika 

sociala system som kan medföra att det skapas en social sammanhållning. Inklusion ses i 

många fall som en nödvändighet för att överleva i dagens samhälle, dock måste det inte alltid 

eftersträvas eller vara en självklarhet. Alla individer tillhör delar i ett system fast på olika sätt. 

Att vara exkluderad behöver nödvändigtvis inte innebära något negativt för individen, då 
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individer inte alltid vill vara inkluderade i exempelvis olika frivilliga organisationer. Alltså är 

det inte exklusion i sig som bidrar till sociala problem utan snarare effekterna som kommer 

med exklusion. Såsom att exempelvis vara arbetslös, vilket i sig inte ger någon större skada, 

utan det är snarare effekten av att inte få ut någon inkomst som är skadan. (Jönhill, 

2012:42,86).  

Det är genom differenser som distinktionen mellan inklusion och exklusion 

uppstår och skapas mellan människor, exempelvis beroende på individens yrkestitel eller 

etniska bakgrund. Individens identitet och verklighet skapas genom denna differentiering då 

en ständigt åtskiljer människor i olika sammanhang. Jönhill menar att en individ är inkluderad 

på grund av sin formella tillhörighet snarare än upplevelsen av att vara inkluderad. Det är 

olika sammanhang och kontexter som styr om individen är inkluderad eller exkluderad, vilket 

sker utanför individens kontroll. (Jönhill, 2012:137). 

Samhället idag är en enhet som präglas av kulturell mångfald som kan vara 

berikande och bidra till utvecklingen av kommunikation och kultur. Ett mångkulturellt 

samhälle kan även vara problemfylld. Konflikter kan uppkomma på grund av individens 

beteendemönster samt olik syn på normer och värderingar, vilket bidrar till exklusion. 

(Jönhill, 2012:139-140). 

 

4.3 Etablerade och outsiders 

Norbert Elias skapade figurationen ”Etablerade och Outsiders” för att förstå hur olika 

maktrelationer, konflikter och social sammanhållning skapas och upprätthålls mellan olika 

områden. För att studera detta undersökte han bostadsområden i den fiktiva förorten Winston 

Parva. Winston Parva var indelat i tre olika zoner och invånarna uppfattar att dessa är skilda 

från varandra. Zon ett var medelklassområdet, zon två och tre var de områden som bestod av 

arbetarklassen. Stadens samtliga industrier låg i zon två och invånarna hade bott där sedan en 

lång tid tillbaka. Zon tre bestod även den av arbetarklassen men invånarna var nyinflyttade 

och ansågs mer som utbölingar till skillnad från de som bodde i zon två. Individerna i både 

zon ett och zon två ansåg att deras bostadsområde och sig själva har en högre social status än 

de i zon tre. Det är i denna kontext som begreppen, etablerade och outsiders kom till, där zon 

ett och två tillhör de etablerade och zon tre outsiders. (Elias & Scotson 1999:9-10). 

Invånarna i zon ett och två hade bott i områdena i flera generationer, hade en stark gemenskap 

och utvecklade regler och traditioner inom zonerna. Outsiders hade svårt att anpassa sig till de 

etablerades regler och traditioner och svårt att bli accepterade och ta plats i arbetslivet, då den 

oftast dominerades av de etablerade. (Elias & Scotson 1999:26-32). 
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  Släktbanden och banden mellan grannarna var betydligt starkare i zon ett och 

två. De var även de etablerade som hade de högst uppsatta positionerna inom exempelvis 

kyrkan och föreningarna. Gemenskapen och banden som de etablerade delar resulterar i full 

kontroll och kunskap om de som befinner sig i deras område. Det medförde en trygghet 

sinsemellan men skapade även en rädsla emot outsiders. Rädslan grundar sig mycket i deras 

okunskap om vilka de är samt att deras värderingar och traditioner kan komma att förstöras. I 

och med att de etablerade satt på högre positionerna bidrog det till att det ansåg sig ha makten 

att bestämma vad som är rätt och fel. De sågs sig själva som bättre och finare än outsiders och 

via sin makt skapades bilden av att outsiders var sämre än de själva. Genom denna 

maktutövning uppstår en moralisk differentiering där de etablerade tillskriver outsiders ett 

lägre värde. Denna tillskrivning sker genom att de etablerade i zon ett och två bedöms utifrån 

“de bästa minoriteterna”, alltså de personer som har högst social status och är framgångsrika. 

Medan de som är stökiga och levde på samhället välfärdssystem i zon tre bedömdes som “den 

sämsta minoriteten”, vilket fick representera hela området. På så vis sker en stigmatisering av 

ett helt område, istället för enbart en liten grupp. Den moraliska differentiering förstärktes 

genom att outsider inte fick ta del av samma villkor i samhället. De etablerade använde sig av 

skvaller som en form av social kontroll för att hålla gruppen av outsiders utanför samhället. 

Detta ledde till att outsiders isolerade sig, vilket bidrog till utanförskap och 

stigmatisering. (Elias & Scotson 1999:106-108,154). 

 

4.4 Teoretisk reflektion 

De valda teorier är relevanta för studiens syfte och frågeställningar och bidrar till analysdelen 

om respondenternas upplevelse av segregationen i Halmstad. De omfamnar även individens 

perspektiv av att känna sig välkommen i staden offentliga rum eller inte. Mitchells 

beskrivning av begreppet det offentliga rummet hjälper oss att förstå hur respondenten 

upplever om det finns en uppdelning i staden samt hur de upplever tillgängligheten i de 

offentliga rummen, vilket blir användbart under studiens analysdel. Denna aspekt för oss 

vidare till Jönhills teori angående inklusion respektive exklusion som behandlar det faktum att 

individen ingår i olika sociala system. Att vara innanför eller utanför är något som studien 

intresserar sig av och hur detta påverkar den sociala sammanhållningen. Den skapar också en 

förståelse angående hur individer åtskiljer varandra i olika sammanhang och kontexter. De 

ovannämnda teorier och begrepp avslutas med Elias teori angående “Etablerade och 

outsiders” som tar upp problematiken kring hur nyinflyttade utsätts för utanförskap, hur detta 

förstärks av de etablerades normer och värderingar. Denna teori anser vi omringar hjälper oss 
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att förstå hur olika tillskrivningar av områden sker och hur det kan påverka uppdelningen i 

staden.  

5. Metod 

I metodkapitlet presenteras val av kvalitativ metod samt hermeneutiken som ansats. Vårt 

bekvämlighetsurval kommer att presenteras, hur vi valt att avgränsa oss samt hur vi gått 

tillväga för att samla in empirin till studien för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Vidare redogörs det även för den förförståelse som vi har, vilka etiska 

aspekter som det har tagits hänsyn till samt vilka begränsningar och reflektioner vi haft under 

studiens gång. 

 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

En kvalitativ metod valdes till studien för att vi som forskaren ansåg att denna metod var mest 

lämpad, då vi vill nå och ta reda på respondenternas upplevelser med utgångspunkt i våra 

frågeställningar. 

Den kvalitativa metoden karaktäriseras av sin närhet till undersökningsämnet 

och ett så kallat ”inifrånperspektiv”. Det finns en närhet och öppenhet inom interaktionen 

mellan forskare och respondent. Inom dessa typer av studier är förutsättningen att båda 

parterna genom språket kan ta del av varandras inre världar och att forskaren sedan kan tolka 

och beskriva den inhämtade empirin. (Olsson & Sörensen, 2011:136) 

Genom att använda kvalitativ metod får vi tillgång till olika perspektiv och 

synsätt angående studiens fenomen. Detta bidrar även till en djupare tolkningsprocess och 

möjlighet att förstå respondenternas livsvärld. Anledningen till att vi valde att avstå från att 

använda kvantitativ forskningsmetod beror på att metoden oftast är styrd med svarsalternativ 

och statistisk data. I den kvantitativa forskningsmetoden begränsas antalet variabler till en stor 

forskningspopulation och resultatet skapas genom tolkning av siffror (Olsson & Sörensen, 

2011:18). Studiens syfte är att skapa en förståelse för respondenternas utsagor, vilket 

frambringas på ett bättre sätt när svarsalternativen inte är styrda. 

Forskarens syfte var att undersöka ett ting och i interaktionen med respondenten 

avgör sedan forskaren vad som kommer att sorteras utifrån sin frågeställning samt de 

tolkningarna som forskaren gör. I tolkningen av dessa uttalanden gör forskaren antaganden 

om berättelsernas innehåll och skapar sig en egen tolkning, vilket kan bli problematiskt. Då 

forskaren tolkar detta ur sitt eget synsätt kan berättelsen ersättas av forskarens egna antagande 

som kan leda till felaktig information. Detta ses som en nackdel för att få fram överraskande 
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och givande empiri. En strategi för att undvika detta under intervjusituationen är att ställa 

tematiska öppna frågor som bygger på samtalets logik, vilket innebär att teorin sätts åt sida för 

stunden. (Aspers, 2011:43,140). 

 

5.2 Hermeneutiken 

För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar samt skapa en djupare förståelse 

kring studiens ämne, kommer vi att använda oss av den hermeneutiska ansatsen. 

Hermeneutiken passar denna studie då vi valt en kvalitativ metod och har fokus på tolkning 

av fenomenet, där forskaren försöker förstå den sociala verkligheten utifrån respondentens 

syn. 

                   Tolkningen av verkligheten är det som individernas handlingar bygger på, alltså 

deras egna tolkning av verkligheten. Forskarnas uppgift i denna studie är att försöka tolka 

respondenternas bild av deras verklighet för att sedan kunna förstå fenomenet utifrån syn, 

vilket gör valet av vetenskapsteori passande. (Lundin, 2008:89-90). 

De epistemologiska frågorna är viktiga inom hermeneutiken. De riktar sig till att 

förstå och ta reda på hur människor vet saker, men även hur mänskliga relationer och 

interaktionen mellan individer kan förstås. Vilket medför att hermeneutiken tar sin 

utgångspunkt i upplevelseperspektivet. För att förstå och nå upplevelsen av ett fenomen 

används olika begrepp som livsvärld och förförståelse. Dessa begrepp har införlivats i 

hermeneutiken och hjälper forskaren att förstå fenomenet som studeras. Livsvärlden är den 

verklighet som alla individer lever i och den uppfattas som meningsfull, men kan uppfattas på 

olika sätt. Förförståelsen är den som varje enskild individ har för allt som vi möter, den är 

med oss både om vi är medvetna om det eller inte och den påverkar oss i hur vi ser på 

verkligenhet. (Lundin, 2008:103-104).   

Det är i renässansen som hermeneutiken har sina rötter och utgångspunkten är 

texttolkning. Huvudteman inom hermeneutiken är att ”meningen hos en del endast kan förstås 

i förhållandet till helheten”. Ett exempel som de tar upp i förhållande till detta är att en 

bibeltext endast kan förstås om den sätts i sammanhang med bibel. Detta kallas den 

hermeneutiska cirkeln som bygger på att förstå alla delar av denna process, och för att förstå 

delen måste den förstås ur helheten, och helheten genom de olika delarna. På så vis skapas en 

cirkel, då forskaren börjar vid en punkt angående en frågeställning, jobbar sig sedan genom 

att alternera mellan del och helhet, vilket successivt resulterar till en fördjupad förståelse av 

bådadera. Detta sätt att få djupgående förståelse utifrån både helheten och delarna benämner 

de även som den objektiverande hermeneutikens cirkel. (Alvesson & Sköldberg, 2008:191-
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194). Denna aspekt går att använda till studiens frågeställningar, då vi vill undersöka om och 

hur invånarna i Halmstad upplever segregation i staden. Genom att identifiera deras 

upplevelser, skapas en möjlighet att växla mellan delen och helheten i studien. Delarna i vår 

studie består av varje enskild individ och dess intervju samt att deras gemensamma 

upplevelser om fenomenet blir helheten. Delarna består även av skillnaderna i upplevelserna 

då varje enskild respondent upplever sin verklighet på olika sätt. Dessa delar ger oss en 

möjlighet att få en djupare förståelse av helheten och vice versa. 

 

5.3 Förförståelse 

Inom hermeneutiken är vår egna förförståelse viktig men den kan både ha en positiv och 

negativ inverkan. Den förförståelsen som vi har med in på fältet kan medföra att vi tolkar 

respondenternas ord utifrån hur vi själva förstår det. Det är då problematiskt med den 

förförståelsen som forskaren kommer med då objektet försvinner och upptas i subjektet 

istället. (Alvesson & Sköldberg, 2008:216-217). 

                   Detta är viktigt att vi har i åtanke innan vi tillträder fältet i denna studie. Vikt 

läggs därav på att vi som forskare är objektiva när vi integrerar med fältet och inte låter vår 

förförståelse om detta påverka våra respondenters utsagor. Vi som forskare har en viss 

förförståelse om att vissa delar är mer attraktiva än andra att bo i, men har väldigt liten insikt i 

hur det upplevs av respondenterna. Detta fick vi till oss innan flyttade till Halmstad, genom 

att söka på internet men även via bekanta som sedan tidigare bodde här. Denna upplevelse har 

bidragit till att vi intresserat oss för segregering och vill undersöka det närmare. Dock har vi 

som tidigare nämnt ingen förförståelse kring hur den upplevs från invånare som har bott i 

Halmstad hela sina liv och inte heller om de skiljer sig utifrån vilken del av Halmstad som 

man bor i. I och med denna förförståelse går det inte att vara fullständigt objektiv till 

respondenternas utsagor, men genom att ha hög medvetenhet om vår förförståelse minimeras 

risken att vi som forskare påverkar resultatet i denna studie. 

 

5.4 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod till vår 

studie. Innan vi som forskare gav oss ut på fältet, skapade vi en intervjuguide. Intervjuguiden 

är utformad utefter studiens frågeställningar och syfte för att kartlägga de centrala ämnena i 

studien. Vi har ett antal öppna tematiserade frågor som ger respondenten möjlighet till att 

tänka fritt och svara utifrån sin egen världsbild. 
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Denna form av intervju innebär att forskaren har strukturerat sin intervjuguide för att hålla 

samtalet inom ämnet och tänkt ut vilka områden som ska behandlas, med hjälp av ett antal 

förbestämda frågor. Det gör att intervjun med respondenterna håller sig till ämnet och lyfter 

de frågor som är av intresse för studien, samtidigt som tillgången till en mer naturlig dialog 

blir möjlig. Därför är det nödvändigt för forskaren att forma en intervjuguide till 

intervjumomentet för att samtalet ska flyta på och för att rätt och relevant empiri kommer 

fram till studien. (Aspers, 2011:143,147). 

                   En intervjuguide utformades att rikta sig till samtliga tillfrågade respondenter. 

Den bestod av frågor som berör upplevelserna om Halmstad är en uppdelad stad eller ej och 

hur de upplever de offentliga rummen i staden. Om det finns och om de har några fördomar 

och föreställningar om uppdelningen i Halmstad, för att undersöka om detta påverkar deras 

upplevelse. Vi frågade också om dessa fördomar och föreställningar har förändrats över tid 

och om det medför konsekvenser. För att skapa möjlighet till ett djupare och mer utvecklande 

svar formulerades ett antal följdfrågor i intervjuguiden. 

Valet av metod är intervjuer för att genom en dialog få fram så relevant och 

intressant fakta utifrån frågeställningar som möjligt. Att med hjälp av intervjuer kunna 

karaktärisera fenomenet utifrån de utvalda respondenternas perspektiv. Intervjun är en 

mellanmänsklig situation om ett fenomen som är av intresse för båda parterna. I själva 

intervjusituationen är det dock viktigt att forskaren inte överför sina egna tankar till 

respondenten, då det kan leda till att trovärdigheten till den kvalitativa forskningsintervjun 

förloras. Det är där konsten i att hålla en intervju ligger, att kunna agera neutralt men ändå 

”nära” och känslig för respondentens budskap. (Olsson & Sörensen, 2011:19,136) 

 

5.6 Urval och avgränsningar 

Det finns ett antal olika tekniker som forskaren kan använda sig av för att komma i kontakt 

med den population som forskningen intresserar sig av. Den teknik som används i denna 

studie är ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval bygger på vad som är passande för 

forskaren och vilka möjliga respondenter som ligger närmast till hands att välja. Det kan 

exempelvis vara de som finns inom ens bekantskapskrets och passar in i studiens tema. Det är 

en teknik som går snabbt, är enkel och passande för småskaliga studier som har en begränsad 

tidsram (Denscombe, 2009:39-40). Utifrån dessa aspekter valdes detta urval. En selektion 

gjordes därav då vi som forskare enbart kontaktade personer som vi kände till sedan tidigare. 

Totalt åtta personer intervjuas, var av fyra är bosatta på den västra delen av Halmstad och fyra 

på den östra. Dessa tillhör forskarnas bekantskapskrets och har varit bosatta i Halmstad under 
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större delen av sin levnadstid, vilket är relevant för att få en så grundlig och detaljerad 

berättelse kring hur denne upplever segregation i Halmstad stad. Ålder och kön skiljer sig 

vilket är önskvärt för att få fram ett så brett och varierat material som möjligt. Respondenters 

socioekonomiska situation varierar. Några av respondenterna har heltidsarbete medan några 

studerar på högskolan i Halmstad. Det ansåg vi kunna bidra till olika upplevelser gällande 

studiens ämne. Dock har samtliga respondenter, förutom en, samma kulturella bakgrunder 

vilket kan påverkat deras utsagor. Genom att ta kontakt med respondenter som är bosatta på 

olika delar av staden skulle det kunna gå att identifiera möjliga skillnader på deras upplevelser 

och perspektiv angående temat på uppsatsens syfte och frågeställning. Risken med vårt urval 

var att hålla en professionell distans till respondenterna, eftersom vi känner dem sen tidigare. 

Det kan även medföra att respondenterna kommer svara utefter vad de tror att vi som forskare 

vill höra. Denna situation hanterades genom att vi som forskare intervjuade fyra personer var 

och undvek att intervjua de personerna i urvalet som stod en närmast. Vi var även väldigt 

tydliga med att informera respondenterna om att det skulle svara på frågorna enbart efter sina 

egna upplevelser och inte svara vad de trodde vi ville höra. 

Under utformningen av studiens syfte och frågeställning har en del 

avgränsningar fått genomföras. Detta gäller inte enbart valet av ”empiriskt fenomen”, utan 

även om omgivningen och konkreta platser som ska studeras. Detta är nödvändigt för att få 

fram en tydlig och genomförbar studie (Aspers, 2011:93). Avgränsningen var att fokusera på 

de personer som bor på östra respektive västra sidan av Halmstad och deras upplevelser för att 

kunna identifiera möjliga skillnader. Vidare efter dialog med varandra beslutades att studien 

enbart fokusera på respondenter som bott i Halmstad under större delen av sitt liv och inte 

under en kortare period, vilket vi diskuterade kring innan. Vi har även blivit tvungna att 

avgränsa antalet respondenter till fyra från varje sida, då vår tidsram under den här uppsatsen 

inte tillåter en större och mer omfattande studie. 

 

5.7 Tillvägagångssätt 

Intresset för denna studie väcktes då vi deltog på en gästföreläsning som handlade om hur 

kommunen tillsammans med andra aktörer ska utveckla den östra delen av Halmstad. Efter 

föreläsningen blev vi intresserade av att undersöka hur östra delen av Halmstad skulle kunna 

bli en mer attraktiv plats för invånarna i staden, med fokus på Östra stranden. Vi formulerade 

sedan en problemformulering samt frågeställningar kring detta ämne till vårt första 

handledningsmöte. Efter vårt första handledningsmöte tog vi till oss den kritik vi fått och 

började tänka om kring vår studie. Vi kom sedan fram till att vi istället ville inrikta oss på 
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fenomenet segregation med inriktning på hur och om det upplevs av invånarna i Halmstad. Vi 

omformulerade vårt syfte och frågeställningar så det skulle passa vår nya inriktning. Därefter 

började vi ta fram tidigare forskning, intressant bakgrund och teorival för att styrka vår 

problemformulering. Vi valde att använda oss av kvalitativ metod och använde oss utav 

semistrukturerade intervjuer för att kunna samla in vår empiri. Åtta stycken respondenter som 

ingår i vår bekantskapskrets tillfrågades och deltog senare i våra intervjuer. Innan intervjuerna 

genomfördes utformade vi en intervjuguide som vi använde oss av under intervjuerna. 

Intervjuerna hölls både hemma hos respondenterna, på deras arbetsplats samt på Högskolan i 

Halmstad i separata och tysta rum. Samtliga intervjuer spelades in för att lättare kunna 

transkribera och sammanställa materialet. Den insamlade empirin analyserades sedan med 

hjälp av den valda analysmetoden. Därefter använde vi oss av tidigare forskning samt valda 

teorier för att kunna tolka empirin och besvara våra frågeställningar. 

 

5.8 Etiska reflektioner 

De etiska riktlinjerna är viktigt att följa under en forskningsprocess för att inte deltagarna ska 

skadas. Viktigt att ta hänsyn till är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. Att delta i en intervju ska inte kännas påtvingat för respondenten utan vara 

frivilligt, anonymt och de ska även känna friheten att dra sig ur när som helst. De ska 

informeras om att deras riktiga namn eller övrig personlig data inte kommer att nämnas i 

materialet. Deltagarna ska informeras om studiens syfte och dess process samt vilka som 

kommer att få tillgång till intervjun och materialet. Det är också viktigt att reflektera och 

informera över de konsekvenser som kan tillkomma för respondenterna som deltar i en 

kvalitativ studie. Genom att erbjuda respondenten att ta del av det insamlade materialet, 

motverkar det att materialet frambringar skada för deltagarna eller den verksamhet som en av 

respondenterna är delaktig i. Forskarens roll har stor betydelse för studien, det är viktigt att 

forskaren upprätthåller en professionell distans och tolkar respondenternas utsagor från deras 

perspektiv. (Kvale & Brinkmann 2014:109-112) 

I studien togs det hänsyn till samtliga etiska aspekter som beskrivs ovan. Vi 

informerade om studien syfte och att respondenterna deltog frivilligt. Konfidentialitet 

tillgodoses även den då respondenterna presenteras genom fiktiva namn och att de får ta del 

av det insamlade materialet. Vi informerade även om att vi skulle spela in intervjuerna och 

respondenterna fick möjlighet att godkänna det. Innan intervjuerna började tydliggjorde vi 

även att det bara var vi som skulle ha tillgång till det inspelade materialet och ingen annan. Vi 

har en bekantskap med våra respondenter sedan tidigare vilket medför att vi som forskaren 
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försöka att upprätthålla en professionell distans och tolka respondenternas informationen 

utifrån deras perspektiv. Det är viktigt då vi som forskare strävar efter att vårt resultat ska 

åstadkomma så hög vetenskaplig kvalitet som möjligt. 

 

5.9 Validitet och Reliabilitet 

Diskussioner inom den kvalitativa forskningen har förts kring vikten av validitet, reliabilitet 

och generalisering av tolkningen. En del framhåller att det enbart är av vikt inom de 

positivistiska föreställningarna, men det anses stå i vägen för en skapande och frigörande 

kvalitativ forskning. Andra anser att det dock fortfarande är nödvändiga aspekter att förhålla 

sig till i studien. Validitet syftar till att studien verkligen undersöker det som den säger sig 

undersöka, vilket är speciellt viktigt att uppmärksamma under studiens val av urval och 

strukturering av intervjuguide. Återkoppling till studiens syfte och frågeställningar, bidrar till 

en kontroll att den röda tråden finns genom hela arbetet och inte försvinner mot någon annan 

riktning. (Kvale & Brinkmann, 2014:295-296). 

                   För att får hög validitet i studien krävs noggrannhet med transkribering av 

intervjumaterialet. Genom att försöka bibehålla vår objektivitet under hela studien och under 

transkriberingen bidrar det till trovärdighet i materialet som leder till hög validitet. Genom att 

hela tiden återkomma till syftet och frågeställningar, tappar inte vi som forskare den röda 

tråden och skapar på så vis hög validitet. 

                   Forskningens reliabilitet förknippas oftast med om studiens slutresultat är 

tillförlitligt eller ej. Det behandlas oftast i frågan om resultatet skulle bli densamma om 

samma studie genomfördes igen och av andra forskare. Svårigheten kring reliabiliteten i 

kvalitativa forskningar är att forskaren kan tolka respondenternas utsagor olika och på så vis 

uppkommer andra tolkningar och utsagor om det som studien undersöker. (Kvale & 

Brinkmann, 2014:295). Det anser vi är svårt i vår studie då vi ska undersöka respondenternas 

upplevelser av fenomenet. Nästa gång någon ska undersöka en liknande frågeställning 

kommer förmodligen inte samma respondenter att tillfrågas. Det medför att de kan ha helt 

olika upplevelser och empirin tillsammans med resultatet blir en annan. En annan aspekt som 

kan påverkar studiens reliabilitet är valet av urval. Genom att vi använde oss av ett 

bekvämlighets urval och intervjuade personer som vi kände tidigare kan våra tolkningar av 

deras utsagor påverkats. Detta bidrar till att slutresultatet inte skulle bli densamma om studien 

genomfördes av andra forskare.  
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5.10 Analysmetod 

När allt material var insamlat från intervjuerna behövdes textmassan bearbetas. Vi använde 

oss av meningskoncentrering som ett första steg att bearbeta den insamlade empirin. 

Meningskoncentrering syftar till att lyfta fram meningsbärande enheter och att korta ner långa 

meningar till att koncentrera sig på de viktigaste detaljerna i meningarna, utan att förlora 

någon viktigt information (Olsson & Sörensen, 2011:160). 

Analysmetoden är uppdelad i fem faser. I den första fasen läser forskaren 

igenom intervjusvaren för att skapa sig en uppfattning om helheten och sedan pekas de 

meningsbärande enheterna från svaren ut. Utifrån detta skapar forskaren sedan teman för att 

underlätta tolkningen av materialet. Vidare ska meningsenheterna kopplas ihop med studiens 

syfte och frågeställningar, frågor ställs till meningsenheter för att se om de kan besvaras 

utifrån intervjusvaren. I den sista fasen knyts hela intervjuns centrala och icke överflödiga 

teman samman ihop och skapar en utsaga. Denna utsaga baseras på så vis utifrån responderas 

uttalande, synvinklar och livsvärld. (Kvale & Brinkman, 2014:177-178) 

                   Samtliga transkriberade intervjuer skrev ut som ett första steg för att lättare få en 

översikt på materialet, sedan använde vi oss av överstrykningspennor i olika färger för att 

kunna markera de centrala och givande meningarna. Sedan skapade vi teman utifrån de olika 

färgerna  som vi delade in de olika meningarna i. Dessa teman kopplades sedan ihop med 

studiens syfte och frågeställningar, för att till sist knyta ihop intervjuernas centrala delar och 

skapa ett resultat. 

 

5.11 Metodreflektioner 

Vi har reflekterat över de svårigheter och begränsningar som vårt val av metod har 

frambringat. Vi kan vara kritiska till vårt urval i studien, då vi enbart riktade oss åt 

respondenter som ingår i vår bekantskapskrets. Detta har medfört att de flesta respondenterna 

har samma bakgrunder som oss själva, exempelvis samma åldersgrupp samt sysselsättningar 

men även kulturell bakgrund. Detta tror vi bidrog till att deras utsagor påminde om varandra. 

Om vi istället hade kontaktat fler respondenter som var uppväxta på östra sidan tror vi att 

materialet blivit mer givande och innehållsrikt. En annan risk med detta urval är 

respondenterna under intervjutillfällena försöker svara på det som de tror att vi vill höra. Med 

detta i vår vetskap anser vi att vi borde ha tillfrågat personer som vi inte känner sen tidigare 

och som är bosatta på flera olika områden inom västra och östra delen av Halmstad. Under 

våra intervjuer märkte vi att vissa respondenter fann det svårt att svara på en del av våra 

frågor. De ansåg att det var för brett formulerade och förstod inte riktigt vad vi var ute efter. 
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Vi formulerade så öppna frågor som möjligt för att inte vinkla respondenterna svar. Under 

intervjuerna märkte vi att när respondenterna inte förstod frågan, ställde vi följdfrågor vilket 

kan upplevts som styrda. Trots detta anser vi att vi fått fram bra och givande information av 

samtliga respondenter som kommer bidra till att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi 

upplevde att stämningen var god och lättsam under samtliga intervjuer.  

6. Resultat 

I detta kapitlet kommer resultatet av det empiriska materialet att presenteras för att belysa 

uppsatsens centrala teman. Först kommer en kort presentation och bakgrund av våra 

respondenter som vi valt använda fiktiva namn till. Därefter presenteras materialet utifrån 

teman som framgått ur empirin i relation till uppsatsens syfte. De teman som kommer att 

användas är; Staden Halmstad, Det egna området, Det andra området - Andersberg, Tylösand 

och Bäckagård, Uppdelningen i Halmstad - finns den? samt Upplevelserna av stadens 

“offentliga rum”. Vi har valt att dela in vissa teman i underkategorier för att skapa en lättare 

läsning. Teman som används har skapats utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, samt 

de centrala enheterna som kommit fram i den insamlade empirin. 

 

6.1 Presentation av respondenterna 

Josefine är 53 år. Hon har bott i Halmstad i 33 år. Innan hon flyttade till Halmstad bodde hon 

i Göteborg. Hon har tidigare bott i olika områden i Halmstad. Idag bor hon i en hyresrätt 

tillsammans med sin man och barn på västra sidan. Hon arbetar som butikschef. 

Cecilia är 60 år. Innan hon flyttade till Halmstad var hon bosatt i Stockholm, där hon också är 

uppväxt. Hon idag bor på västra sidan tillsammans med sin sambo i ett radhus. Hon har bott 

i  Halmstad i sammanlagt 24 år och alltid varit bosatt på västra sidan av Halmstad. Hon 

arbetar inom media och kommunikation. 

Anna är 25 år. Hon är född och uppvuxen på västra sidan i Halmstad. Hon bor idag själv i sin 

bostadsrätt på västra sidan och arbetar som butikssäljare. 

Rasmus är 28 år. Han är född och uppvuxen på västra sidan i Halmstad. Bor idag i en 

hyresrätt tillsammans med sin sambo på västra sidan. Han studerar på Högskolan i Halmstad. 

Gustav är 25 år. Han är född och uppvuxen på västra sidan i Halmstad. Han bor idag i en 

hyresrätt på östra sidan och studerar på Högskolan i Halmstad. 

Niklas är 27 år. Han är född och uppvuxen på västra sidan i Halmstad. Han bor idag själv i en 

bostadsrätt östra sidan. Han studerar på Högskolan i Halmstad. 
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Maria är 22 år. Hon är född och uppvuxen på östra sidan i Halmstad. Hon bor idag 

fortfarande hemma i sitt barndomshem på östra sidan i Halmstad. Hon studerar på Högskolan 

i Halmstad. 

Sara är 24 år. Hon är född och uppvuxen på östra sidan i Halmstad. Hon bor idag själv i en 

hyresrätt på östra sidan. Hon arbetar som butikssäljare / budbilsförare. 

 

6.2 Staden Halmstad 

Samtliga respondenter beskriver Halmstad som en sommarstad med stort utbud, mycket liv 

och rörelse på sommaren. Josefine som arbetar i en butik i city märker stor skillnad mellan 

sommaren och vinter och berättar att det är mycket mer folk i city på sommaren då alla 

turister kommer till Halmstad. Anna beskriver “..Det finns mycket uteställen, lekplatser och 

sånt där alla faktiskt kan vara och träffas och alla får va med..”. Hon berättar vidare att hon 

tycker att utbudet är stort när det kommer till mötesplatser i staden. Alla respondenter 

framhåller att det är betydligt lugnare på hösten och vintern i Halmstad. Under den lugnare 

perioden anser de att det inte finns så mycket att göra och framhåller Halmstad som en 

småstad. 

 

6.3 Det egna området 

Under detta tema har vi valt att särskilja två delområden. Dels berättelser som handlar om 

respondenternas tankar vid val av bostadsområde samt deras upplevelser av sitt egna 

bostadsområde. 

 

6.3.1 Tankar vid val av bostadsområde 

Niklas, Gustav och Rasmus som samtliga är uppvuxna på väst, utgick framförallt ifrån priset 

på bostaden och tillgängligheten till centrum när de valde bostadsområde att bosätta sig i. 

Niklas och Gustav bor dock idag på östra sidan, men reflekterar inte över det eftersom de bor 

relativt centralt. Anna, Maria och Sara som alla bor kvar på den sidan som de är uppvuxna på 

valde sina bostadsområden för att det är nära samtligas arbetsplatser. Maria bor även halvtid 

hos sin pojkvän på västra sidan. Hon kan inte tänka sig att bo kvar på östra sidan som hon är 

uppvuxen i, på grund av att hon vill få ett miljöombyte. Det skiljer sig från Sara som inte kan 

tänka sig att bosätta sig på västra sidan. Josefine valde bostadsområdet på västra sidan enbart 

för tillgängligheten till havet och dess atmosfär: 
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 ”Jag bor på Bäckagård och jag trivs jättebra...det är så nära till havet så jag trivs bra. Jag har 

bott på andra ställen i Halmstad men där trivdes jag inte. Det har ju alltid handlat om närheten till 

havet för mig” (Josefine). 

  

Hon berättar hennes familj har båt i Grötvik som betyder mycket för henne och det blev 

avgörande när de valde bostadsområde. Cecilia bosatte sig på västra sidan då hennes 

dåvarande man och svärföräldrar var bosatta där. Cecilia och Josefine har inte velat byta 

bostadsområde sedan dess. 

 

6.3.2 Upplevelsen av sitt egna bostadsområde 

Det framkommer i våra intervjuer att respondenterna trivs bra i sina bostadsområden oavsett 

om de är bosatta på öst eller väst. De trivs bra i sina bostadsområden då deras bostäder ligger 

bra i förhållande till deras vardagssysslor såsom arbete, skola, familj. Vidare berättar samtliga 

respondenter att de känner sig trygga och bekväma i sina bostadsområden på grund av att det 

är en lugn stämning, utan massa oroligheter såsom inbrott och bränder. Respondenternas 

berättelser liknar även varandra när det kommer till vad som medför känslan av trygghet i 

sina bostadsområden. Anna som bor på västra sidan berättar att hon känner sig trygg och 

bekväm tack vare sina äldre grannar. Josefine och Sara som bor på varsin del av staden tycker 

att bekantskapen med sina grannar medför en trygghet. Cecilia och Anna som bor på väst och 

Niklas som bor på öst framhåller även att människor i rörelse är något som de finner är 

betryggande och trivsamt i sina bostadsområden. Maria som bor på öst säger att belysning och 

mycket rörelse i området är viktigt för att känna sig trygg. 

 

6.4 Det andra området - Andersberg, Tylösand och Bäckagård 

När informanterna beskrev den “ andra sidan” blev det uppenbart att det var vissa områden 

som representerar hela sidan. Dessa områden var; Andersberg som ligger på östra sidan, 

Tylösand och Bäckagård som ligger på västra. 

 

6.4.1 Tylösand versus Andersberg 

Några respondenter som bor på öst respektive väst har samma upplevelser om attityden i 

Tylösand. Sara som bor på öst berättar att hon tycker att området känns “snobbigt” och skiljer 

sig mycket ifrån det område hon själv är uppvuxen i. Hon anser att Tylösand är för fint för 

henne och att attityden som råder där inte är hennes grej. Anna och Cecilia som bor på väst 
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känner likadant. Anna berättar att när hon vistas i Tylösand upplever hon att individerna som 

bor där tittar konstigt på henne. Hon upplever det likadant när hon vistas i Andersberg: 

  

”Jag har absolut känt mig mindre välkommen till Andersberg, men det är på grund av deras 

religion. Det är samma sak på Tylösand. Så det är verkligen åt båda hållen, både för att du inte är fattig 

men inte heller att jag har lika mycket pengar som de andra. Så de är ju liksom verkligen en 

pengafråga tycker jag” (Anna). 

  

Anna tror att detta beror på skillnaderna mellan religiösa och ekonomiska bakgrunder. Niklas 

och Gustav som är uppvuxna på väst men numera är bosatta på öst, uppfattar den västra sidan 

som ett område där personer med bättre inkomst bosätter sig, medan de med sämre bosätter 

sig på den östra sidan. Rasmus berättar att förr i tiden var östra sidan arbetarsidan, där det inte 

fanns någon annat än industrier: 

                    

”Skillnaderna ligger ju så långt bak i tiden, östra sidan har ju alltid varit arbetarsidan där alla 

industrier låg. Och så var staden på den västra sidan...och så är det än idag…” (Rasmus). 

  

Han menar att de som har det bättre ekonomiskt ställt fortfarande bor kvar på västra sidan. 

Anna påpekar att när det sker oroligheter beskylls det gärna på personer som bor i andra 

områden.   

 

6.4.2 Andersberg och Bäckagård 

Alla respondenter berättar att finns fördomar och föreställningar om bostadsområdet 

Andersberg. Föreställningarna präglas av att det är ett stökigt område, där händelser som 

bilbränder, skottlossningar och inbrott är vanligt förekommande. Detta nämner majoriteten av 

respondenterna som orsakerna till varför de inte vill bosätta sig i Andersberg. Maria berättar 

att hon inte vill bo i Andersberg eller i något område på östra sidan, då  hon är uppvuxen  och 

bor där idag. Hon vill hellre bosätta sig en annan stadsdel för ombytes skull. Maria har ingen 

negativ uppfattning av något område i Halmstad: 

 

”Jag känner ju folk i varje område, så var jag än kommer, om det är i stan eller vad vet jag, i 

Andersberg så finns de folk som jag känner” (Maria). 

  

Denna uppfattning säger Maria grundar sig i att hon har ett brett kontaktnät som sträcker sig 

över hela staden. Sara som också bor på östra sidan tycker helt tvärtom. Hon säger att hon 
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bara har negativa upplevelser av Andersberg och känner sig inte trygg med att vistas där. 

Anna som bor på väst berättar att hon har blivit stämplad som en “Söndrumstjej” och blivit 

bemött av förutfattade meningar av hur hon är, när hon befinner sig på östra sidan av 

Halmstad. Josefine och Cecilia som bor på väst upplever att föreställningar och fördomarna 

om Andersberg har förändrats över tid. De upplever att föreställningar har förstärkts och 

implementerats av media och genom ryktesvägar. Cecilia beskriver det som följande: 

  

”Ja det har blivit värre tycker jag. För innan satte de aldrig eld på bilar eller sköt folk. Alltså 

det kanske de har gjort utan att vi hörde något. Men Halmstad är så litet så de borde vi ju hört….Men 

det har blivit värre. Absolut” (Cecilia). 

  

Cecilia tror att denna upplevelse grundar sig i informationen som skrivs i sociala medier. Hon 

berättar också att det finns ett område som heter Bäckagård på västra sidan, som hon upplever 

är skumt och mindre trivsamt. Josefine som är bosatt i Bäckagård upplever att det enbart är en 

viss del av Bäckagård som är skumt, medan delen hon bor i är lugnare. Hon vill också betona 

att problematik som droger och inbrott finns överallt, även i Tylösand. Hon säger: 

 

“Det klart att vi har problematik här ute på vår sida med...där det finns pengar, finns det 

också droger. Fast här syns det ju inte..” (Josefine). 

 

Hon menar att på västra sidan göms det snarare undan, om man jämför mellan exempelvis 

Andersberg. Hon berättar också att hon upplever att föreställningen om att uppdelningen i 

staden delvis har att göra med generationsklyftan. Hon säger att de äldre oftast har en negativ 

syn på individer med utländsk bakgrund. Detta menar Josefine kan påverka och öka 

uppdelningen i staden. Rasmus och Niklas som bor varsin sida upplever att dessa 

föreställningar och fördomar har blivit bättre, i och med att de själva blivit mer medvetna och 

öppna som människor. De tror att det beror på att de gått i en skola där det har varit blandade 

nationaliteter, vilket medfört att de har vänner som är utspridda i olika områden. Maria från 

öst upplever att  föreställningarna och fördomarna är densamma som förr. Hon själv har aldrig 

haft några fördomar om Andersberg, då hon spenderat tid där och upplever det som vilket 

annat område som helst. 

6.5 Uppdelningen i Halmstad - finns den? 
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6.5.1 Segregation enligt respondenterna 

Samtliga respondenter beskriver att segregation har med uppdelningen av folket att göra. 

Några respondenter som bor på väst framhäver att de tycker att segregation är starkt kopplat 

till vilken etnisk bakgrund individen har. Det tyckte även några respondenter som bor på östra 

sidan. Gustav från öst lyfter fram att det är kopplat till den geografiska aspekten också, då han 

menar att det finns mer attraktiva områden att bo på än andra. Josefine tycker att segregation 

är problematiskt och beskriver det på följande vis: 

  

”Jag tänker att det är problem, att det är ett nytidsproblem som vi måste jobba med. Och jag 

tror att det är mycket viktigare och större än vad vi är villiga att erkänna. Och man kan bara titta på 

vilken storstad som helst och det är ett problem och det är svårlöst, vi måste komma på nya idéer” 

(Josefine). 

 

Även Maria som bor på öst anser att segregation är svårt och problematiskt. Hon kopplar 

begreppet segregation till de individer som har det sämre ställt både ekonomiskt och socialt.  

 

6.5.2 Uppdelningen från väst till öst och hur den gestaltas 

Samtliga respondenter upplever att det finns en tydlig uppdelning i staden mellan västra sidan 

och östra sidan. Det finns en gräns som delar Halmstad som stad. Respondenterna från de 

olika sidorna har olika uppfattningar om vart gränsen går. Sara som bor på öst menar att 

gränsen går vid Linehed och österut. Gustav som bor på öst tycker att gränsen till öst går vid 

Nyhem, vilket även Cecilia från väst upplever. Rasmus från väst anser att den snarare går vid 

järnvägsspåret, i och med nybygget på Nissastrand: 

                    

”Nu har det ju gått från att Nissan har varit en skiljegräns till att mer järnvägsspåret har blivit 

gränsen...i och med att Nissastrand har vuxit fram” (Rasmus). 

  

Han menar att nu är det helt plötsligt bra att bo på andra sidan Nissan, för att det är nybyggt 

och nu klassas som ett finare område. Majoriteten av respondenterna från båda sidorna 

upplever att uppdelningen grundar sig i de ekonomiska aspekterna gällande bostäder. 

Höginkomsttagare bosätter sig på väst, medan låginkomsttagare bor på öst. Cecilia och 

Josefine från väst framhåller att uppdelningen också påverkas av de sociala aspekterna. 

Josefine som har barn upplever att det blir uppdelat även på den västra sidan, då dem inte har 

samma ekonomiska förutsättningar som andra i deras bostadsområde. Hon har märkt de 
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sociala skillnaderna när ett av hennes barn gick sin egen väg och klädde sig annorlunda 

gentemot de andra barnen, vilket bidrog till blickar och kommentarer. Maria från öst upplever 

att uppdelningen grundar sig i klasskillnader: 

  

”Det är ju uppdelat genom klasskillnader då det “finare” folket bor i områden som Tylösand 

och Frösakull medan de “mindre finare” folket bor i områden som Andersberg och Vallås ” (Maria). 

 

Hon beskriver att det skapas grupperingar och områden blivit som småsamhällen inom staden. 

Hon upplever också att de som bor i Andersberg hamnar i utanförskap. Hon tror att 

individerna som bor där inte känner av utanförskapet inom bostadsområdet då de oftast delar 

samma kultur. Det är snarare när de kommer utanför området som känslan av utanförskap 

uppstår menar Maria. 

 

6.5.3 Konsekvenser av uppdelningen  

Alla respondenter upplever att konsekvenserna av denna uppdelning i staden är negativ och 

att det bidrar till ett utanförskap. Anna från väst säger att de skapas ett “vi och dem” som 

påverkar människor på den östra sidan negativt: 

  

”Det hade ju varit bättre för alla om det inte hade blivit ett “vi och dem”. Där “dem” är där det 

händer mer..man räknar kallt med det liksom...Även fast att det inte behöver vara så. Men man tänker 

ju så att händer det något så är det ju dem på andra sidan. Men det händer ju lika mycket hos oss. Som 

inbrott och hot” (Anna). 

 

Maria på öst upplever också att det blir ett “vi och dem”, vilket hon tycker medför att 

individerna i mindre attraktiva områden inte känner sig inkluderade i samhället. Det blir enligt 

Maria mycket exkludering och inkludering av människor. Gustav från öst tycker att blir 

grupperingar som kan leda till irritation och orättvisor mellan människor. Rasmus som bor på 

väst menar att det blir typiskt att det är etniska svenskarna med efternamn som “Larsson” bor 

på västra sidan, vilket skapar en enorm segregation.  

 

6.5.4 Hur anser respondenterna att uppdelningen kan motverkas? 

Flera respondenter som bor på väst respektive öst tror att det behöver byggas fler billigare 

lägenheter, främst på den västra sidan, men även på den östra. De tror då att individer med 

olika bakgrund kommer att mötas och eliminerar ett “vi och dem”. Cecilia och Rasmus från 
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väst tycker också att man redan i det tidig ålder behöver beblanda elever med olika 

bakgrunder i skolan. Rasmus menar även att det gamla tankesättet måste ändras: 

  

”Det är så lätt att skylla på gamla värderingar, men någonstans måste man ju bryta loss det. 

Det är väl jättebra att ditt barn kommer hem med en ny kompis som har en annan bakgrund än den 

själv” (Rasmus). 

  

Rasmus berättar vidare att när han gick i skolan hade alla samma bakgrunder, vilket han anser 

inte gynnar mångfalden i staden. Cecilia föreslår även nattvandring som en åtgärd, då hon tror 

att det kan få människor att känna sig tryggare. Det bidrar till att människor rör sig i fler 

områden och integrerar med varandra. Sara och Niklas från öst tycker att de som är födda och 

uppvuxna i Sverige generellt är mer stängda än individer från andra kultur. Därmed anser de 

att det  behövs insatser i samhället som arbetar med att individer blir mer öppensinnade och 

mottagliga. Maria från öst tycker att aktiviteter som möjliggör möten kan motverka 

uppdelningen av staden. Hon tycker att internationella matmarknader är en jättebra aktivitet 

som kommer till Halmstad varje år, då det välkomnar individer med olika kulturella 

bakgrunder. Josefine som bor på väst lyfter upp idrottsvärlden som ett gott exempel för att 

motverka segregation. Hon säger: 

 

”Idrott tror jag gör en stor insats överlag. Det finns ju idrottskonsulenter. Det är bra att 

det finns jobb som arbetar aktivt med det idag liksom. Förr när jag växte upp fanns det ju inga med 

utländsk härkomst i min klass och det är ju inte så längesen så det har ju gått väldigt fort ”(Josefine). 

  

Hon menar att inom idrotten spelar det ingen roll vilken bakgrund individen har, alla är 

accepterade och får vara med. Idrottsvärlden har kommit längre i denna frågan, än de övriga 

delarna i samhället. 

6.6 Upplevelserna av stadens “offentliga rum” 

6.6.1 Känslan av att vara välkommen i staden 

Gustav, Rasmus och Niklas som alla är uppväxta på väst men bor på olika sidor idag berättar 

att det känner sig välkomna överallt i staden. De känner sig trygga i sig själva och känner sig 

väl bemötta. Maria från öst känner sig välkommen överallt i staden, på grund av att hon har 

de ekonomiska och sociala möjligheterna för detta. Hon berättar att hon har ett stort 

kontaktnät och tillgång till bil, vilket bidrar till hennes upplevelse. Sara som också kommer 
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från öst upplever däremot att hon inte är välkommen överallt. Hon känner sig inte välkommen 

i Tylösand, då området skiljer mycket från där hon är uppväxt. Hon anser att attityden där är 

snobbig, vilket medför att hon känner sig obekväm när hon vistas där. 

Cecilia från väst berättar att hon känner sig välkommen överallt i staden, men att även hon 

ibland kan känna sig obekväm när hon besöker Tylösand. Hon säger:  

  
”Men åker man ut till Tylösand till exempel...Sen vet inte jag om det handlar om folket eller 

om det handlar om mig…att jag inte känner mig bekväm liksom…”(Cecilia). 

 

Cecilia tror att det beror på den “snobbiga” attityd som existerar där men även att det handlar 

om att hon inte har samma ekonomi. Anna från väst berättar att hon inte känner sig välkomna 

överallt. Anna känner sig inte välkommen i Tylösand eller Andersberg på grund av att hon 

upplever att hennes egna synsätt skiljer sig från områdets invånare när det kommer till 

ekonomiska och kulturella aspekter.   

 

6.6.2 Är stadens offentliga rum öppna för alla? 

Josefine och Anna som bor på väst upplever att staden är öppen för alla. Det gör även Gustav, 

Niklas och Sara som bor på öst. Niklas anser att den är öppen då det är lätt att ta sig överallt, 

både med buss och cykel. Rasmus och Cecilia från väst upplever att staden inte är öppen för 

alla. Rasmus tycker att pengar är ett måste för att ta del av staden: 

  
”Har du inga pengar kan du ju inte göra någonting...klart du kanske kan gå till havet och såna 

saker men jag personligen har svårt att hitta saker som jag tycker är roliga utan pengar. Liksom bara 

att köpa en glass kostar pengar” (Rasmus). 

 

Han säger att alla roliga aktiviteter i staden kostar pengar och att staden då inte är anpassad 

till de individer som saknar denna förmån. Maria från öst upplever exakt samma sak som 

Rasmus, att alla inte har samma ekonomiska förutsättningar, vilket bidrar till att alla inte är 

välkomna.  

 

6.6.3 Respondenternas rörelse i stadens offentliga rum  

Gemensamt för samtliga respondenter är att de mestadels av sin tid rör sig i anknytning till det 

området de bor i. Respondenterna som är bosatta på västra sidan av Halmstad berättar att de 

rör sig nästan enbart på den västra sidan då de har sina familjer och vänner där. Cecilia och 

Josefine från väst säger att enda gången som de faktiskt befinner sig på den östra delen av 

Halmstad är när de ska besöka Hallarna. Gustav och Niklas bor båda två på östra sidan av 
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Halmstad men rör sig även de utåt västra sidan på grund av att deras familjer bor där. De 

vistas inte längre bort än högskolan, där de studerar. Sara är uppvuxen och bor på östra sidan 

av Halmstad och rör sig nästan bara på östra sidan: 

                    
”Jag håller mig nästan alltid på östra sidan och nästan aldrig på den västra sidan...Jag har ju 

allt på östra sidan…mitt jobb, fotbollen och hästen här. Och jag åker nästan aldrig in till stan, behöver 

jag ha något åker jag till eurostop eller Helsingborg” (Sara). 

  

Sara berättar även att hon har sin familj på östra sidan, vilket medför hennes rörelsemönster. 

Maria, som också är uppvuxen och bor på östra sidan, rör sig i de flesta områdena i Halmstad. 

Dock berättar Maria att hon på grund av sin etniska bakgrund upplevt att hon känner sig 

malplacerad och blir uttittad när hon exempelvis handlar på Maxi flygstaden som ligger på 

västra sidan.  

7. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat från våra intervjuer. Vi kommer att utgå 

från teman för att skapa en tydlighet över materialet. Teman som kommer att användas är; 

Halmstad - en segregerad stad, Uppdelningen – ”öar" snarare än sidor, Stadens offentliga rum 

inkluderar och exkluderar, Förslag som ska skapa en mer integrerad stad. Analysen kommer 

att kopplas ihop med våra teorier, bakgrund samt tidigare forskning för att kunna besvara våra 

frågeställningar. 

 

7.1 Halmstad- en segregerad stad 

I våra intervjuer framkommer det att samtliga respondenter anser att begreppet segregation 

har med uppdelning av folket att göra och att Halmstad är uppdelat är något som samtliga av 

våra respondenter beskriver. Några respondenter från både öst och väst menar att segregation 

är kopplat till vilken etnisk bakgrund individen har. Detta skiljer sig dock från vad Maria från 

östra sidan anser, som tar upp de ekonomiska och sociala aspekterna som främsta orsaker till 

segregation. Hon menar att alla individer inte har samma ekonomiska och sociala möjligheter, 

vilket bidrar till segregation. Respondenternas beskrivning av att segregation kan vi förstå 

utifrån hur Franzén förklarar begreppet. Franzén (2008) menar att segregation handlar om det 

rumsliga åtskiljandet av olika befolkningsgrupper. Han menar att en kan urskilja segregation i 

olika typer, demografiskt, etnisk och socioekonomisk som medför att individer både medvetet 

och omedvetet utsätter vissa grupper för utanförskap. Utifrån våra respondenters utsagor går 

det att se en likhet mellan respondenternas beskrivning av begreppet från båda sidorna, då de 
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anser att segregationen främst har med etniska aspekter att göra. Dock skiljer sig deras 

beskrivning av segregation när de ska beskriva den inom Halmstad, då de också framhåller 

den socioekonomiska aspekten som en orsaken.  

 Alla respondenter upplever att det finns en uppdelning i Halmstad mellan öst 

och väst. En respondent som bor på östra sidan upplever att uppdelning i staden är baserad på 

att det finns en finare och en mindre fin sida, där den västra delen är mer attraktiv än den 

östra. Respondenterna beskriver att det finns en gräns som delar staden, men vart denna går är 

det delade åsikter om. Några respondenter som är bosatta på vardera sida av Halmstad 

upplever att gränsen går vid Nyhem. Detta skiljer sig från uppfattningen en respondent som 

bor på östra sidan har. Hon menar att gränsen mellan öst och väst går vid Linehed. Rasmus 

från västra sidan berättar att den klassiska gränsen var Nissan, men att den snarare går längst 

järnvägsspåret idag. Det tror han kan bero på ombyggnationerna vid Nissastrand, som har 

medfört att gränsen har flyttats. Denna upplevelse och förflyttning av gränsen kan vi förstå 

genom det Legeby (2010) beskriver i sin artikel, om hur stadsdesignen i staden påverkar 

integrationen och individens levnadsvillkor. Hon menar att den urbana utformningen påverkar 

den rumsliga integrationen, försämrar tillgängligheten i staden och separerar grannskapen. 

Stadsdesignen påverkar uppdelningen och segregationen i Halmstad, då det byggs nya och 

mer attraktiva bostadsområdena på östra sidan, vilket medför att gränsen flyttas. Anledning 

till denna uppfattning kan grunda sig i att de som är uppvuxna på östra sidan upplever att 

västra sidan växer i och med ombyggnationer på Nissastrand. Det medför att gränsen till den 

östra sidan har förflyttat sig mer österut.  

 

7.2 Uppdelningen - ”områden” snarare än sidor 

Det framkommer i vårt material att samtliga respondenterna upplever att det finns fördomar 

och föreställningar om tre olika områden i Halmstad som de kopplar till uppdelningen i 

Halmstad. Andersberg är ett område som respondenterna från båda sidorna upplever som ett 

stökigt och oroligt område, där det händer mycket negativa saker, exempelvis bränder och 

skottlossning. Detta skiljer sig från en respondent som bor på östra sidan, som inte har några 

fördomar alls på grund av att hon rör sig i alla områden. Bäckagård är även det ett område 

som enbart några respondenter från västra sidan upplever som ett stökigt och mindre trivsamt 

område. Det skiljer sig från upplevelserna om Andersberg då det enbart är personer från 

västra sidan som lyfter fram Bäckagård som ett negativt område. En gemensam bild som 

framkommer från flera av våra respondenter från båda sidorna är att Tylösand är ett område 

där de inte känner sig bekväma. Uppfattningar grundar sig i att Tylösand anses vara “ett 
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finare” område med en snobbig attityd, snarare än att vara ett oroligt och stökigt område som 

Andersberg. Dessa upplevelser som våra respondenterna har om områdena kan vi förstå likt 

de tillskrivningar som Elias (1999) beskriver att de etablerade ger outsider i sin teori. Alltså 

att de etablerade ansåg sig ha en högre social status och tillskrev outsider ett lägre värde, 

vilket ledde till en moralisk differentiering. Denna tillskrivning grundar sig i att de etablerade 

bedöms efter deras “bästa minoritet” medan outsiders bedöms efter deras “sämsta minoritet”, 

alltså tillskrivs ett helt område en status grundad på enbart en liten del av den.  

 På samma sätt liknar detta respondenternas upplevelser om området Andersberg, 

Bäckagård och Tylösand. Andersberg och Bäckagård får sina tillskrivningar utifrån sina 

“sämsta minoriteter”, det vill säga att de negativa händelserna som sker där dömer ut hela 

området. Tylösand däremot tillskrivs utifrån den “bästa minoriteten”, då området anses vara 

det finare och mer etablerade. Dock kommer det fram i vårt resultat att en respondent från 

västra sidan menar att negativa aspekter, såsom droger också finns där, men skyms att det 

undan. Utifrån detta förstår vi det som att man skyddar och förskönar sitt egna område för att 

upprätthålla de tillskrivningar som områden har. Tillskrivningar som respondenterna ger 

andra områden kan grunda sig i deras upplevelse av sitt egna område, då man snarare lägger 

de negativa tillskrivningarna på andra områden än sitt eget.  

Gemensamt för våra respondenter är att de känner sig trygga och bekväma i sitt 

bostadsområde för att de upplever sitt område som lugnt och inte oroligt. Samtliga har nära 

till sin familj, vänner och arbete/skola. Detta påverkar deras rörelsemönster, då de mestadels 

rör sig i förhållande till sitt område. Respondenternas eget område kan vi förstå utifrån 

Jönhills (2012) teori om inklusion och exklusion. Att vara inkluderad handlar om att tillhöra 

olika sociala system, exempelvis familj och arbete. Respondenternas deltagande i sitt 

bostadsområde kopplar vi till närheten till deras olika sociala system, såsom arbete, familj och 

vänner. Med hjälp av de sociala systemen som respondenterna ingår i blir de inkluderade i sitt 

bostadsområde. Detta skiljer sig från de områden där de inte tillhör något socialt system, 

vilket medför att de blir exkluderade i dessa områden. Exkluderingen påverkas också av den 

differentieringen som respondenterna ger de olika områden i Halmstad, såsom att vissa 

områden är ”finare” än andra. Genom denna differentiering väljer respondenterna bort de 

områden som de är exkluderade ifrån och på så vis upprätthålls de tidigare nämnda 

tillskrivningar av dessa områden. Dock skiljer sig detta från Marias rörelsemönster, då hon 

har ett brett kontaktnät och rör sig över hela Halmstad och får en egen uppfattning av 

områdena utan att låta sig påverkas av de rådande tillskrivningarna. 
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 Det framkommer även i vårt material att dessa fördomar och föreställningar 

angående områdena baseras på ett gammalt synsätt samt ryktesspridning. Några respondenter 

från väst framhåller också medias påverkan på fördomarna och föreställningarna. Gemensamt 

för våra respondenter är att de framhåller att det skapas grupperingar och skapas “vi och 

dem”. Detta lyfter Elias (1999) fram när han beskriver ryktesspridningens påverkan på den 

moraliska differentieringen. De etablerades tillskrivningar på outsiders förstärks genom 

skvaller och rykten. Likaså kan vi förstå respondenternas upplevelser av de andra områden 

genom de tillskrivningar som de ger dessa. Genom att tillskriva sitt egna område som det 

bättre, tillskriver de det andra området som mindre bra. Detta skapar grupperingar och en “vi 

och dem” - känsla som gör det tydligt att det finns en uppdelning i Halmstad. Dock går det att 

se att uppdelningen riktar sig mot vissa områden snarare än mellan två sidor, såsom 

Andersberg, Tylösand och Bäckagård, men att de är segregerade på olika grunder.  

 

7.3 Stadens offentliga rum inkluderar och exkluderar 

Majoriteten av respondenterna anser att staden är öppen för alla. Några respondenter från 

vardera sida lyfter dock den ekonomiska aspekten som en problematik. De menar att det 

mesta i stadens offentliga rum kräver ekonomiska resurser, vilket medför att alla inte har 

samma förutsättningar och möjligheter att ta del av den. Vi tolkar detta utifrån Mitchells 

(2003) beskrivning av det offentliga rummet som en plats som samlar en variation av 

människor och öppnar upp för en offentlig debatt. Denna aspekt är svår att efterfölja då 

ekonomiska och sociala aktörer numera tar större kontroll av användandet av det offentliga 

rummet. Den samtida stadsplaneringen fokuserar allt mera på affärscentrum och marknader 

för att öppna upp för en större konsumtion. Mitchell (2003) menar att detta bidrar till att 

variationen och mångfalden av människor minskar då det offentliga rummet smalnas av. De 

individer som inte har de ekonomiska resurserna blir uteslutna. Det blir en tydlig exkludering 

och individerna har inte samma möjligheter och förutsättningar i det offentliga rummet. 

Utifrån Mitchells beskrivning av det offentliga rummet går det att tolka respondenternas 

påstående angående den ekonomiska exkluderingen som sker som en motkraft gentemot 

integration och att det bidrar till grupperingen i staden, då inte alla känner sig bekväma eller 

har samma möjlighet att ta del av de offentliga rummen.  

 Flera av respondenterna från båda sidorna berättar i intervjuerna att de är 

välkomna i stadens offentliga rum. En respondent från väst påstår att detta grundar sig i att 

han aldrig upplevt något problem med att vistas i de olika delarna av staden. En annan 

respondent som bor på öst menar att hennes ekonomiska och sociala möjligheter bidrar till att 
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hon har tillgång till stadens offentliga rum. Dock framhåller hon att hon känner sig uttittad när 

hon besöker vissa delar på västra sidan. Jönhill (2012) menar att alla individer tillhör delar i 

ett system fast på olika sätt. På så vis behöver inte exklusion innebära något negativt eller 

bidra till sociala problem utan det är snarare effekterna av det. Utifrån Jönhill förstår vi att 

flera av respondenterna är inkluderade i staden olika offentliga rum. Dock finns det vissa 

områden som vid tillträde medför exkludering för individen. En effekt av detta är att de då 

bildas grupperingar i olika offentliga rum då respondenterna helst undviker vissa platser.  

 Vidare framkommer det också att flera respondenter från väst och från öst 

berättar de inte känner sig välkomna i de offentliga rummen i Tylösand. Anledningen till det 

är att de anser att attityden där är “snobbig” och att personerna som vistas inom de områdena 

tittar konstigt på dem. En respondent från väst grundar sina upplevelser i att hon inte har 

samma ekonomiska resurser som de som bor på Tylösand. Exkludering uppstår även när hon 

vistas i Andersberg, men då beror det enligt henne på de religiösa aspekterna. Maria från öst 

upplever sig uttittad när hon handlar på västra sidan och påstår att detta har med hennes 

etniska bakgrund att göra. Denna upplevelse kan vi förstå med hjälp det Elias (1999) 

beskriver angående att outsiders hade svårt att blir accepterade utifrån de tillskrivningar som 

de etablerade gav dem. Det var de etablerade som hade en stark gemenskap, utvecklade regler 

och traditioner som medförde att de visste hur de skulle behandla varandra. På samma sätt kan 

vi tolka respondenternas upplevelser när de inte känner välkomna i de områden som de inte 

känner sig ha en tillhörighet till. Respondenter som upplever att hon inte är välkommen på 

grund av både ekonomiska och religiösa skillnader, kan kopplas till den tillskrivning som hon 

ger dessa områden, att Tylösand är en plats starkt kopplade till ekonomiska resurser och 

Andersberg är en plats kopplat till en religion.  

 

7.4 Förslag till en mer integrerad stad 

Utifrån respondenternas upplevelser kring inkludering och exkludering i stadens offentliga 

rum kom de fram med olika förslag på vad som kan skapa en mer integrerad stad. Några 

respondenter från vardera sida framhåller att ett förslag skulle kunna vara att bygga fler, 

billigare bostäder, främst på den västra delen och även på östra. Genom att bygga billigare 

bostäder på västra delen, där de dyrare bostäderna befinner sig, menar respondenterna bidrar 

till att individer med olika bakgrunder interagerar med varandra och eventuellt eliminera ett 

“vi och dom”.  På liknande sätt framhåller Andersson och Magnusson Turner i artikeln 

”Segregation, gentrification, and residualisation: from public housing to market driven 

housing allocation in inner city Stockholm” (2014) att segregeringen har med ekonomiska 
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aspekter att göra. Individerna med bättre ekonomisk situation tar i större utsträckning över 

bostadsområden i innerstaden vilket bidrar till att det blir mindre socialt blandat och 

segregeringen ökar. Med hjälp av artikeln kan vi förstå respondenternas förslag om att bygga 

billigare lägenheter för att minska uppdelningen. Genom att öka bostäderna och göra dem 

tillgängliga för individer med mindre inkomster på den västra och östra sidan av Halmstad 

kan det skapa ett mer socialt blandat område. Det kan bidra till en ökad integration och 

motverka den uppdelning som idag finns i staden.   

 Några respondenter från västra sidan tycker att man bör satsa på mångfald i 

skolklasserna. Blanda elever med olika bakgrunder och kultur inom skolorna redan i tidig 

ålder. Vi kopplar detta till Jönhills (2012) beskrivning om att dagens samhälle är 

mångkulturellt och att det kan medföra problematik som följd av konflikter på grund av 

individens beteendemönster och olika syn på normer och värderingar. Detta menar han bidrar 

till exkludering i samhället. Respondenternas förslag att beblanda elever i skolklasserna, där 

alla ingår i skolans system, kan tolkas som ett sätt att motverka det som Jönhill beskriver. Det 

kan medföra att individerna med olika bakgrunder blir mer inkluderade i såväl skolan som i 

samhället och motverkar uppdelningen i staden.  

 Ett annat förslag som respondenter från vardera sida föreslår är aktiviteter som 

internationella matmarknader, idrottsföreningar och andra sociala sammanhang i stadens kan 

möjliggöra nya möten och motverka uppdelningen. Olika aktiviteter där individens kulturella 

bakgrund och uppväxt inte har någon betydelse, utan finns till för alla som är intresserade och 

villiga att delta. Detta går i linje med det som Eizaguirre et.al (2015) beskriver i artikeln 

”Social innovation and creativity in cities: A socially inclusive governance approach in two 

peripheral spaces of Barcelona”. Invånarna i exkluderade områden gick ihop för att göra 

dessa områden mer attraktiva och skapa gemenskap och social sammanhållning. De skapade 

kulturcentrum i gamla industrilokaler som fungerade som en samlingsplats för kulturella och 

sociala initiativ. De tidigare exkluderade områdena blev då en plats dit många sökte sig och 

nya interaktioner och möten skapades. Genom att satsa på aktiviteter som är anpassade för 

alla i områden som, Andersberg och Bäckagård, kan det locka dit mer människor och göra 

dessa områden mer attraktiva och accepterade av befolkningen i Halmstad. Med hjälp av 

aktiviteter skapas nya möten och interaktioner, vilket medför att människor från andra delar 

av staden får en bättre uppfattning och en ny bild av dessa områdena.  
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8. Avslutande sammanfattning och reflektion  

I detta avsnitt kommer vi först att presentera en avslutande sammanfattning av studien. Vi 

kommer därefter presentera våra slutsatser, redogöra för de reflektioner vi har haft under 

arbetets gång samt förslag på vidare forskning kring studiens ämnen. 

 

8.1 Sammanfattning 

Vårt syfte var att undersöka hur våra respondenter upplever Halmstad och de offentliga 

rummen, med fokus på om den upplevs som uppdelad eller öppna för alla. Vi vill också ta 

reda på om upplevelsen skiljer sig beroende på om respondenten bor på västra eller östra 

sidan av staden samt hur det påverkar individens upplevelse av social sammanhållning. För att 

kunna undersöka detta har vi använt oss av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer 

för att nå respondenternas upplevelser kring ämnet. I vår bakgrund har vi bland annat använt 

oss av Franzéns beskrivning av vad segregation är, samt tidigare forskning som omringar 

fenomenen segregation och integration för att skapa en djupare förståelse för det aktuella 

ämnet. Vidare för att kunna analysera vår framtagna empiri valde vi Mitchells teori om det 

offentliga rummet, Jönhills teori inklusion och exklusion och Elias teori etablerade och 

outsiders. Mitchells teori om det offentliga rummet synliggör den problematik som några av 

våra respondenter upplever finns i stadens offentliga rum, vilket är att konsumtionen bidrar 

till att det offentliga rummet exkluderar de personer med sämre ekonomisk bakgrund. Med 

hjälp av Jönhills begrepp inklusion och exklusion har vi fått en förståelse om att individen kan 

vara inkluderad och exkluderad oavsett vilket område de är bosatta i. Det framgår att våra 

respondenter är både inkluderade och exkluderade i staden beroende på vart de befinner sig. 

Elias teori om etablerade och outsiders beskriver hur individer tillskriver vissa områden ett 

lägre respektive högre värde, vilket har hjälpt oss i vår tolkning att Halmstad snarare är 

segregerad i områden inom de olika sidorna än uppdelad mellan öst och väst. 

 

8.2 Slutsats 

Här kommer vi att presentera våra slutsatser i vår studie och för att göra det på ett tydligt sätt 

kommer vi att dela in dessa utifrån våra frågeställningar.  
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8.2.1 Upplever respondenterna Halmstad som en segregerad stad och skiljer sig 

upplevelserna beroende på om respondenterna är bosatta på östra respektive västra sidan av 

Halmstad? 

I vår empiri framkom det att samtliga respondenter upplever att Halmstad är en segregerad 

stad och att det består av segregerade områden inom sidorna snarare än mellan dem. Detta 

grundar sig i de tillskrivningar som respondenterna ger områdena Andersberg, Bäckagård och 

Tylösand, som de kopplar till uppdelningen i staden. Enligt de flesta respondenterna är 

området Andersberg stökigt, oroligt och en plats där alla negativa händelser sker. Dock är det 

en respondent från östra sidan som inte delar denna bild av Andersberg, då hon tack vare sitt 

breda kontaktnät har skapat en egen bild av området utan att påverkas av andras 

tillskrivningar. Bäckagård är det enbart respondenter från väst som framhåller som ett stökigt 

område och mindre trivsamt, vilket bidrar till att de skiljer sig från de övriga respondenternas 

då de inte har något uppfattning av det området alls. Tylösand lyfts också fram som ett 

område som är finare än de andra och där det enligt respondenterna från båda sidorna råder en 

viss attityd, vilket medför att de inte känner sig bekväma där. Empirin visar att 

respondenternas upplevelser om uppdelningen till viss del skiljer sig åt beroende på vilken 

sida de är bosatta på, när det kommer till hur respondenterna tillskriver de olika områdena sin 

status.  

 

8.2.2 Hur uppfattar invånarna de offentliga rummen i staden och kan dessa platser bli mer 

integrerande? 

Flera av våra respondenter uppfattar de offentliga rummen i staden överlag som inkluderande, 

där de själva känner sig välkomna i de olika delar. Dock känner sig några respondenter, både 

från västra och östra sidan, sig inte välkomna i Tylösand, på grund av de upplever en snobbig 

attityd där. Samma upplevelse har de gentemot Andersberg, men där grundar sig upplevelsen 

av att respondenterna ser det som ett stökigt och oroligt område. Det framkommer även att 

några respondenter anser att det offentliga rummet i city är anpassat efter konsumtionen, 

vilket de menar skapar en exkludering av de som inte har samma ekonomiska resurser. Detta 

tydliggör att även city är ett område kopplad till segregationen i Halmstad, då det utesluter 

individer. Vidare framkommer det i vår empiri olika förslag från respondenterna hur de 

offentliga rummen kan bli mer integrerande. Ett förslag som kom fram från våra respondenter 

från båda sidorna var att bygga billigare bostäder på båda sidor, för att individer med olika 

ekonomiska och sociala bakgrunder kan interagera med varandra och motverka ett “vi och 

dem”. Några andra förslag som framhölls var att satsa på mångfald i skolklasser redan i tidig 
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ålder samt att skapa gemensamma aktiviteter som är anpassade för alla invånare i stadens alla 

områden.   

 

8.3 Reflektion 

Vi anser att vi har uppnått vårt syfte och kunnat besvara våra frågeställningar i vår studie. Vi 

har fått en fördjupad kunskap i hur våra respondenter upplever segregation i Halmstad och hur 

den ser ut i staden. Under inledningen benämns kommunens vision angående hur de vill att 

invånarna ska uppleva Halmstad. De lyfter upp att Halmstad ska vara en kommun där 

människor respekterar varandra och känner en trygghet. Gemenskap, aktiviteter och 

livskvalité ska finnas för att skapa en hållbar stad. Utifrån våra respondenters utsagor tolkar vi 

att dessa visioner till en viss del efterlevs i och med att respondenterna upplever en viss 

trygghet och gemenskap i staden. Dock är det tydligt att det finns en segregation i staden där 

Andersberg, Bäckagård, Tylösand och “city” är segregerande som vi anser att kommunen 

behöver arbeta med. Vi tror att respondenternas förslag att få in mer mångfald i skolorna och 

anordna aktiviteter i dessa områdena, kan skapa mer möjligheter till integration och minska 

segregeringen. 

 Kritik vi kan rikta mot oss som forskare är att våra tidigare antaganden 

angående att de finns en attraktivare sida att bo på, har påverkat och vinklat vårt 

materialintag. Det har bidragit till att en del av våra intervjufrågor blivit vinklade. En annan 

kritik är att vi funnit det svårt sammanställa vår empiri. Vi hade kunnat utforma 

intervjuguiden efter flera kategorier för att underlätta detta. Inför vidare forskning inom detta 

område skulle det vara intressant att undersöka hur invånarna som bor i samtliga områden i 

staden upplever segregationen i Halmstad. Studien skulle kunna använda sig av både 

kvantitativ och kvalitativ metod. Genom enkäter framkommer en bredare empiri och 

helhetsbild, för att sedan använda sig av kvalitativa intervjuer och nå en djupare förståelse. En 

annan intressant fortsättning skulle kunna vara att undersöka hur kommunen uppfattar och 

arbetar med segregationsfrågor i staden.  
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10. Bilaga  
 

Intervjuguide 

Bakgrund 
 Ålder:  

 Kön: 

 Hur länge har du bott i Halmstad? 

 Trivs du där du bor nu?  

-Varför/varför inte?  

 

Offentliga rummet / Rätten till staden 
 Hur skulle du beskriva Halmstad? 

 Hur ser staden ut för dig ? 

- Upplever du att det finns en uppdelning i staden? 

- Hur ser denna uppdelningen ut?  

- Vilka konsekvenser tror du att det medför? 

- Hur tror du att man skulle kunna motverka denna uppdelningen? 

 Hur rör du dig i olika stadsdelar ? 

 - vilka områden och hur ofta? 

 - hur kommer det sig? 

-finns det något område som du sällan rör dig i? 

 Känner du att det finns föreställningar eller fördomar om utanförskap i Halmstad som 

påverkar invånarna? 

 - Hur? På vilket sätt.  

 Känner du att denna upplevelsen har förändrats under tid? Har den ändrats från när du 

var yngre tills nu ?  

 

Inkludering/exkludering 
 Känner du dig välkommen överallt i staden?  

- Varför upplever du det så? 

 Vad är segregation för dig?  

- Har du upplevt det någon gång?  

 Anser du att staden är anpassad för alla ? 

-Hur tror du man skulle kunna göra staden mer öppen och tillgänglig för alla?  

 

Tillhörighet 

 När du valde vart du skulle bosätta dig i staden, hur tänkte du då? 

-Varför? 

- (Vad tror du detta kan bero på) 

 Vad får dig känna dig bekväm / trygg i ett bostadsområde? 
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