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ABSTRACT 

Ullén, A. Wiik, L. 2017. Platskänsla på universitet. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 
universitet.  
 
I denna rapport är syftet att undersöks platskänslan vid två olika universitet, Uppsala Universitetet i Sverige och 
University of Wollongong i Australien. Detta utfördes genom att komparativt undersöka skillnader och likheter 
vid universiteten. Som underlag för studien har material samlats in genom en flermetod som kombinerar intervjuer 
och enkäter för att få en både kvantitativ och kvalitativ bredd. Studenter från universiteten har utfrågats gällande 
deras syn på platskänsla samt vad som utmärker respektive universitet i termer av denna. Resultaten visar att båda 
universiteten har en god platskänsla där studenterna trivs. En likhet i båda fallen är att den specifika studentmiljön 
som uppstår på universiteten bidrar till en gemenskapskänsla bland studenterna. Platskänslan grundas däremot på 
olika faktorer vid respektive universitet där historiska byggnader och nationer bidrar till den övergripande 
studentkänslan i Uppsala, medan stranden och det centraliserade campuset är viktigt i Wollongong. Därav framgår 
det att platskänslan på universitet inte kan beskrivas generellt utan varierar beroende på vilket som undersöks och 
hur det upplevs av de som studerar där.  
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1. INLEDNING  
  
Att knyta an eller känna samhörighet är en central del i människans liv. Liksom det går att känna 
meningsfulla band till en person, en grupp eller ett objekt, går det att känna så för en plats. 
Denna känsla kan beskrivas som ett förhållande mellan människa och plats vilket i sin tur leder 
fram till begreppet platskänsla. Förhållandet kan uttryckas som det subjektiva och 
känslomässiga bandet en person har till en plats. Platskänslan kan variera i intensitet, subtilitet 
och uttryckssätt från person till person.   

Varje år lämnar tusentals blivande studenter sina hem för att studera vid universitet runt 
om i världen. De letar alla efter en plats att spendera de närmsta åren av sina liv som 
förhoppningsvis kommer ge upphov till många positiva minnen när de i äldre dagar ser tillbaka 
på tiden som student. Vissa värdesätter en högkvalitativ utbildning i sitt letande, andra 
värdesätter ett rikt studentliv och många bådadera. Samtidigt försöker universiteten attrahera 
studenter genom att erbjuda precis allt det som studenterna letar efter. Universiteten försöker 
utmärka sig mot mängden genom att peka på det som gör dem unika. Således blir studenternas 
platskänsla på universiteten en viktig förutsättning för studenttiden men även för universitetens 
marknadsföring och intresse för studenternas trivsel. Beroende på hur platskänslan upplevs kan 
studenterna påverkas både positivt och negativt. Till exempel kan en positiv platskänsla leda 
till en ökad produktivitet och studiemotivation som kan ses som en fundamental del för att 
studenter ska klara av sina studier på bästa sätt. Likaså kan en negativ platskänsla leda till den 
motsatta effekten. 

Det finns därför många intressanta anledningar till att studera studenters platskänsla, som 
förhållandet mellan människa och plats, vilket är denna uppsats syfte. En grupp studenter 
kommer att ses som människorna och universitet som platsen. För att skapa en säregen vinkel 
kommer platskänslan vid två olika universitet att undersökas varav det ena är lokaliserat i 
Uppsala, Sverige och det andra i Wollongong, Australien. Anledningen till att dessa två 
universitet valdes är dels att vi författare studerar i Uppsala samt att vi båda genomförde utbyte 
i Australien under en del av skrivtiden. Vi trodde även att intressanta aspekter i form 
av kulturella och geografiska skillnader och likheter kunde uppstå eftersom universiteten är 
lokaliserade på varsin sida av jordklotet.   
  
1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka studenters platskänsla vid två olika universitet. Det 
är en jämförande studie om studenters platskänsla med särskilt fokus på universitetsrelaterade 
faktorer som är av betydelse för platskänslan vid varje universitet. Genom att komparativt 
undersöka vad som gör respektive universitet unikt och vad studenter uppskattar relaterat till 
universitet i sin upplevda platskänsla kan det som anses viktigast beskrivas. Detta har lett fram 
till följande frågeställningar:  
  

• Hur kan platskänsla beskrivas i studentsammanhang?  
• Vad är studenternas platskänsla vid respektive universitet och vad beror den på? 
• Vilka skillnader och likheter finns mellan universiteten då det kommer till platskänsla?  
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1.2 Avgränsningar  
I uppsatsen kommer universitetsområdet omfatta de olika campusområden som respektive 
universitet har. På liknande sett omfattar studentsammanhang och universitetsrelaterade 
faktorer aktiviteter och event som har starkt koppling till universitetet och studentliv.  
Universitetsrelaterade platser, som till exempel Uppsalas nationer och Wollongongs 
studentboenden, kommer betraktas som en bidragande del för den övergripande platskänslan.  

Då platskänsla är ett komplext begrepp där många olika faktorer spelar in kan det vara svårt 
att undersöka platskänsla på ett universitet. Uppsala Universitet kännetecknas till exempel av 
flera universitetsområden som omges och smälter samman med övriga delar av staden. 
Wollongong har ett mer centrerat campusområde men utgör ändå en stor del av staden. Den 
gemensamma faktorn för både Uppsala och Wollongong är att de är liknande städer sett till 
storlek och att de både kan ses som studentstäder. Platskänslan som undersöks i denna uppsats 
kommer således vara påverkad av respektive stads övriga delar som inte rör universitetet. Det 
som i denna undersökning menas när vi säger att vi vill undersöka platskänslan vid respektive 
universitet är den del som universitet bidrar med till den upplevda platskänslan i respektive 
studentstad. För att hålla undersökningen inom rimliga ramar kommer inte 
övriga stadsdelar lyftas fram men det är ändock viktigt att ha en medvetenhet om att även dessa 
spelar in. Campus Gotland som tillhör Uppsala Universitet undersöks inte i studien. 

En individ kan skapa en positiv platskänsla kring specifika intressen på platser som inte 
tillhandahålls av eller har koppling till universiteten. Till exempel om en person har ett stort 
intresse för fotboll varav betydelsen av fotbollsplaner blir avgörande för just den individens 
platskänsla.  
  

2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR UPPSALA OCH WOLLONGONG   
 

I detta avsnitt beskrivs studieområdena, Uppsala och Wollongong, utifrån ett historiskt 
perspektiv fram till hur det ser ut idag. Detta görs med syfte att få en övergripande blick om 
vilka utgångspunkter respektive stad har för platskänsla. Avsnittet ämnar även bidra med 
information om diverse faciliteter och tillgångar som finns tillgängliga som kan ha betydelse 
för studenternas platskänsla. Detta då platsen i sig, och dess historia, kan vara en bidragande 
faktor för en positiv platskänsla.   
  
2.1 Historisk överblick Uppsala  
Uppsala Universitet är nordens äldsta universitet och bildades år 1477. Till en början bedrevs 
undervisning i form av filosofi, juridik och teologi där främst teologin stod i centrum. Under 
1600-talet expanderade universitetet kraftigt genom donationer och en ökning av antalet 
studenter. Samtidigt började studenterna engagera sig i nationer baserade på geografisk hemort. 
Efter en viss omställningsfas blev till slut nationerna erkända av universitetet. Varje nation 
tilldelades därefter en professor som verkade som en inspektor för att övervaka 
verksamheterna (Uppsala Universitet 1, 2017).  

Under 1800-talet gavs studenterna större plats och klassiska studentsånger gjorde entré i 
studentlivet. Flera nya lärosäten tillkom i naturvetenskapliga och medicinska ämnen 
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tillsammans med nya byggnader som universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, 
observatoriet, Chemicum och det nya universitetshuset. Studentnationerna byggde egna 
nationshus och befäste på så sätt sin ställning. Under detta århundrade skrevs även den första 
kvinnliga studenten i Sverige in på Uppsala Universitet (Uppsala Universitet 1, 2017).  

Antalet studenter tredubblades under perioden 1880-1945 från 1500 till 4500 studenter. 
Arkeologi, konsthistoria, och flera moderna språk lades till i utbudet av nya ämnen. Under den 
så kallade utbildningsexplosionen som ägde rum under 1960-talet ökade studentantalet från 8 
000 till 21 000 (Uppsala Universitet 1, 2017).  
  
2.2 Uppsala Universitet idag  
Idag har Uppsala Universitet ca 40 000 studenter och återfinns ständigt på internationella 
rankinglistor som ett av de 100 bästa universiteten i världen. De huvudsakliga 
vetenskapsområdena utgörs av humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt 
teknik och naturvetenskap. Universitet har 9 olika fakulteter som är placerade i de olika 
campusområdena. I nuläget finns det ett tiotal utav dessa och till skillnad från många andra 
städer har Uppsala Universitet mer utspridda campusområden som sammansmälter med staden. 
Universitet har en stark historia med många gamla och traditionsrika byggnader. 
Universitetshuset och universitetsbiblioteket Carolina Rediviva är några av dessa. Dessutom 
driver universitet ett antal museer som till exempel Museum Gustavianum som är Uppsala 
äldsta bevarade byggnad (Uppsala Universitet 2, 2017).  

De 13 nationerna i Uppsala har erkänt satt sin prägel på Uppsalas studentliv och fungerat 
som ett andra hem för studenter. Inte minst med tanke på att de är en av de största 
bostadsvärdarna för studenter i Uppsala. Nationerna utgör mötesplatser för studenters sociala 
liv och aktiviteter. Studenter kan engagera sig i en eller flera av alla nationers föreningar, allt 
från idrottsföreningar och fotoklubbar till körer och orkestrar samt mycket mer däremellan. De 
tillhandahåller studiemiljöer i anrika omgivningar ofta med tillhörande fik eller bibliotek. I 
matväg kan studenter under dagtid äta lunch eller brunch till förmånliga priser. På kvällstid kan 
de träffas för att äta middag på en av alla nationers pubar eller ta en öl i baren. Senare finns 
alltid möjligheten att fortsätta kvällen på nationsklubbarna. Utöver detta anordnar nationerna 
flera sittningar och andra tillställningar året runt (Uppsala Universitet 3, 2017).  

Med en sådan stark koppling till sin historia som Uppsala Universitet har är det inte 
konstigt att det finns många traditionsknutna evenemang. Ett av de mest omtalade och 
populäraste är Valborg. Under Valborg vallfärdar mer än bara studenter till Uppsala för att fira 
vinterns sista dag. Staden blir ett festivalområde där det finns mängder med aktiviteter för 
studenter att delta i, både på grönområden, nationer och universitetsbyggnader.   
  
2.3 Historisk överblick Wollongong  
The University of Wollongongs (UOW) ursprung sträcker sig tillbaka till 1951 då en del av 
University of New South Wales startade en teknologisk division i Wollongong. Tio år senare 
blev denna division Wollongong College och 1975 blev UOW en självständig institution. År 
1982 slogs universitetet ihop med “Wollongong Institute of Higher Education” vilket startade 
en period av snabb tillväxt. Målet för universitetet var att skapa en tydlig identitet med en 
personlig stil, högkvalitativ forskning och utbildning (UOW 1, 2017).  
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UOW var ursprungligen etablerat som en leverantör av teknisk utbildning för ingenjörer 
och metallurger vilket var specifikt anpassat för stålindustrin i regionen. Idag har universitetet 
ett brett utbud av utbildningar inom fem fakulteter: juridik, humaniora och konst, 
samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och hälsa, ingenjörsvetenskap och 
informationsvetenskap samt företagsekonomi och ekonomi. Sedan universitetet grundades har 
det tilldelats över 120 000 examen och certifikat inom dessa fakulteter. Universitetet har 
utvecklats från att vara ett lokalt till ett internationellt framstående universitet där studenter från 
över 140 olika nationaliteter idag utgör mer än 30 procent av universitetets studenter (UOW 1, 
2017).  
  
2.4 Wollongong idag  
UOW har idag runt 32 000 inskrivna studenter och är rankat som det bästa universitetet i New 
South Wales och bland topp 2% i världen. Universitetets fakulteter är alla lokaliserade på ett 
gemensamt centrerat campusområde 5 kilometer utanför staden Wollongongs centrum. Utöver 
detta innefattar universitetet även ett forskningsområde, så kallat “Innovation Campus”, som 
menar att driva en kollaboration mellan den akademiska världen och arbetsmarknaden (UOW 
2, 2017).  

Campusområdet på UOW är relativt nybyggt och består av moderna lokaler och byggnader 
samt innefattar en mängd olika faciliteter. På området finns caféer, restauranger, träningscenter 
och affärer för både inhandling av mat eller studiematerial. Det finns även en bar som anordnar 
olika event i form av spelningar och uppträdanden. Utöver dessa faciliteter innefattar 
campusområdet många grönområden och studieplatser finns tillgängligt både inom- och 
utomhus (UOW 3, 2017).  

UOW bidrar även till en mängd engagemangsområden i form av studentföreningar av olika 
slag. Där kan studenter engagera sig inom sporter, musik, dans, politik, religion eller andra 
gemensamma intressen som exempelvis matlagning eller friluftsliv. Det finns även möjligheter 
att starta egna föreningar via universitetet (UOW 3, 2017).  

Ett stort fokus för UOW ligger på universitetsboenden. Universitetet tillhandahåller boende 
för en stor andel av sina studenter inom diverse alternativ på och utanför campus. Dessa är till 
för att skapa en stödjande, säker och hållbar miljö för studenterna på universitetet. För att lindra 
stress och lägga fokus på studier erbjuds förstaårsstudenter samt internationella studenter en 
garanterad plats på dessa boenden. På boendena arrangeras diverse sociala, kulturella och 
sportsliga event för att främja en gemenskapskänsla, utveckling och engagemang. Boendena är 
utformade för att förmedla välbefinnande och säkerhet. Utöver eventen erbjuds studiehjälp, 
väktare, samt skjuts till och från campus i gratisbussar (UOW 4, 2017).  
  



8	
	

3. TEORETISKT RAMVERK FÖR PLATSKÄNSLA 

 

3.1 Platskänsla  
Tim Cresswell inleder sin bok ”Place - a short introduction” med att försöka definiera vad en 
plats är och vad det kan ha för olika innebörder. Han menar nämligen att alla människor tycker 
sig ha en uppfattning om vad en plats är, att det är ett ord som talar för sig själv, men som 
samtidigt har många betydelser. I vardagligt tal kan till exempel plats användas i meningen 
”Uppsala är en trevlig plats” men i en annan mening som ”Alla saker har sin plats’’. I ena fallet 
har plats betydelsen som en fysisk plats och i det andra fallet, en mer abstrakt betydelse. Plats 
är ett enkelt men ändå komplext ord (Cresswell, 2004,1–2).  

Cresswell gräver djupare i ordets innebörd och ställer sig frågan vad det verkligen är som 
gör ett område till en plats. Svaret leder fram till den vanliga definitionen, bland geografer, för 
en plats. En plats är ett område till vilken människor ger mening. Cresswell refererar till 
geografen John Agnew som namnger 3 kriterier för en meningsfull plats.  

1. Location  
2. Locale  
3. Sense of place  

Location syftar till platsens objektiva koordinater på jordens yta. Att Sverige ligger på en plats 
och Australien ligger på en annan plats. Med Locale menar Agnew att platsen har materiella 
rum för sociala relationer. Till exempel att Uppsala eller Wollongong är en samling av 
byggnader, vägar och offentliga utrymmen. Det tredje kriteriet, Sense of place, eller som i den 
här uppsatsen tar form som platskänsla, är det subjektiva och känslomässiga bandet en person 
har till en plats (Cresswell, 2004, 7).  

Författarna Knox och Marston har en liknande definition, då de i sin bok ”Human 
Geography - Places and regions in global context” menar att en plats kan ses som ett specifikt 
geografiskt område med distinkta fysiska, sociala och kulturella egenskaper. (Knox & Marston, 
2010, 490). Därefter fortsätter de att förklara hur människor förhåller sig till platser. De utgår 
från att platser kan ses som sociala konstruktioner. Med detta menas att platser kan ha olika 
innebörd för olika grupper och för olika syften (Knox & Marston, 2010, 218).  
Den sociala konstruktionen av en plats sker ständigt då människor som bor och verkar på 
platsen reagerar på möjligheter och begränsningar i deras omgivning. Gradvis kommer platsen 
anpassas för att fylla dessa människors behov. Samtidigt påverkas behoven av andra människor 
runt omkring vilket leder till att platsen konstant förändras och i sin tur påverkar människor 
som nyttjar platsen (Knox & Marston, 2010, 220).  

En plats kan inneha särskilda präglingar, till exempel i form av speciella byggnader eller 
sevärdheter som gör att människor associerar med dem. Det kan vara byggnader som 
Eiffeltornet i Paris eller Big Ben i London. Detta kan ge en plats en tydlig karaktär som både 
människor inom och utom platsen har kännedom om (Knox & Marston, 2010, 223).  
Knox och Marston slutgiltiga definition av platskänsla är de känslor som väcks hos människor 
till följd av erfarenheter och minnen som platsen förknippas med samt symboliken den utgör 
(Knox & Marston, 2010, 491). Alltså en snarlik definition av den som ges av Cresswell och 
Agnew.  



9	
	

Författaren Yi Fu Tuan ger sin version av platskänsla med begreppet topophilia. Tuan 
menar att topophilia inkluderar alla människors känslomässiga band med den materiella 
omgivningen. Dessa band kan variera kraftigt i intensitet, subtilitet och uttryckssätt. Till 
exempel kan reaktionen till platsen vara rent estetisk, som en tilltalade vy. Den kan också vara 
mer baserad på ens känsel i luft, vatten och jord. Mer svårbeskrivet, hävdar Tuan, är de känslor 
som uppkommer gentemot en plats som kan vara ens hem, källa för minnen eller medel för 
livsuppehälle. När känslorna är övertygande starka, betyder det att platsen har blivit en bärare 
av känslomässiga laddningar, händelser eller symbolik. Till skillnad från den rent ordagranna 
översättningen av topophilia, som är kärlek för en plats, så innefattar Tuans begrepp alla 
känslor, det vill säga att en plats kan ge upphov till både positiva och negativa känslor (Tuan 2, 
1974, 4;93). 

Tuan använder en liknande beskrivning när han i en av sina andra böcker, ”Place and Space 
- Humanistic perspectives”, återigen förklarar platskänsla. I liknande anda som Cresswell, 
menar Tuan att platsen får mening i människors uttrycksfullhet när platser blir känslomässigt 
laddade. Platser kan också ha en personlighet eller karaktär genom det unika som finns där 
vilket är en sammansättning av den fysiska omgivningen och tidigare generationers 
påverkan. Tuan gör en parallell mellan personlighet för en plats och en gammal regnjacka. Han 
menar att regnjackan får en karaktär av den som bär den och blir förtjust i den. Regnjackan 
tjänar ett syfte och tids nog får den en personlighet, ett egensinnigt utseende och en särskild 
lukt. Samma princip gäller för en plats efter en lång samverkan med människor på platsen, det 
vill säga att platser kan ha en karaktär och personlighet (Tuan 1, 1974, 408–411).  
  
3.2 Insiders och outsiders  
Platser har stor betydelse för människor och utgör ett ramverk för deras handlingar och 
beteenden. Som tidigare nämnt konstrueras platser av de som bor på platsen, baserat på deras 
egna subjektiva perspektiv, men samtidigt kan platsen få en helt avvikande konstruktion från 
människor som studerar platsen utifrån. På detta sätt introducerar Knox och Marston två olika 
läger som upplevare av platskänsla- insiders och outsiders (Knox & Marston, 2010, 220).  

För en insider är det vanligt att denna identifierar sig väl med platsen och ser den som en 
del av sin personliga identitet. Minnen som är knutna till platsen hjälper till att skapa en 
särprägel på en insiders personlighet och gemenskap. Att identifiera sig med en plats leder lätt 
till en exkludering av andra människor och stereotypisering av andra platser. En insider 
förstärker således sin platskänsla genom att bilda motsats till platser och människor de känner 
att de är olika ifrån. Detta leder till motparten outsiders (Knox & Marston, 2010, 18). En 
outsider är alltså en person som inte känner samma tillhörighet som en insider gör på en plats. 
Ett citat hämtat från Norberg-Schulz (1971) beskriver förhållandet: To be inside is the primary 
intention behind the place concept; that is to be somewhere, away from what is outside (Relph, 
1976, 49). 

 På liknande sätt introducerar författaren Edward Relph insiders och outsiders. I ett 
återberättande av hans verk ”Place and placelessness” berättar Seamon och Sowers att en 
insider är en person som hellre är här än där; säker än hotad; lugn än stressad och att detta 
tillhandahålls av platsen personen känner sig tillhöra. Ju mer insider en person känner sig på en 
plats, desto starkare blir dennes platskänsla för platsen (Seamon & Sowers, 2008, 3).  
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I kontrast till en insider känner sig en outsider separerad eller utanför en plats. Detta kan 
ge upphov till att personen känner en slags upplevd avskiljning mellan sig själv, platsen och 
människorna där - till exempel känslan av hemlängtan på en ny plats (Seamon & Sowers, 2008, 
3).  

Cresswell stämmer in i beskrivningarna ovan och menar att en plats ofta upprätthåller sitt 
syfte genom att symbolisera exklusivitet. Så länge en plats har en kontinuerlig och nära kontakt 
mellan människor och plats leder det till en känsla av vi. Ur detta skapas gruppen dem som till 
skillnad från vi inte anses tillhöra platsen och exklusiviteten (Cresswell, 2004, 39). Vi anser att 
detta kan liknas med insider- och outsiderresonemanget.  
  
3.3 Mäta platskänsla  
För att kunna mäta platskänsla har Relph skapat en skala som ligger till grund för insider och 
outsiderperspektivet –  insideness och outsideness. Det vill säga graden av tillhörighet, 
engagemang och omsorg en person eller grupp har för en viss plats. En person kan befinna sig 
mellan steg och gå från ett steg till ett annat, allt beroende på hur personen upplever platsen 
över tid. Insideness representerar den övre halvan och outsideness den nedre halvan av skalan. 
I Figur 1 följer en enkel illustration av stegen vilka förklaras vidare nedan (Relph, 1976, 51). 

 

  
Stegen och dess innebörder beskrivs i följande numrerad lista.  

1. Existential outsideness. Botten av skalan som motsvarar en situation där en känsla av 
främlingskap och alienering uppstår. Denna känsla kan en person ofta känna om en plats 
de besökt för längesen ändrats till något främmande, till exempel om ens födelseplats 
har ändrats från det den en gång var.  

2. Objective outsideness. Kan beskrivas som en situation där en person avsiktligen väljer 
att avskilja sig från en plats utan påverkan av starka känslor för den.   

Figur 1. Skalan för insideness och outsideness. 
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3. Incidental outsideness. Innebär en situation där platsen bara utgör bakgrunden för olika 
aktiviteter. Till exempel när en person bilar genom ett landskap på väg någon 
annanstans.  

4. Behavioral insideness. Första steget på den positiva halvan beskriver en situation där 
platsen utgör ett set av objekt, miljöer och aktiviteter. Ett exempel är när en person 
försöker förstå hur en ny plats är uppbyggd genom att memorera landmärken och vägar.   

5. Empathetic insideness. Beskriver en situation där en person som outsider medvetet 
försöker att öppna upp sig själv och förstå platsen på ett djupare plan.   

6. Vicarious insideness. Innebär en situation där en stark känsla av engagemang och 
involvering i platsen bildas. Genom bara fantasin, målningar, romaner, musik, filmer 
och liknande kan personen mentalt förflyttas till platsen.   

7. Existential insideness. Den typ av insideness som toppar skalan och motsvarar en 
situation där en djup, omedveten sammansmältning med platsen uppstår, en känsla som 
människor ofta upplever i sina hem och sin hemregion (Relph, 1976, 51-55).  

  
Relph menar att insideness och outsideness skapar en enkel och grundläggande dualitet. Att se 
en plats utifrån är detsamma som att en förbiresande ser en stad från distans medan inifrån är 
detsamma som att uppleva en plats genom att omslutas och vara en del av den. Dualiteten är 
nödvändig i den mån att den bidrar till att förstå hur en plats kan upplevas samt förklara en plats 
innersta natur (Relph 1976, 49). 

Gränsdragningen mellan insider och outsider, insideness och outsideness, är många och 
inte alltid så självklart som det först verkar. Till exempel är en nationalgräns, en gammal stads 
ringmur eller vägskyltar som säger ”välkommen” eller ”välkommen åter” exempel på väldigt 
tydliga gränser. Med ett annat förhållningssätt som sätter personen i fokus, som centrum av 
upplevelsen, blir gränserna mer flytande och komplicerade. Allt beror på det egna perspektivet, 
om ens hem är ens fokus blir allt bortom det utsidan, om ens fokus är ens grannområde blir allt 
bortom det utsidan och så vidare. Personen bildar alltså en egen gräns som kan ha en olik 
utbredning beroende på personens uppfattning. Samtidigt kan gränsen följa med personen allt 
eftersom den befinner sig på olika platser. Skalan för insideness och outsideness är Relphs 
försök att försöka förstå hur det kan te sig (Relph 1976, 49–50).  
 
3.4 Platskänsla som ett tredelat ramverk  
I Leila Scanells artikel ”Defining place attachment” beskrivs platskänsla som ett tredelat 
ramverk där person, psykologiska processer och plats är de tre huvuddimensionerna. Syftet med 
dessa tre dimensioner är att strukturera upp de varierade definitionerna som finns inom 
begreppet platskänsla (Scannell, 2009).  

Den första dimensionen fokuserar på personen, det vill säga vilka personliga kopplingar 
som finns till platsen. Exempelvis skapas en starkare platskänsla till områden som framkallar 
minnen. Platser blir även mer betydelsefulla från upplevelser som bidrar till den personliga 
utvecklingen. Dessa upplevelser kan till exempel vara uppfyllande av milstolpar eller andra 
betydelsefulla händelser, som exempelvis mötet med sin livspartner. Utifrån denna dimension 
är det således inte den fysiska platsen som är relevant utan erfarenheten av platsen som är av 
betydelse (Scannell, 2009, 2–3).  
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Den andra dimensionen i ramverket är de psykologiska processer som kopplas till en plats. 
En aspekt i den psykologiska processen är huruvida personen känner en tillhörighet till en plats 
i form av genuina och känslomässiga band. Ett exempel på en sådan koppling kan beskrivas 
som en emotionell investering där personen känner antingen en stolthet eller ett generellt 
välmående inom platsen. Denna koppling kan även bidra till en negativ platskänsla, till exempel 
vid skeendet av traumatiska händelser (Scannell, 2009, 3).  

En annan aspekt av den psykologiska dimensionen är den kognitiva kopplingen. Denna 
koppling varierar från person till person och kan beskrivas som att identifiera sig på ett 
personligt plan. Ett exempel på detta kan vara en “favoritplats” till vilken individen kopplar för 
att den definierar hur en är. I allmänhet menar detta att hur individen är som person kommer att 
påverka hur den kopplar till en plats. Om personen generellt älskar att läsa kan det spegla sig i 
en positiv platskänsla på exempelvis ett bibliotek eller en lugn miljö (Scannell, 2009, 3–4).  

I den tredje dimensionen beskrivs själva platsens betydelse, det vill säga vad det är med en 
plats som gör att vi kopplar till den. Denna dimension kan i många fall ses som den viktigaste 
för att skapa en platskänsla. En stor del av denna beskrivs ur en social aspekt. Aspekten 
fokuserar huvudsakligen på att platskänsla kan formas genom sociala band och en 
samhörighetskänsla till omgivningen och de som befinner sig där. Personer har en större 
tendens att binda sig till en plats som ger upphov till sociala relationer och som skapar en 
gruppidentitet. Utefter detta kan gemensamhet skapas genom liknande intressen och livsstilar 
som kopplar ihop en grupp individer till en specifik plats där de befinner sig. En samhörighet 
kan skapas mellan personer som är i ett liknande stadie i livet, har liknande finansiell situation 
och således en social bild som speglar varandra. Definitionen menar huvudsakligen att den 
sociala platskänslan kan centreras över ett specifikt område som en arena för sociala 
interaktioner med likasinnade personer (Scannell, 2009, 4–5).  

En platskänsla kan även skapas för de rent fysiska egenskaperna i en plats. Exempelvis 
fokuserar uttrycket platsberoende på att belysa den fysiska karakteristiken inom ett visst område 
som central för skapandet av platskänslan. Den karaktär som området kan bidra med är att det 
förser personen med bekvämligheter eller resurser som bidrar till fullföljandet av personens 
mål. Platser som utger relevans och meningsfullhet för individer kan variera mellan allt från 
bebyggda områden i form av hus, gator eller specifika byggnader men även naturliga miljöer 
som sjöar, parker eller berg. Huruvida en person kopplar till en specifik fysisk egenskap går 
tillbaka till den psykologiska aspekten där det varierar från person till person och beror på hur 
denne identifierar sig på ett personligt plan. Detta kan exempelvis kopplas till barndomen där 
en viss miljö eller klimat skapar bekvämlighet och således en platskänsla inom specifika 
områden (Scannell, 2009, 5).   
  
3.5 Sammanfattning  
Genom att gå tillbaka till de ovannämnda författarnas syn på platskänsla går det att se att de har 
en relativ överensstämmande syn på begreppet. Även om platskänsla beskrivs med olika namn, 
som till exempel sense of place eller topophilia, har de samma budskap. Cresswell, Knox & 
Marston och Tuan är alla tre inne på att platskänsla handlar om förhållandet mellan människa 
och plats. Förhållandet beskrivs genom de känslor som uppkommer hos en människa gentemot 
en specifik plats, vilka baseras på upplevelser och minnen knutna till platsen. De är även 
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överens om att platskänslan är subjektiv. Det går alltså att uttrycka det som Knox & Marston 
gör, att platser kan ses som sociala konstruktioner vilket innebär att de byggs upp av människor 
och ständigt förändras. Således existerar platskänsla i olika versioner beroende på person och 
tid. Relphs insider och outsider-teori, som även får medhåll av Cresswell och Knox & Marston, 
hjälper till att förklara hur platskänsla kan upplevas av en person som omges av många andra 
människor, speciellt en person som flyttat till en ny stad, vilket är fallet för många av 
studenterna som undersöks i denna uppsats. Skalan för insideness och outsideness kan speciellt 
bidra genom att illustrera hur platskänsla upplevs av en person men även hur den förändras över 
tid. Det tredelade ramverket som Scanell sätter upp, där många aspekter känns igen av tidigare 
författare, ger ytterligare förklaringsvärde för de situationer och känslor en person upplever vid 
anpassning till en ny miljö och plats. Den bidrar även med en enklare uppsättning av 
definitionerna från tidigare författare vilket underlättar vidare bearbetning av material och 
senare analys.  

Med den teoretiska sammanställningen ovan vill vi skapa en ram för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Teorin kommer alltså att ligga till grund för att förklara hur platskänslan kan 
beskrivas på universitetsområden, hur den illustreras på respektive universitet för att slutligen 
kunna ge ett diskussionsunderlag för kommande jämförelse och analys,  
 

4. METOD OCH MATERIAL  
 

Uppsatsen bygger på en så kallad flermetodsforskning vilket är en metod som kombinerar 
kvantitativa enkäter med kvalitativa intervjuer. Anledningen till att denna metod valdes beror 
på att den ger både en bredd och ett djup till materialet (Bryman 2011, 649).   

Bryman(2011) presenterar två olika uppfattningar om användning av en 
flermetodsforskning som kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. Den ena sidan 
har ett epistemologiskt förhållningssätt och menar att kvantitativ och kvalitativ forskning har 
skilda utgångspunkter i oförenliga kunskapsteoretiska principer. Den andra sidan har ett 
tekniskt förhållningssätt och menar att det är möjligt att använda respektive metods styrkor i 
förenliga kunskapsteoretiska principer. Det är, det tekniska förhållningssättet, som har 
tillämpats i denna uppsats.  

Uppsatsen utgörs av en fallstudie på två olika platser, det vill säga Uppsala Universitet i 
Sverige och University of Wollongong i Australien. Detta i kombination med flermetod, som i 
sin tur bygger på enkäter och intervjuer, innebär att materialet kommer att kunna delas upp i 
fyra olika undergrupper. Dessa fyra består av enkäter och intervjuer från både Wollongong och 
Uppsala universitet. De är utformade så att samma frågor ställs i både enkät och intervju för 
respektive undersökningsområde. Detta med avsikt att tillhandahålla ett material som kan 
utnyttjas för att diskutera skillnaderna och likheterna mellan dessa. En viktig aspekt att nämna 
är att enkäterna och intervjuerna kommer att vara på olika språk vilket betyder att det kommer 
att vara en viss skillnad i hur frågorna presenteras och möjligtvis hur de uppfattas. För att 
hantera detta ställdes följdfrågor under intervjuerna för att förtydliga och undvika 
misstolkningar.   
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Vi som författare kan ses som bekanta med Uppsala som stad och miljö då vi har bott där 
i över tre år. Detta innebär att vi har en egen bild och uppfattning om platskänsla vid Uppsala 
universitetet. Fördelen med detta är att vi kan ställa frågor till respondenterna som vi kan 
förankra oss i. Dock är det viktigt att en objektivitet bibehålls för att inte låta egna åsikter och 
tankar influera respondenternas svar eller vår senare tolkning av dessa. För att behålla 
objektiviteten användes en delvis strukturerad intervjumetod. Med detta menas att samtliga 
respondenter i stor mån ges samma förutsättningar och frågor vilket betyder att svaren således 
kan jämföras utefter samma villkor. Strukturen och en medvetenhet om möjligheten 
till förvrängning är tänkt att minska risken för ledande följdfrågor och väga in personliga åsikter 
i bearbetning av svaren.   

Däremot vid universitet i Wollongong, där vi som författare inte hade någon klarare känsla 
för platsen, var det viktigt att tidigt skapa oss en sådan. På så sätt kunde vi få underlag till 
lämpliga enkät- och intervjufrågor och bättre förstå respondenternas svar. Därför genomfördes 
en öppen platsobservation i Wollongong som var tänkt att tillgodose oss med en övergripande 
bild. (Kaijser & Öhlander, 1999)  
  
4.1 Platsobservation  
En kontinuerlig platsobservation för Wollongong genomfördes under de första månaderna, 
februari och mars 2017, innan intervjuerna och enkäterna påbörjades. Genom att vistas i staden 
och på universitetsområdet och interagera med människor omkring skapades under dessa 
månader en översiktlig uppfattning. Detta kan liknas med den uppfattning som vi själva skapade 
av Uppsala under den första tiden som nyinflyttade. En extra medvetenhet kring människors 
beteende och den omslutande miljön har framkommit. Även samtal med studenter som bott 
längre på platsen förekom för att få en bredare bild av staden och universitet.   

Trots en kontinuerlig platsobservation i Wollongong är det viktigt att notera att den korta 
vistelse där inte kan konkurrera med den längre tiden i Uppsala. Skillnaden detta utgör i form 
av undersökningsområden är att Wollongong ses som ett mer outforskat område där 
platskänslans beskrivning faller på intervju- och enkätrespondenterna. Detta behöver inte vara 
en negativ faktor utan kan också ses som en positiv då egna influenser faller bort och ett fokus 
läggs på studenternas upplevelser, vilket korrelerar med uppsatsens syfte.   
  
4.2 Enkäter  
Universiteten är relativt stora områden som inkluderar en mängd studenter. För att få en bredare 
bild av hur studenterna upplever universiteten gjordes således en kvantitativ undersökning i 
form av internetenkäter. En kvantitativ metod lämpar sig för att studera individers inställning 
till bland annat sociala, geografiska och miljömässiga faktorer. I denna studie användes 
metoden för att få en generell bild av vilka faktorer studenterna upplever som viktiga när det 
kommer till platskänslan på universitetet. Undersökningen utgick från att studenterna fick 
kvantifiera på en skala hur viktiga diverse faktorer är för deras individuella platskänsla. Denna 
undersökning gjordes via ett antal internetenkäter på grund av att de är lätta att administrera 
och att data från en större grupp individer kan insamlas. Då platskänsla inte är en allmän term 
som alla är bekanta med behövdes respondenterna informeras överskådligt om vad begreppet 
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innebar. Detta gjordes i form av en kortfattad beskrivning vid uppläggning av internetenkäten. 
Övriga oklarheter besvarades i kommentarsfältet under enkätlänken.   

För att utforma enkäten till att kvantifiera platskänsla användes nyckelbegrepp i teorierna, 
som är av vikt för en positiv platskänsla, för att formulera frågor som är lätta att besvara. Med 
detta menas att då platskänsla huvudsakligen är ett kvalitativt begrepp bröts teorierna ner i 
specifika element till vilka en översiktlig beskrivning kunde hängas upp på. Genom att göra 
detta kunde frågorna, som tidigare nämnt, formuleras på en kvantifierbar skala. Dessa frågor 
inkluderade bland annat huruvida respondenten trivs i sin studentstad, känner en gemenskap 
med sin omgivning och om de känner en saknad när de är på annan ort, vilka alla är 
nyckelbegrepp funna i det teoretiska ramverket. Utifrån dessa frågor ämnade enkäten inte att 
gräva djupt i individens förhållningssätt, utan att ge en generell bild av studenternas 
platskänsla.   

Angående platskänsla och enkäter finns det en del negativa aspekter. Den viktigaste 
aspekten av enkätundersökningen är att den endast kommer åt en begränsad del av vad 
platskänsla är. Detta då platskänsla är ett komplext begrepp vilket kan kräva en mer djupgående 
uppfattning vilket inte framkommer i en enkät. Utifrån detta syftade enkäten endast att få en 
ytlig och övergripande bild över de faktorer som studenterna finner mest relevant för deras 
platskänsla på respektive universitet. En annan negativ aspekt med enkätundersökningen är att 
respondenterna inte hade större möjlighet att ställa frågor om något missuppfattades i enkäten 
samt att möjligheten för följdfrågor försvinner (Bryman, 2011). Vidare är en nackdel med denna 
metod att faktorer som vilka respondenterna är och var de befinner sig lätt försummas (Clifford, 
2016, 129–130). Det var därför viktigt att frågor kring dessa faktorer medtogs i studien då det 
finns relevans i hur svaren fördelar sig mellan olika grupper. Urvalet kring 
detta diskuteras senare.   
 
4.3 Intervjuer  
I uppsatsen lades stor vikt på att undersöka studenternas tankar och syn på platskänsla på ett 
djupare plan inom universitetsområdet. För att erhålla information om detta utfördes 
semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjumetoden syftar till att hålla en 
öppen dialog mellan intervjuare och respondent. Metoden förhåller sig öppen genom att ett 
antal frågor förbereds där en flexibel ordning tillämpas. Frågorna anpassades för att få fram 
illustrativa svar från respondenterna vilket öppnar upp för spontanitet i form av följdfrågor. 
Detta för att frångå förenklade svar i form av “ja och nej-frågor” (Clifford, 2016, 145–147). 
Intervjumetoden lämpade sig specifikt för detta arbete då platskänsla är svårbeskrivet och kan 
variera mellan de olika respondenterna. Således ger en öppen intervjumetod utrymme att skildra 
ett djupare perspektiv på studenternas uppfattning om platskänslan vilket inte nödvändigtvis 
framgår i de mer kvantitativt baserade enkätundersökningarna.   

Det var viktigt att både enkäterna och intervjuerna utformades på ett sätt som gör att det är 
enkla att jämföra eftersom en jämförelse av universiteten är en del av uppsatsens syfte. Detta 
uppnås genom att de båda enkäterna och intervjuerna följer samma förlaga. Skillnader som 
uppstod berodde på vilka faktorer som fanns tillgängliga på respektive plats, där 
platsobservationen i Wollongong kom till användning. Ytterligare ett problem som kunde ha 
uppstått mellan intervjuare och respondent var det gällande språk och kultur. Med detta menas 
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att saker kan tolkas och beskrivas olika i Sverige och i Australien. Dessa misstolkningar 
undveks genom en medvetenhet och kontinuerliga följdfrågor för att förtydliga vad 
respondenten menade med sina svar. Vi hade även nytta av att vi pilottestade både enkät och 
intervju innan de skickades ut eller genomfördes för att försäkra oss om att de var praktiska.  
  
4.4 Urval  
Respondenterna bestod av studenter vid respektive universitet. Som en avgränsning inkluderas 
däremot inte utbytesstudenter, som endast studerar en kort tid, i undersökningen. Vi valde denna 
avgränsning för att skala ner omfånget av undersökningen samtidigt som vi ansåg att 
förutsättningarna för utbytesstudenter och inhemska studenters upplevda platskänsla skiljer sig 
åt. Framförallt då utbytesstudenter endast vistas temporärt på platsen och inte är födda i samma 
land vilket kan påverka deras uppfattning.  

Urvalet till enkätundersökningarna var tänkt att eftersträva ett representativt urval och 
därför fick så många studenter som ville medverka möjlighet att göra det. Detta för att ge 
validitet till de slutsatser som dras utifrån kommande resultat.  För att öka tillförlitligheten var 
det viktigt att urvalet bestod av spridda individer, det vill säga studenter från olika årskullar. 
Detta då tidigare forskning visar att det finns ett signifikant samband mellan årskull och 
platskänsla. (Moghisi et al. 2014,191) Det finns givetvis svårigheter i att uppnå ett representativt 
urval då vi från början inte visste exakt vilka som kommer att svara på enkätundersökningarna. 
För att ta hänsyn till detta innehöll enkätundersökningen frågor om vad personen studerar och 
tillhörande årskull. Genom detta kunde vi sedan se vilken typ av diversitet av respondenter vi 
fick. På så sätt kunde vi, efter bästa förmåga, komplettera med specifikt inriktade enkätutskick 
för att korrigera till ett mer representativt urval.   

För intervjuerna tillämpades ett ändamålsenligt urval för att få studenter jämt fördelade 
efter årskull. Det ansågs svårt för intervjuerna att inom den givna tidsramen erhålla en teoretisk 
mättnad, med vilket menas att inga nya aspekter ges till ett fenomen och att ny information 
istället bekräftar den redan insamlade datan. Detta beror även på att varje person har ett 
subjektivt förhållningssätt till platskänsla. Därför syftade intervjuerna mer till att ge ett 
förklaringsvärde till de olika aspekter som togs upp i enkäterna (Bryman 2011). På så sätt kunde 
enkäterna utfärdas innan intervjuerna vilket underlättade utformningen av intervjuerna och gav 
en djupare förståelse.  

Som ovan beskrivet ville vi att urvalet skulle bestå av studenter från olika årskullar. Tanken 
med detta var att beröra hur platskänsla utvecklas över tid. På så sätt ges en djupare förståelse 
för hur platskänsla kan förklaras och beskrivas. Detta kräver dock en representativitet för att ge 
belägg till aspekter som tas upp av respondenter varav detta var något som eftersträvades i 
urvalet.  
  
4.5 Validitet  
Det finns en medvetenhet kring att enkäterna endast kommer åt en del av vad begreppet 
platskänsla är. Dess syfte var dock inte att på djupet få fram en beskrivning av den uppfattade 
platskänslan utan snarare att ge en överskådlig inblick i viktiga aspekter som kan styrkas av en 
större mängd än vad som är möjligt från intervjuerna. Däremot var intervjuerna tänkta att ge en 
djupare beskrivning av platskänsla även om denna inte nödvändigtvis ger en generell bild. De 
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två tillvägagångssätten med enkäter och intervjuer var således tänkt att komplettera varandra 
för att stärka de delar där respektive metod har svagheter. Precis i den mening Bryman och det 
tekniska förhållningssättet av flermetodsforskning framhäver.  

För intervjuerna var det viktigt för oss som intervjuare att inte försöka påverka 
respondenternas svar. Det förekom att vi ställde spontana följdfrågor och att vi bad om vidare 
förklaringar på svar som kunde uppfattas som otydliga för att veta att vi förstått rätt. Vi försökte 
i bästa mån att inte framställa ett maktförhållande mellan intervjuare och respondent, som till 
exempel kan uppstå när en yngre eller otrygg respondent intervjuas, utan försökte hålla en 
avslappnad stämning för att båda parter skulle trivas bra. Även om ämnet inte anses som 
känsligt involverar det ändå att prata om personliga åsikter och vinklar vilket kan vara jobbigt 
för somliga att prata öppet om. Exempelvis kan en opopulär åsikt eller en känsla av utanförskap 
vara obekväm att dela med sig av. Då studien ville få med alla aspekter, positiva som negativa, 
var det således viktigt med en avslappnad stämning för att erhålla mer sanningsenliga svar.   
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5. RESULTAT  
 

5.1 Omfång av material  
För enkäten som berörde Uppsala Universitet svarade totalt 94 studenter. I Figur 2 sammanställs 
information om respondenterna från Uppsala Universitet.  
 

 
Figur 2. Detaljer i procentandel om respondenter i Uppsala. Källa: Enkät Uppsala 

Av svaranden var 59,6% kvinnor och 38,3% män, varav resterande utgjorde kategorin ”övrigt”. 
En stor andel, 70,2%, har bott i Uppsala mellan 2–5 år. Den största andelen, 36,2% påbörjade 
sina studier 2013. I övrigt korrelerade tiden i Uppsala med när personerna påbörjade sina 
studier. I och med detta går det att se en korrelation mellan att en stor andel flyttar till Uppsala 
för att studera.  De flesta som tog del av enkäten bor i studentboenden, 95,7%. Generellt sett 
erhölls en varierad spridning på studieområden. De tre största områdena var dock Ångströms 
med 38,3%, Engelska parken med 21,3% samt Ekonomikum med 12,8%. Allmänt hade enkäten 
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ett bra omfång av studenter från olika årskullar, kön och studieområden vilket kan ses som 
representativt. 
 

I Figur 3 ses att responsen från de 57 respondenterna av enkäten på UOW bestod till 65,5% 
kvinnor och 34,5% män. Den största andelen som besvarade enkäten hade bott i Wollongong 
i 0–1 år eller 1-2 år. I stort sett alla respondenter bor på studentboende och studerar vid 
Wollongong Campus. Detta är inte oväntat då det största campuset är just Wollongong campus. 
Årtalet då studierna påbörjades förhåller sig till hur länge personerna har bott i Wollongong där 
majoriteten påbörjade dem år 2017 eller 2016. Respondenterna för enkäten Wollongong skiljer 
sig en del från den i Uppsala då det är en majoritet av yngre studenter som har bott kortare tid 
i staden som deltagit. Detta omfång kan ses som mindre representativt än det i Uppsala och kan 
inverka då det finns kopplingar mellan tid spenderad på en plats och platskänsla.   

Totalt intervjuades 4 studenter på varje universitet, 2 män och 2 kvinnor, jämnt fördelade 
över årskull.  

Figur 3. Detaljer i procentandel om respondenter i Wollongong. Källa: Enkät Wollongong 
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5.2 Jämförelse  
Respondenterna ur både Uppsalagruppen och Wollongonggruppen uppger att de trivs bra i sina 
respektive studentstäder vilket tydligt visas i Figur 4. Skalan utgår från hur mycket studenten 
håller med påståendet, där 1 är inte alls och 5 är fullständigt. Samma skala appliceras i alla 
grafer nedanför.  
  

I båda intervjuomgångarna ställdes liknande fråga om vad det är som får studenterna att trivas 
i respektive stad. I Uppsalagruppen återkommer svaret att Uppsala är en mysig studentstad med 
lagom storlek. Känslan att vara student och att det finns en arena där just studenterna är i fokus 
nämns av en de intervjuade. Storleken på staden beskrivs som inte för stor och inte för liten 
eller som en student sätter fingret på det: Det är en stor stad med småstadskänsla vilket bidrar 
till att studentkänslan blir så påtaglig (Student Uppsala). Ytterligare en student är inne på 
samma spår och menar att det finns centrala platser där folk i en positiv bemärkelse, ”tvingas” 
att mötas. En student betonar vikten av att trivas på sin utbildning och menar även att det inte 
är säkert att hen vill bo kvar i Uppsala efter studietiden eftersom mycket av den 
studentrelaterade tillgången försvinner då. I övrigt nämns tillgång till bra studentområden och 
bostäder.  

I Wollongong var även responsen från intervjuerna positiv där respondenterna alla trivdes 
mycket bra. Genomgående i intervjuerna nämns att det finns mycket att göra och att närheten 
och tillgängligheten till allt är en viktig faktor för deras trivsel. En faktor som nämns som viktig 
av alla respondenterna är närheten till stranden. Den beskrivs som en mötesplats för studenterna 
för att komma iväg från pluggstressen. En av studenterna beskriver: Det är trevligt att gå till 
stranden mellan studier och tänka på någonting annat. Det är i grunden en mötesplats där du 
träffas och umgås när du har fritid. (Student Wollongong).  

Vidare nämns det sociala livet i Wollongong som en viktig aspekt för trivseln. En student 
nämner att det är lätt att träffa nytt folk i form av både internationella och inhemska studenter. 
En annan student bygger vidare på detta genom att nämna att det är en bra känsla i staden då de 
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flesta är i samma ålder, vilket bidrar till en mer stressfri miljö. Respondenterna från intervjuerna 
svarar även på vad som sticker ut i Uppsala eller Wollongong och gör det speciellt. I 
Uppsalagruppen igenkänns svaret att det är tillgången till nationer och att universitet är så 
utspritt i staden. En student förklarar vidare och menar att campus finns på många olika ställen 
så oavsett var man är möter man studenter. En annan student menar att man hela tiden omges 
av universitetsbyggnader, gamla blandade med nya, och på så sätt ständigt påminns om att man 
är student. Temat nationer stärks av enkäten, där 78.8% av de svarande på frågan att nämna tre 
saker förknippade med Uppsala, nämner nationer och nationsliv. Valborgsfirande återfinns i 
37,8% av svaren. Svar kopplade till gemenskap och likasinnade personer eller vänner, nämns 
av 29,8%. Slutligen nämner 28% saker som är kopplade till studentliv i form av 
studentkorridorer och studentrabatter.  

När det kommer till vad som gör Wollongong speciellt svarade de intervjuade studenterna 
att det anses som en mellanstor stad. En av studenterna nämner att det inte är lika stort som 
Sydney, men att det fortfarande är mycket rörelse. En annan student nämner att det som får 
Wollongong att sticka ut är det faktum att det är en studentstad och att det därav byggs en 
gemenskap mellan studenter: Det är många studenter överallt, folk i min ålder som jag kan 
umgås med. Det får mig att känna mig som en del av det hela (Student Wollongong).  

I enkäten för Wollongonggruppen ligger stort fokus på både miljön på och runt om 
universitetet. 45% nämner att närheten till stranden är en viktig koppling till universitetet. 
Utöver stranden nämner 37% att de förknippar Wollongong med det gemensamma 
campusområdet som en viktig faktor. Vidare nämner 51,8% av respondenterna att 
samhörigheten och gemenskapen med studenter är en viktig aspekt. Utelivet för studenterna 
beskrivs även av en stor andel, 44%, av respondenterna som någonting de tycker är relevant.   

 

Enkäten utreder hur stark saknad studenterna känner av städerna då de inte är där. Här var 
responsen varierad. En relativt stor andel känner en saknad då 17% satte högsta betyg och 
38,3% satte en fyra, 29,8% svarade med en trea men sen fanns det även en andel på 14.9% som 
inte verkar känna någon större saknad där de gav en tvåa eller lägre. Studenterna ombads sedan 
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svara på vad det är dem saknar. Ifrån Uppsalagruppen var det varierande svar där de mest 
frekventa, 74,3%, är att vännerna och umgänget i Uppsala saknas. Ett annat svar som 
återkommer är saknaden av hemkänsla och vanliga rutiner.  

I Wollongong betygsattes saknaden jämförelsevis lågt där 51,7% valde en trea, 37,9% en 
fyra och resterande var jämnt fördelat över resterande skala. Den generella saknaden var 
baserad på umgänget där 52,9% beskrev att de saknade gemenskapen samt vännerna. Ett 
annat frekvent svar återfanns i miljön, omgivningen och lugnet i staden där 52,9% var ense om 
det som en bidragande faktor för deras saknad. Intervjurespondenterna i Uppsala håller med 
respondenterna i enkäten, där majoriteten säger hem och vänner. En student förklarar att det 
inte är själva staden, plugget eller studentlivet hen saknar utan att det är saknaden av sitt trygga 
hem och sina vänner i staden. När hen på nästföljande fråga, om det inte sammansmälter med 
staden, svarar hen att hens hem likaväl hade kunnat vara någon annanstans och att det nog inte 
är Uppsala som skänker den känslan. För Wollongong svarade majoriteten att de saknar staden 
när de inte är där. Ett genomgående svar var att de saknade livsstilen och sina vänner. En av 
studenterna nämner att hen saknade självständigheten, att vara sig själv och att göra vad hen 
vill. En annan nämner en känsla av tysthet när hen är borta från Wollongong: När jag är hemma 
känns det ganska tyst. Här, i Wollongong, finns det så mycket att utforska, så mycket att göra, 
du går till stranden, du tränar och rör på dig (Student Wollongong). 

  
På frågan, ”Jag känner en gemenskap med personer i min omgivning”, satte majoriteten av 
enkätrespondenterna i Uppsala ett högt betyg, fyra och fem fick tillsammans 87.3% av rösterna. 
I Wollongong var gemenskapskänsla jämförelsevis lägre där 24,1% skalade den som en femma, 
51,7% en fyra och 24,2% en trea. Värt att notera är att ingen satte ett betyg lägre än tre vilket 
visar på en övergripande stor gemenskapskänsla.   

0 2,1
10,6

59,6

27,7

0 0

24,1

51,7

24,1

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5

%

Skala

Jag	känner	en	gemenskap	med	personer	i	min	
omgivning

Uppsala Wollongong

Figur 6. Graf om studenters gemenskap. Källa: Enkät Uppsala/Wollongong 



23	
	

 

Uppsalagruppen ger en positiv respons för hur mycket de kan identifiera sig med Uppsala. 
25,5% gav femma, 34% fyra och 34% trea. Endast ett fåtal känner inte alls att de kan identifiera 
sig med Uppsala. Wollongonggruppen gav liknande respons som Uppsala där de generella 
svaren var positiva där 10,3% gav femma, 51,7% fyra och 24,1% trea. Däremot var det fler i 
Wollongong som känner låg identifiering med staden.  

I Uppsalaintervjuerna känner alla intervjuade en tillhörighet till Uppsala eller en 
gemenskap i Uppsala. En student uttrycker det som att eftersom alla studenter är på samma 
plats i livet så är det enklare att förstå varandra och det finns alltid något att prata om. En annan 
student känner sig som Uppsalastudent trots att hen inte känner sig särskilt aktiv i student eller 
föreningsliv. Hen säger att man automatiskt dras med på studentschargongen.  

Från intervjuerna i Wollongong kände även här alla en tillhörighet och gemenskap till 
staden. Ett frekvent svar är att det är lätt att komma in i gemenskapen då alla studenter är på 
samma plan. En student nämner att det inte krävs mycket för att bli en del av gemenskapen och 
att man från starten dras med eftersom att de flesta är där för att skapa nya kontakter och vänner. 
Övergripande nämns att det inte är svårt att passa in och att det inte ligger någon press på att 
bete sig på ett visst sätt. En student beskriver: Jag behöver inte bete mig på ett visst sätt. Jag 
känner att alla gör sin egen sak och allting passar bra in. Det är en enkel livsstil (Student 
Wollongong).  

Det beskrivs även att det finns en bra diversitet och att även om en inte umgås med alla, så 
finns det alltid någonstans en passar in.   
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Svaren från denna fråga tyder på att de flesta verkar vara engagerade i Uppsalas studentliv. 
Ifrån Uppsalaintervjuerna fastställs det att student- och föreningsliv spelar stor roll. En student 
uttrycker det som att det för samman och förenar folk och att det hade kunnat kännas ensamt 
utan den verksamheten. Studenten som tidigare nämnde att det var viktigt att ha en arena för 
studenter menar att studentlivet tillhandahåller det. Om man vill hitta på något så känns det 
alltid som ett givet val att dra ut och käka burgare på nation (Student Uppsala). 

Hen menar att det känns tryggt och roligt att nationerna finns till, att de bidrar med saker 
att hitta på. En tredje student förklarar att det är svårt att bara ha studierna och att det är viktigt 
att det finns något mer utöver det. Samma student kommer in på temat att ha en stämpel som 
student, det vill säga att många event är enbart för studenter. Hen förklarar vidare:  
  

Många människor som inte är studenter och inte har samma tillgång till studentlivet känner kanske inte att 
universitetet är så viktigt, men för mig är det jätteviktigt att det finns så många aktiviteter runt omkring 
annars hade det kanske inte känts som en studentstad. 

  
Respondenterna från intervjun i Wollongong beskriver engagemangsområden som en stor del 
av universitetet. En student nämner att det bidrar med många möjligheter att träffa nya 
människor, se nya platser och lära känna Wollongong stad som helhet. Vidare nämner samma 
student att det även finns mycket för internationella studenter. Hen beskriver:  
  

Det finns mycket internationellt demografiska föreningar, till exempel vet jag att det finns många franska, 
italienska och muslimska. Det finns massor av olika kulturella sällskap och om du vill känna tillhörighet 
eller lära känna nya människor kan du gå med i någon av dem. 

  
En annan aspekt som nämns av en student är att engagemangsområdena bidrar med ett sätt att 
komma iväg från studierna och fokusera på något annat. Hen beskriver att genom att ha 
någonting att se fram emot att göra och engagera sig i, känns studierna i sig lättare. En tredje 
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student säger även att hen kom in i gemenskapen genom att just gå med i en förening, i detta 
fall ett fotbollslag: Det bidrog verkligen till min gemenskapskänsla eftersom att jag spelar 
fotboll hemma och det känns bra att vara en del av ett lag och en ny social grupp (Student 
Wollongong). 

Enkäten utreder även vilka faktorer som anses viktiga för att engagera sig och då erhålls 
följande resultat:  

   

Slutligen frågades respondenterna i enkäten om vad de anser viktigast för att uppleva en positiv 
platskänsla. För Uppsalagruppen var gemenskap den faktor som var av stor vikt för de flesta 
respondenterna. Boende och den fysiska miljön fick även högt betyg. Engagemangsområden 
ansågs också som en viktig faktor. Mindre viktigt ansågs klimat och miljö samt fysiska 
aktiviteter.  

För Wollongonggruppen var gemenskap, den fysiska miljön och boende de övergripande 
viktigaste faktorerna för den upplevda platskänslan och svarsfrekvensen var jämnt fördelad 
över dessa. De resterande faktorerna, fysiska aktiviteter, klimat och miljö samt 
engagemangsområden ansågs mindre viktiga med en jämn fördelning över respektive. 

Intervjuerna grävde djupare i detta. I uppsalaomgången diskuterades gemenskap som en 
nyckelaspekt för en positiv platskänsla. Flera studenter säger att det handlar om att ha 
människor att trivas med runt omkring sig. En student återkommer till storleken på Uppsala och 
menar att det inte är så stora avstånd mellan allt och att det går att cykla överallt. Detta tror hen 
är väldigt viktigt för det blir på så sätt lättare att umgås med varandra. En annan student menar 
att för att umgås och att trivas är det viktigt att ha utrymme att göra det på. Hen framhåller 
poängen att ha ett syfte och menar att i uppsalafallet erhölls detta dels, genom studierna, där 
alla studenter har samma mål, men även på till exempel nation, där alla är där för att ha kul. 
Ytterligare en student är inne på samma spår och säger att det är viktigt att få ut något av det. 
Att på något sätt få positiva känslor för platsen och de människor som finns där. I sitt eget fall 
beskriver hen sin utbildning som en nyckelaspekt. Hen förknippar Uppsala med sin utbildning 
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och eftersom utbildningen och umgänget där är bra tycker hen gott om Uppsala. Personen är 
även inne på att det är svårt att sätta fingret på alla aspekter som påverkar ens platskänsla.  

För Wollongong nämnde de intervjuade studenterna att det viktigaste för att trivas och ha 
en bra platskänsla är sociala förbindelser. En student nämner att det är viktigt att ha många, 
stödjande, motiverande och betryggande människor omkring sig. En annan nämner att det är 
viktigt att kännas inkluderad och ha människor omkring sig som går att relatera till. Hen 
beskriver: Det skulle vara jobbigt om jag, till exempel, var den enda som behövde studera på 
helgerna. Det skulle få mig att känna mig utanför. Men här är vi alla i ungefär samma situation 
(Student Wollongong).  

Vidare nämns att det är viktigt att det finns många områden att engagera och medverka i. 
En student nämner att det är viktigt för att kunna vara aktiv och inte känna sig ensam i sina 
studier.   

När vi ber de intervjuade att reflektera över hur det var att komma in i gemenskapen i 
staden som nya studenter framhåller alla ifrån uppsalagruppen att de snabbt kände sig välkomna 
i staden tack vare mottagningen som anordnas av universitet och äldre studenter.   
  

[...] det var bra drag på insparken med mottagningen som var ganska intensiv och man var hela tiden 
omringad av andra människor som man sedan lärde känna. Man behövde inte göra så mycket själv aktivt 
för att komma in i staden utan det skedde lite automatiskt [...] (Student Uppsala).  

  
De intervjuade frågades sedan om första intrycket av sina städer var viktigt för deras nuvarande 
platskänsla varpå de flesta tror att det inte nödvändigtvis behöver vara så men att det är viktiga 
minnen som betyder mycket idag. En student sammanfattar det som att det beror på vilka 
människor man umgås med och att umgänget med de människorna förstärker eller försvagar 
intrycket av staden. Stadens fysiska miljö blir alltså mindre viktig för denna student.  

För Wollongong beskriver respondenterna att den första bilden de hade av Wollongong var 
av universitetet. En student nämner att det är till Wollongong personer flyttar för att studera. 
Vidare nämns att staden ofta beskrivs som att ha en yngre demografi bland sin befolkning. En 
annan student nämner att det ses som en studentstad och att hen inte visste så mycket mer om 
staden innan. Staden är praktiskt taget en större version av de mindre städerna vid kusten dit 
man flyttar för att studera.   

  
6. DISKUSSION OCH ANALYS  
 
Under denna sektion kommer insamlat material från intervjuer och enkäter att 
diskuteras i relation till teorin. Varje huvudrubrik ämnar besvara respektive frågeställning. I 
första stycket diskuteras hur platskänsla kan beskrivas i studentsammanhang. Detta följs av 
studenternas platskänsla på respektive universitet och slutligen skillnader och likheter gällande 
platskänsla i Uppsala och Wollongong.  
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6.1 Platskänsla i studentsammanhang  
En stor gemensam faktor som uppkommit bland både Uppsala- och Wollongongstudenter är 
betydelsen av att känna en gemenskap vilket också framkommer från resultatet. Det verkar vara 
något speciellt med denna gemenskap som spelar stor roll för platskänslan. Ett sätt att se på det, 
är att se att gemenskapen bidrar till att studenter får en känsla av vi eller som insiders, precis 
som Cresswell (2004), Relph (1976) och Knox & Marstons (2010) uppfattning om insider och 
outsiders. I denna mening går det att se att alla studenter på universitet bildar en grupp av 
insiders där alla kan ta del av studentrelaterade tillgångar. Dessa tillgångar kan sammankopplas 
med Cresswells talesätt att en plats ofta upprätthåller sitt syfte genom att symbolisera 
exklusivitet. På så sätt känner sig studenter som del av en grupp och extra speciella vilket bidrar 
till en positivare platskänsla.  

På liknande sätt kan insider och outsider-perspektivet ge förståelse för hur studenter kan 
känna i början av studietiden då de flesta kommer från en annan stad. Då kan nya studenter ses 
som outsiders eftersom de kommer till en ny stad med många främmande människor och 
platser. Däremot framkommer det i resultatet, framförallt från Uppsalasidan, att mottagningen 
och välkomnandet av nya studenter fungerar väldigt bra och är en viktig del för att få in 
studenter i gemenskapen. Studenter som börjar på outsider-sidan av Relphs skala för insideness 
och outsideness klättrar på så sätt snabbt uppåt på skalan mot insider-sidan. De blir snabbt en 
del av gemenskapen och förstärker således sin platskänsla. Studenter som inte tar del i det 
studentlivet har att erbjuda kan därför förbli på outsider-sidan och därför inte känna samma 
platskänsla som andra. Däremot finns det andra delar av städerna, som inte behöver ha koppling 
till universitet, som övriga föreningar av olika slag, stadsevent med mera som också kan bidra 
med en positiv platskänsla. Studenter som inte tar del i studentlivet behöver alltså inte 
nödvändigtvis känna en negativ platskänsla utan det kan finnas andra saker runt om som 
skänker en mer positiv platskänsla. 

Eftersom Relph menar att gränsdragningen mellan insider och outsider är väldigt flytande 
och att utbredningen kan variera går det se fler grupper än de ovannämnda som grupper av 
insiders som tillsammans bildar en gemenskap. I både Wollongong och Uppsala berättar flera 
studenter betydelsen av studentföreningar och engagemangsområden där studenter kan bli 
del av en grupp och känna gemenskap. Det går alltså att se hela universitet och dess studenter 
som en stor grupp av insiders men där innan existerar flera mindre grupper av både insiders och 
outsiders som helt beror på upplevarens perspektiv.  

Därutöver finns den speciella karaktären som ligger över studentstäderna. Denna är en 
viktig aspekt för att förstå hur platskänslan på universitet kan te sig. Även om den inte är exakt 
likadan på de två universitet som undersökts i denna uppsats så finns ändå likheter. En student 
från Uppsala uttrycker det såhär: [...]det är någon form av stoft som finns runt om universitetet 
som bidrar med bra grejor och jag tror det bygger upp en positiv känsla kring universitetet[...] 
(Uppsala student).  

Ett uttalande som kan appliceras på fler universitet än Uppsala Universitet. Detta då 
studenten menar att alla studenter och studentrelaterade faktorer eller aktiviteter som finns runt 
om ger upphov till en unik och positiv platskänsla. Även om inte detta ordagrant upprepas bland 
Wollongongstudenterna är det något som framkommer av den totala analysen.  
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6.2 Platskänsla Uppsala  
Resultatet från intervjuerna och enkäten i Uppsala tyder på en hög trivsel i staden. Trivseln 
beskrivs av studenterna komma ifrån att staden är av lagom storlek och kan ses som en arena 
där studenterna är i fokus. Scanells (2009) teoretiska ramverk och dimensionen om platsen 
beskriver att platskänsla förstärks då en gemenskap formas utefter liknande livsstilar som 
kopplar ihop individer så att det skapas en gruppidentitet. Detta ses tydligt i Uppsala där 
studenterna är i fokus och att vara student är att vara en del av den sociala gruppen. Vidare 
nämns tillgången till nationer som en faktor som får Uppsala att sticka ut. Då nationer är en 
student-exklusiv tillgång bidrar detta ytterligare till ett fokus på studenterna i staden vilket leder 
till att nationerna kan ses som en mötesplats för studenter.  

Uppsalastudenterna nämner en stark gemenskap i staden. Detta förstärks av student- och 
föreningslivet som beskrivs som en viktig faktor då det förenar och för samman folk. Det bidrar 
med en arena för studenter att mötas samtidigt som det är viktigt att ha någonting utöver 
studierna. Studenterna beskriver det även som en nyckelaspekt för en god platskänsla att ha 
människor runt omkring sig att trivas med. Detta i kombination att det finns ett tydligt syfte i 
vardagen, vilket i detta fall blir själva studierna, ger upphov till att platsen får en meningsfullhet, 
som är en av huvudpunkterna i Cresswells (2004) resonemang om platser. Eftersom studenterna 
i Uppsala kan ses som likasinnade personer med liknande intressen och livsstilar tyder det också 
på en starkare platskänsla, som nämns av Scanell (2009). Till exempel kan student och 
föreningslivet i Uppsala ses som ett specifikt område som bidrar med en social arena för nya 
interaktioner för studenterna, något som nämns flertalet gånger i intervjuerna.  

En viktig aspekt som tas upp i både enkäter och intervjuer i Uppsala är den studentikosa 
miljön. Nation- och universitetsbyggnaderna nämns som viktiga faktorer som bidrar till känslan 
av att vara student i omgivningen. Andra kopplingar görs till studentrelaterade faktorer i 
Uppsala, till exempel studentlägenheter och studentrabatter. Dessa bidrar till en miljö där 
personer ständigt påminns att de är studenter. Detta återkopplas till teorin där platskänsla skapas 
för de fysiska egenskaperna i en plats (Scanell, 2009; Tuan, 1974). I detta fall är de 
studentrelaterade byggnaderna och resurserna som finns tillgängliga för studenter de som kan 
ses som bidragande för en godare platskänsla. Dessa skapar en meningsfullhet där studenterna 
som grupp får kopplingar till de specifika egenskaperna. Vidare nämns platsen i Knox 
& Marstons (2010) teori att specifika byggnader och sevärdheter kan inneha särskilda 
präglingar vilka kopplas till en plats. I detta fall har byggnaderna och miljön i Uppsala en 
studentprägling vilket ytterligare kopplar till en förstärkt platskänsla. En student nämner hur 
gamla historiska byggnader smälter samman med nyare byggnader vilket ger upphov till en 
speciell karaktär för staden.  

Sammanfattningsvis finns det många faktorer som är bidragande till en positiv platskänsla 
i Uppsala. Den kanske viktigaste aspekten är själva gemenskapen och gruppidentiteten som 
staden har. Mycket i staden är kopplat till just studentidentiteten där byggnader, nationer, 
engagemangsområden, gemenskap och lättillgängligt umgänge med andra studenter är viktiga 
aspekter. Staden är präglad av studentlivet vilket bjuder in till en gemenskap och känsla av 
identifiering som student. Dessa ses alla som nyckelaspekter i platskänslan för studenterna i 
Uppsala.  
  



29	
	

6.3 Platskänsla Wollongong   
Enligt resultatet från både enkät och intervjuer visar studenter i Wollongong en hög nivå av 
trivsel i staden. Denna trivsel beskrivs som grundad i tillgänglighet och att det finns mycket att 
göra. Stranden nämns som en viktig del för studenterna då den fungerar som en gemensam 
mötesplats. Tuan (1974) och Scanell (2009) nämner att en platskänsla kan skapas för den 
fysiska karaktären i ett visst område. Platser som utgör relevans och meningsfullhet för personer 
har tendens att bidra till en positivare platskänsla. I detta fall kan tillgängligheten och specifikt 
stranden ses som en meningsfull plats. Detta då stranden som en mötesplats nämns av 
majoriteten av studenter som en bidragande faktor för trivsel, vilket kopplar till en god 
platskänsla för studenter i Wollongong.   

Vidare beskrivs det sociala livet som en viktig del. Det är lätt att träffa nya människor som 
är i samma ålder och nivå i livet. Engagemangsområdena nämns som en bidragande 
faktor för umgänget där de bidrar med möjligheter att träffa nytt folk, delta i saker och 
identifiera med flertalet grupper. Det lättillgängliga sociala livet kan kopplas till Scanells (2009) 
tredje dimension om platsen vilken beskrivs ur en social aspekt. Denna teori hävdar att en 
platskänsla formas genom sociala band mellan personer som befinner sig i liknande stadie i 
livet och kan således skapa en samhörighet. Genom dessa band har individen en större tendens 
att binda sig till en plats. Denna aspekten är även den som studenterna nämnde var viktigast för 
deras välmående, det vill säga att ha människor omkring sig som de kan relatera till. Områden 
att engagera sig i beskrivs också som en av de viktigaste faktorerna för studenterna då de 
erbjuder ett avbrott i studierna. I och med detta och kopplingen till teorin kan det sociala livet 
och möjligheten till engagemang i Wollongong ses som en viktig källa för en positiv 
platskänsla.  

Majoriteten av respondenterna känner en tillhörighet och att de kan identifiera sig med 
staden. Det nämns i resultatet att det är lätt att komma in i gemenskapen då de flesta är där av 
samma anledning och det inte finns behov att bete sig på ett specifikt sätt för att passa in. Detta 
går även att koppla till Scanells (2009) teori om psykologiska processer där det är viktigt för en 
persons platskänsla att kunna identifiera sig med platsen på ett personligt plan. Att kunna vara 
sig själv och att det finns en lätthet att passa in bidrar till denna process. Vidare visar detta 
tecken på Knox och Marstons (2010) teori om insider och outsider. För en insider, en person 
som förstärker sin koppling till en plats, är identifiering en viktig aspekt vilket förstärker en 
positiv platskänsla.  

En stor andel av studenterna i Wollongong nämnde att de kände saknad från Wollongong 
när de inte var där. Majoriteten av saknaden var grundad på vänner och livsstil i staden. Att 
känna en saknad kan kopplas till ett emotionellt band till platsen vilket i sin tur bidrar till 
skapandet av en platskänsla (Scanell 2009).  

Platskänslan i Wollongong kan sammanfattas under ett visst antal punkter. 
Tillgängligheten och att det finns många engagemangsområden ses som viktiga aspekter. Detta 
kopplar till det sociala livet som finns i Wollongong där det är lätt att skapa sociala band med 
personer i liknande stadie i livet då det generellt är en ung demografi med många studenter i 
staden. Vidare är miljön i Wollongong en viktig faktor för skapandet av en 
gemenskap samt tillgång till mötesplatser och engagemang. Stranden nämns som en utstickande 
faktor dit majoriteten av studenterna beger sig när de behöver ett avbrott från studierna och när 
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de vill umgås med andra studenter. Allt detta bidrar till en god platskänsla inom universitet i 
Wollongong.   
  
6.4 Jämförelse platskänsla  
Någonting som var tydligt i både Uppsala och Wollongong var att studenterna fann en hög grad 
av trivsel i respektive stad. Båda städer visar tecken på en god platskänsla men av olika 
anledningar. Övergripande är gemenskapen i städerna, med studenterna i fokus, en viktig faktor. 
Denna bidrar till att studenterna kan identifiera sig med staden samt känna sig inkluderade i vad 
detta innebär. I detta avseende visar Uppsala en mer markant studentidentitet genomgående i 
staden. Detta syns tydligt i den fysiska karaktären där det i staden finns många 
universitetsbyggnader och nationer som kopplas till att just vara student. Wollongong visar 
också på en studentidentitet med sin yngre demografi jämfört med andra närliggande städer 
vilket tyder på att en stor andel av befolkningen i staden är studenter. I övrigt är större delen av 
studentrelaterade aktiviteter i Wollongong centrerat över huvudcampuset utanför stadens 
centrum. Detta bidrar till att det runt det området blir en intensiv studentidentitet. I Uppsala, där 
campuset är mer utspritt, bildas det därför en mer genomgående studentkänsla i hela staden.  

För både Uppsala och Wollongong ansågs engagemangsområden som viktiga för trivsel 
och en positiv platskänsla. I Uppsala finns det möjlighet att bli medlem i nationer där studenter 
kan engagera sig inom olika områden och i olika grad samt umgås med likasinnade personer. I 
Wollongong tillhandahåller universitetet många möjligheter till engagemang inom många 
möjliga områden. Studenter i Wollongong tycker även att engagemang är en viktigare aspekt 
än studenter från Uppsala. De menar att det bidrar till att träffa nya människor med samma 
intressen utanför de ordinarie grupperingarna. Däremot kan detta bero på att studenterna i 
Uppsala istället lyft fram en gemenskapskänsla, vilket i sin tur har stark koppling till 
engagemangsområden då dessa också leder till en gemenskapskänsla.  

En annan skillnad mellan de båda städerna är den fysiska miljön. I Uppsala genomsyras 
staden av gamla byggnader och nationer förankrade i universitetets historia vilka bidrar till en 
positiv platskänsla som student. I Wollongong är, som tidigare nämnt, den fysiska 
studentmiljön mer fokuserad över ett centrerat campusområde. Dock nämns stranden som en 
viktig aspekt för trivsel vilket tyder på att det även finns kopplingar utanför universitetsområdet 
som bidrar till en positiv platskänsla. Då den fysiska miljön, enligt enkäterna, var en av de mest 
prioriterade faktorerna för studenternas trivsel i båda städerna tyder detta på en stark koppling 
till respektive stads fysiska struktur.   

Många studenter tycker att boende är en viktigt för en god platskänsla. I Uppsala är 
boendesituationen för nyinkomna studenter besvärlig. Däremot tillgodoser nationerna 
studentboenden för dess medlemmar vilket underlättar boendesituationen i längden. I 
Wollongong erbjuder universitetet garanterat boende för förstaårsstudenter vilket inger en 
boenderelaterad säkerhet och trygghet. Tillgången till en fast punkt, i detta fall ett boende, är 
viktigt för att öppna upp sig för platsen och skapa en form av insideness som i sin tur relaterar 
till en positiv platskänsla (Relph 1976).   

Från materialet framgår även att det finns en del skillnader och likheter mellan Uppsala 
och Wollongong. Båda städer visar tecken på en positiv platskänsla. Detta går att kopplas 
till Tuans (1974) teori om platsers karaktär som beskrivs av den fysiska omgivningen och 
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tidigare händelser. Liknelsen med en gammal regnjacka som får en viss karaktär, personlighet 
och egensinnigt utseende för en person kan kännas igen i studenternas platskänsla. Även om de 
olika städerna har olika egenskaper och karaktär, känner studenterna en koppling till respektive 
universitet av olika anledningar. Detta tyder på att platskänslan varierar beroende på vilket fall 
som undersöks och således behöver det inte vara generella saker som påverkar hur den ser 
ut. Scannell (2009) nämner även att den kognitiva kopplingen kan variera mellan person till 
person beroende på vad som definierar den, vilket även stämmer överens med övriga författares 
syn om platskänslas subjektivitet. Studenterna i respektive stad kan därav ses som att de 
definierar sig på olika sätt inom grupper vilket leder till att det finns en variation i vad som 
anses viktigt för en platskänsla i de olika fallen. 
 	
	

7. SLUTSATS  
 

Studenterna känner en stark positiv platskänsla på sina respektive universitet. Den 
karaktäriseras av den speciella miljön som uppkommer inom ett universitet och dess 
omgivning. Det går att se studenterna som del av en stor grupp av insiders som alla studenterna 
på respektive universitet är delaktiga i. Detta skapar en gemenskapskänsla som studenterna 
anser är väldigt viktig för deras trivsel. Då de flesta studenter på universitet är väldigt 
välkomnande och eftersom det finns så väldigt många olika grupper i form av föreningar, 
engagemangsområden och andra studentrelaterade aktiviteter, finns det alltid en gemenskap 
som studenterna kan ta del av, oberoende av vad de har för intressen. Från studien är det tydligt 
att detta har stor betydelse för studenternas platskänsla.  

Genom studien går det även att fastställa att det finns en del skillnader mellan Uppsala och 
Wollongong då det kommer till platskänsla. Båda undersökningsområdena visar att det byggs 
upp en gemenskap och identitet som student men av olika anledningar. I Uppsala är historiska 
byggnader och nationer, vilka sprider en övergripande studentkänsla i staden, en viktig faktor 
för platskänslan. I Wollongong är det istället stranden och det centraliserade campuset som är 
bidragande. Platskänslan för studenter kan således ses som kopplad till att vara just student, 
men att kopplingarna till detta kan variera. Beroende på vilken av städerna som undersöks så 
visar detta på varierande karakteristik och aspekter som definierar gruppen. Det går därför att 
dra slutsatsen att det är svårt att säga vilka generella ting som påverkar platskänslan. Detta då 
den är varierande och beror på vad som finns tillgängligt, hur individerna identifierar sig och 
vilka grupper de tillhör. Genom att återkoppla till studiens avgränsningar, bekräftas 
komplexiteten och svårigheten med att studera platskänsla då det är många faktorer som 
påverkar hur den uppstår och upplevs. I denna uppsats har stort fokus legat på sociala relationer 
och känslor vilket kan te sig svårbeskrivet. För kommande studier föreslår vi att isolera 
platskänslan till andra aspekter som i viss mån utelämnats i denna undersökning, till exempel 
genom att titta på enbart den fysiska karaktäristiken. Detta då en undersökning av alla aspekter 
inom ramen av platskänsla kräver ett mer omfattande och tidskrävande projekt. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Varför valde du att studera i Uppsala/Wollongong? 
Trivs du i Uppsala/Wollongong? Vad får dig att trivas? 
Är det något du tycker sticker ut i Uppsala/Wollongong som gör det speciellt? 
Om ja, skulle du säga att det har stor betydelse för att du trivs? Hur påverkar det dig? 
Hur kände du när du flyttade hit? Tog det lång tid för dig att känna dig bekväm i staden och 
trivas? Hur kommer man in i gemenskapen? Beskriv hur det var? 
Hur tror du Uppsala/Wollongong ses utifrån? 
Hur tycker du universitet bidrar till din upplevda känsla i staden? Vilka delar är viktiga? 
Vad spelar studentliv, föreningar etc för roll? Vilka är aktiva i dem? 
Känner du en tillhörighet genom att gå på universitetet? Måste du bete dig på ett visst sätt efter 
det? 
Saknar du Uppsala/Wollongong när du är på annan ort? Varför? 
Vad tror du är viktigast för att ha en bra platskänsla? Har Uppsala/Wollongong det? 
Hur skulle du säga att din platskänsla har utvecklats i Uppsala/Wollongong? 
Känner du att någonting saknas för din platskänsla? Vad kan förbättra platskänslan? 
Vad tror du Uppsala/Wollongong har jämfört med andra studentstäder. 
Vill du tillägga något som jag kan ha glömt att fråga om? 
 


