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Abstract 

Studies at Uppsala university was from the beginning based in theology, which 

also mean that students of theology founded the student nations. In similarity to 

the separation between the church and the state in Sweden in the year 2000, all 

nations have a clear statement today of not being connected to either religion or 

politics, however, the question that rises is; to what extent has it been possible to 

leave the religious aspect on which they were founded. The purpose of this study 

is to analyze controlling documentation of Östgöta and Gotland´s nation closer to 

see if it is possible to identify elements of religion within them that can be inter-

preted as cultural religion. Based on the theory of cultural religion, with focus on 

Kasselstrand´s interpretation of “Belonging without Believing”, elements of reli-

gion will be analyzed as examples of how the nations as organizations struggle 

with the historical background of theology, and the strive to modernize and be-

come more inclusive. The result presented, identifies cultural religion within the 

material, highlighting holidays and festivities as main sources, with the reasoning 

of the documents bringing the information of the ritual forward, and not necessari-

ly the religious values. The result is also strengthened with Hervieu-Léger´s idea 

of group memory as a chain through time and society together with Connerton´s 

thoughts on the collective memory and how it can be interpreted as one way to 

explain the continuity of traditions and the upkeep of ceremony. 

 

 
Nyckelord: tradition, religion, nation, studentorganisation, kulturell religion 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

År 2000 separerade Svenska kyrkan och staten, men Svenska kyrkan och andra 

kristna förbund har än idag vissa förmåner som är kopplade till statligt samarbete 

(Riksdagen 2022). Den svenska statschefen förväntas även bekänna den evangel-

istiska-lutherska tron och det är lagstadgat att den Svenska kyrkan är densamma, 

som David Thurfjell, professor vid Södertörns högskola beskriver i sin bok ”Det 

gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen” (2019 s.34). Uppsala 

universitet och studentnationerna i Uppsala har även de i teorin inte längre en 

koppling till den svenska kyrkan, och kuratorskonventets gemensamma policy för 

nationsstatus beskriver det som: 

 
”Nation vid Uppsala universitet ska […] 

- Vara politiskt och religiöst obunden”  

(Kuratorskonventet 2022 s.1) 

 

Universitetet själva beskriver dock hur de i ceremonier fortfarande genomför trad-

itioner och ritualer, i och med högtider, som kan kopplas till religion även om de 

inte längre ses som del av ett uttryck för religion (Uppsala universitet 2022). Teo-

rin om kulturell religion fokuserar på just hanteringen och utvecklingen av reli-

giösa handlingar som idag mer ses som del av rutin och tradition än det specifika 

utövandet av den religiöst troende enlig Isabella Kasselstrand, doktor i sociologi 

vid Aberdeen University ( 2015). Detta arbete kommer att undersöka närmare om 

det går att hitta kopplingar till hennes tolkning av kulturell religion i styrande do-

kument för de två studentnationerna Östgöta nation och Gotlands nation vid Upp-

sala universitetet.  

 

Nationerna i sig är unika på grund av deras högskolelagstadgade status (Riksda-

gen 2008), och långa historia. I övrigt är de på grund av sin tydliga avgränsning i 

medlemskap och storlek tillsammans med sin långa historia jämte universitetet, en 

bra utgångspunkt för denna storlek på analys. Det resultat som Kasselstrand pre-

senterar i sin studie är begränsad till ett allmänt samhällsperspektiv och börjar 

uppifrån. Denna studie går ner i ett mindre organisatoriskt perspektiv och kan med 

det hjälpa till att befästa tidigare slutsatser gällande frågan om vilken roll religion 

kan spela i det sekulariserade samhället och dess organisationer. I och med att 

universitetet och nationerna än idag utför och firar historiskt religiösa ceremonier 

och traditioner kommer detta arbete analysera om det går att identifiera detta som 

kulturell religion utifrån begreppet ”Belonging without Believing” (Kasselstrand 

2015). Analysen blir även intressant på grund av den formande roll som nationen 

har för de unga människor som engagerar sig i organisationen under sina studieår 

innan de går ut i arbetsliv och övriga samhälleliga delar.  
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1.1. Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uttryck för religion som går att iden-

tifiera i styr- och arbetsdokument från två olika studentnationer vid Uppsala uni-

versitet. Målet är att analysera uttrycken funna för religion utifrån Kasselstrands 

tolkning av kulturell religion och få en tydligare bild av vilken roll som religion 

spelar på nationen trots att de stadgat sig obundna till religion och politik. Ana-

lysen kan med det bidra till en ökad förståelse och medvetenhet i det framtida 

utvecklingsarbetet med strävan om inkludering och neutralisering. Teorin som 

används för analysen fokuserar på element av kulturell religion som i förläng-

ningen blir applicerbara i större organisatoriska perspektiv genom sitt analytiska 

ramverk som presenteras längre fram i arbetet. 

1.2. Frågeställning 

▪ Vilka religiösa uttryck finns i studentnationernas styr- och arbetsdoku-

ment?  

 

▪ Hur kan dessa uttryck för religion förstås utifrån begreppet kulturell relig-

ion baserat på Kasselstrands tolkning av ”Belonging without Believing” 

och Connertons definition av ett kollektivt minne? 

1.3. Avgränsning 

För att avgränsa arbetet har jag valt att titta närmare på två av de tretton nationer-

nas stadgor och arbetsdokument. De två nationerna representerar lite olika delar 

av nationslivet då de skiljer i storlek, både gällande sina hus och i medlemsantal. 

De skiljer sig även i ålder, och i vilken mån de katalogfört sin historia. Gotlands 

nation är känd för sin starka koppling till ön och har med det tagit med sig många 

traditioner därifrån vilket gör att deras koppling till de religiösa traditionerna är 

intressant att undersöka närmare. Östgöta nation har en mindre tydlig koppling till 

hem-landskapet som skulle kunna antyda att de varit mer mottagliga för de tradit-

ioner och ceremonier som universitetet och de övriga nationerna utövade. De val-

des för att de har vissa likheter i struktur som gör det lättare att analysera, de har 

ett liknande antal heltidsanställda med arbetsfördelning som gör det möjligt att 

avgränsa mängden dokument som behöver analyseras. Jag valde även dessa två 

nationer då jag har goda kontakter på dem som gör det möjligt för mig att få lät-

tare tillgång till de dokument som behövs för studien. I deras representativa roll 

gentemot de övriga nationerna finns det möjlighet att resultatet hade skiftat i vissa 

delar på grund av en del unika drag som finns i nationernas identitet, men i och 

med att många av de ceremonier och traditioner som samordnas genom kurators-

konventet kräver alla nationers representation, är majoriteten av dem exakt samma 

oavsett vilken nation som valts till studien.  

1.3.1. Nationerna 

I Uppsala finns det idag tretton studentorganisationer som kallas för nationer. Nat-

ioner har varit en del av universitetets studentliv större delen av dess existens som 
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en möjlighet för studenterna att träffas och skaffa vänner från samma områden i 

Sverige. I början innebar det att man sågs hemma hos någon medlem, eller på en 

pub och då höll sammankomster kallade ”landskap” som de än i dag heter på ma-

joriteten av nationerna (Snerikes 2022). Uppsala universitet har funnits sedan 

1477 (Snerikes 2022) och hade från början ett stort fokus på teologisk undervis-

ning. Majoriteten av de första medlemmarna i nationernas början var på grund av 

detta teologistudenter, vilket sätter spår i uppbyggnaden av stadgor och styrdoku-

ment för den verksamhet som utvecklades vid sidan av universitetets uppbyggnad.  

 

Med fler institutioner kom fler studenter till Uppsala, och med det fler medlem-

mar till nationerna. År 1663 erkändes nationerna av universitet och fick sina första 

inspektorer – professorer som fick i uppdrag att granska nationernas verksamheter 

(Uppsala universitet 2022). Många av de då existerande nationerna började däref-

ter hålla sina sammankomster, landskap, hos sina inspektorer som då också huse-

rade den kassa, fiskus, som då var nationen. År 1667 infördes nationsobligatoriet 

vid Uppsala universitet, vilket betydde att det var krav på att vara med i en nation, 

och med det betala en medlemsavgift. Detta högskolestadgades och nationerna är 

än idag kvar som en del av högskolelagen, även om nationsobligatoriet avskaffa-

des år 2008 (Riksdagen 2022).   

 

Under 1800-talet började hus byggas och köpas av nationerna (Kuratorskonventet 

2022). Nationerna kunde med det börja arrangera större evenemang och organi-

sera sin verksamhet. År 1831 bildades Kuratorskonventet som är det samarbetsor-

gan där alla nationerna medverkar och arbetar gemensamt (Kuratorskonventet 

2022). Där finns policyer och styrdokument som nationerna tillsammans röstat 

igenom och som genomlyser den verksamhet som är nationslivet idag.  

 

Ända sedan universitetet erkände nationerna har de varit med och influerat stu-

dentlivet i Uppsala. Som tidigare nämnt kunde man länge inte skriva tentamen 

utan att vara med i nation, studenterna på nationerna erbjöd även gratis studiestöd 

till varandra under en period, samt övade i talandets konst inför varandra, något 

som än idag går att se i de tal och liknande som blivit del av traditionen (Burman 

2013). Vid majoriteten av alla officiella ceremonier som genomförs på universite-

tet är alla nationerna närvarande på ett eller annat sätt. De representeras av mar-

skalkarna som alla tillhör nationerna, det samma gäller fanbärare och de fanor 

som närvarar. De representeras även av sina förste- och andre kuratorer och/eller 

av kuratorskonventets presidier (Elofsson 2009). Nationerna har även en stor del i 

mottagandet av nya studenter, och blir en del av den unika miljö som blir Uppsala 

studentliv. På grund av detta breda samarbete mellan nationerna och universitetet 

har de påverkat varandra under större delen av sin gemensamma historia och stär-

ker intresset för resultatet av denna studie.  

1.4. Forskningsgenomgång 

Forskning på området kulturell religion innefattar i många fall modernisering, 

sekularisering och den separation som skapas av sekularisering. Det är relativt 

breda perspektiv och täcker större områden som ger en generell bild på forsk-

ningsområdet. Denna studie går i stället nerifrån och börjar på en liten koncentre-

rad punkt för att sedan öppna upp för möjligheten att i ett bredare perspektiv göra 
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teorin applicerbar. Den svenska modellen som sekulariserat land blir ett unikt ob-

jekt, och det går att hitta en del forskning på ämnet. I många fall baserar sig studi-

erna på ett fåtal forskare som myntat begreppet eller olika definitioner därav. 

 

Karin Jarnkvist, docent vid Mittuniversitetet, avhandlar genom sitt arbete ”Man 

vill ändå behålla traditionen liksom” En intervjustudie om borgerliga vigslar, 

begravningar och namngivningsceremonier (2017) frågor som berör religiösa 

ceremonier och traditioner som neutraliserats för att passa i det sekulära sam-

hället. Vikten av dessa ceremonier så som ingången i partnerskap och begravning-

ar har hög efterfrågan. Betydelsen av handlingen är stor som en del av livscykeln, 

men behovet att ta avsteg från religiösa stämplar är större (Jarnkvist 2017). De 

borgerliga ritualer och ceremonier som utformas av detta blir i många fall lik-

nande de religiösa i både syfte och innehåll. Studien genomfördes för att få en 

insyn i hur medvetenheten ser ut i frågan om hur just dessa ceremonier och tradit-

ioner utformas utanför den religiösa sfären och de religiösa inslag som präglar 

dem. Arbetet som görs av Jarnkvist är en pilotstudie och undersöker hur religiösa 

samfunds ritualisering översätts till den borgerliga kontexten, dels hur de används, 

dels hur de tolkas av de som utformar dem. I resultatdiskussionen framhäver för-

fattaren  

 
”Min tolkning är att översättningen av praktiker från  

svenskkyrklig ritualisering till borgerlig sådan är en del  

av skapandet av en kulturell identitet som svensk.” (Jarnkvist 2017 s.39) 

 

Hon befäster med det delar av begreppet kulturell religion som är aktuellt för den 

teori som används i denna studie. I sitt arbete hänvisar Jarnkvist till bland annat, 

Professor vid Goldsmith University i London, Abby Days arbete Non-religious 

Christians (2012).  Hon i sin tur använder sig av begreppet “Belonging without 

Believing” som även Kasselstrand (2015) använder sig av i sitt arbete för att defi-

niera delar av kulturell religion som denna studie baserar sin teori på. Day analy-

serar i ett brittiskt perspektiv kristna och deras koppling till religion. Hon kommer 

fram till att majoriteten av de intervjuade ser sig som icke troende men ändå som 

kristna (Day 2012 s.45) och hur det påverkar gruppidentiteten som kontextuali-

serad då det inte handlar i första hand om en skillnad i tro utan i en generell ge-

menskap. Definitionen av kulturell religion som Jarnkvist använder sig av förtyd-

ligar dess betydelse när det kommer till viktiga livshändelser, så som bröllop och 

begravningar. Vi vet dock mindre om vilken roll det spelar i mindre livsföränd-

rande ceremoniella sammanhang. Genom att studera studentnationerna som har 

många inslag av ceremonier bidrar det till att förstå teorin bättre.  

 

I en sekulär organisation eller i en organisation som teoretiskt distanserar sig från 

religiös praxis sker mötet med religion till olika bredd. Lind & Zakrison (2015) 

undersöker i sin masterstudie hur en sekulär organisation förhåller sig till relig-

ionsfrågor inom internationellt arbete i och med att en i många fall jobbar i områ-

den som har stort fokus på religion och religiositet. I studien har de analyserat 

organisationernas officiella dokument samt gjort intervjuer för att få en djupare 

förståelse i organisationens teoretiska och praktiska hantering av frågorna. Slut-

satsen av analysen beskriver att i många av fallen förs ingen aktiv dialog på äm-

net. Organisationerna bekräftar och respekterar förekomsten av religion i arbetet 

samt ser de religiösa ledare som en agerar med som tillgångar och att religionen 

ses som ett verktyg för att förankra arbetet i området. I många av fallen beskriver 
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organisationerna religionen i mer sekulära termer så som demokrati och mänsk-

liga rättigheter.   

 

När det kommer till studentnationen och dess roll i fältet finns inte tidigare forsk-

ning, vilket gör denna studie ytterst relevant på grund av nationernas begränsade 

yta som bidrar till att få en tydlig ram för analysen som sedan kan appliceras i 

liknande former. En tidigare studie som på ett samhällsvetenskapligt sätt analyse-

rar traditionella influenser och kultur i nationslivet är Anna Liv Jonssons masters-

arbete De gamla gudar leva än – om Uppsala studentnationers sittningskultur 

(2013). Hon lyfter hur stor central del av Uppsalas studentliv som nationerna varit 

redan från början under 1600-talet då majoriteten av dem grundades. Fokuset av 

studien ligger på sittningar av olika slag – middagar som arrangeras av nationerna 

som innefattar mycket traditioner och gemensamma ritualer, som betyder att alla 

vet hur de ska bete sig, med allt ifrån hur man skålar med varandra, till den hög-

tidligare aspekten som skulle kunna gå att koppla till ursprungliga religiösa ritua-

ler. I denna studie presenteras resultatet ur ett perspektiv utanför det organisat-

ionsteoretiska för att fånga upp ett mer facetterat perspektiv på nationen som soci-

alt fenomen. Materialet och analysen därav visar på vikten av ritualer med stort 

fokus på sången. Den gemenskap som skapas genom sången och traditionen skap-

ar aktörer i stället för observatörer av sittningsdeltagarna (Jonsson 2013). Institut-

ions-begreppet är det slutgiltiga begreppet författaren griper an i beskrivningen av 

nationen som fenomen och hon beskriver medlemmarnas roll däri, att nationen är 

medlemmarna och att nya medlemmar integreras i institutionen i den ständigt på-

gående processen av nya terminer och nya studenter som kommer till universite-

tet. Relevansen i Jonssons (2013) studie närmar sig det av kulturell religion, men 

som en samhällsvetenskaplig studie saknar den det religionssociologiska perspek-

tiv som denna studie för med sig och det analys som genomförs.  

1.5. Material 

Det material som kommer att användas till denna studie är nationernas och kura-

torskonventets styrdokument; stadgar, arbetsordningar, reglementen och policyer. 

Att ha tillgång till arbetsdokument tillsammans med stadgor gör att jag kan analy-

sera text skriven i officiell kapacitet, och dokument som är mer personliga och 

kan ge en inblick i beskrivningar av de olika ceremonier och högtider som om-

nämns. Stadgorna är styrande och juridiska, arbetsdokumenten är styrande men 

mindre formella och lättare att uppdatera i takt med att rutiner förändras och upp-

dateras. 

 

Dokument som kommer att användas: 
 

▪     Kuratorskonventets stadga, senast reviderad 2019-12-11  

▪     Kuratorskonventets reglemente för Curator Curatorum senast rev 2020-09-23 

▪     Kuratorskonventets policy om nationsstatus, senast reviderad 2019-05-29  

▪     Kuratorskonventets ceremoniinstruktioner publicerad 2009 

▪     Östgöta nations stadga, senast reviderade 2019-12-04 

▪     Östgöta nations arbetsordning, senast reviderad 2021-02-24 

▪     Gotlands nations stadga, senast reviderad 2016-09-20 

▪     Gotlands nations reglemente, senast reviderad 2019-05-07 

▪     Östgöta nations förste kurators överlämningsdokument från 2021 
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▪     Östgöta nations fjärde kurators överlämningsdokument från 2020 

▪     Gotlands nations förste kurators överlämningsdokument från 2016 

▪     Gotlands nations tredje kurators överlämningsdokument från 2017  

▪     Östgöta nations budget från verksamhetsåret 2019–2020 

 

Stadgar och policyer är dokument som godkänts av nationens högst beslutande 

organ, Landskapet. Stadgan beskriver syfte, ändamål och övrig administrativ in-

formation så som hur verksamhetsåret struktureras och firmateckningsrätt.  

 

Arbetsdokument och överlämningsdokument skrivs av de heltidsanställda på nat-

ionerna i slutet på deras ämbetsperiod och lämnas över till deras efterträdare som 

hjälp och stöd i uppehållandet av ämbetet. Hur ofta detta görs varierar mellan nat-

ionerna och det är därför Gotlands dokument är någorlunda äldre, men fortfarande 

högst relevanta då de används i det dagliga arbetet i liknande hög utsträckning. 

Ceremoniinstruktionerna från kuratorskonventet gäller hela universitetets högtid-

liga ceremonier där nationer och kårer närvarar och har tagits fram i samarbetet 

mellan de olika organisationerna. Instruktionerna har godkänts av de gemen-

samma nationernas högsta beslutande organ, ett kuratorskonventets-möte där alla 

nationers förste och andre kuratorer representerar sina nationer. De två kuratorer 

som valts på nationerna baserar sig på deras befattning. I Östgöta nations stadga 

står det bland annat  
 

 Förste kurator åligger: […] ansvara för fastighetens underhåll  

och skick, att ansvara för Nationens administrativa,  

kulturella och ceremoniella verksamhet, samt  

övrig verksamhet som inte faller under de övriga kuratorerna  

enligt 24, 26 och 28 §§, att företräda Nationen externt och  

internt samt föra dess talan (Östgöta nations stadga 2019). 
 

Relevansen i studien av denna position framhävs tydligt i detta citat då detta även 

speglas i Gotlands nations reglemente (2019).  

1.6. Religionsdefinition 

Religion som begrepp kan ses på olika sätt beroende på i vilken kontext det pre-

senteras. En återkommande beskrivning av begreppet handlar om definitionen av 

vad tro och utövande innebär (Hill 1973 s. 31). Tron stärks genom bland annat 

ritualer, både egna och genom präster och övriga religiösa ledare. Agerandet av 

församlingen kan påverka exempelvis guds goda vilja (Hill 1973 s. 32). I analysen 

av materialet för denna studie har definitionen för substantiell religionsdefinition 

av professor Michael Hill (1973) använts. Hill definierar religion som  

  
 ” The set of beliefs which postulate and seek to  

regulate the distinction between an empirical reality  

and a related and significant supra-empirical segment  

of reality: the language and symbols which are used  

in relation to this distinction; and the activities  

and institutions which are concerned with its regulation”  

(Hill 1973 s. 42–43).  
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Religion separerar och definierar verklighet och övernaturlighet med hjälp av 

verktyg som identifierar och reglerar handlingar och ger dem värde (Hill 1973 

s.42). Hill använder i sin definition tro, språk, symboler, praxis och institutioner, 

vilka kan användas för att presentera resultatet från kodningen av materialet. I den 

senare analysen kommer fokuset att ligga på högtider och ceremonier som från 

början befäster sitt värde i tro. Nationerna har i sitt dagliga arbete med ceremonier 

fortsatt en tradition som har historiskt sett religiös koppling, men genom att endast 

föra över instruktionerna och inte dess religiösa betydelse eller värde går det ana-

lysera dem utifrån Kasselstrands tolkning av kulturell religion baserat på begrep-

pet ”Belonging without Believing”. Begreppet grundar sig i att religiösa högtider 

och traditioner hyllas utan en andlig koppling.  

 

Då universitetet och nationerna i förlängning har en stark historisk koppling till 

religion med inslag av katolicism och protestantism främst är det där begrepp och 

tolkningar kommer att inhämtas ifrån baserat på Hills religionsbegrepp.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Denna studie kommer att fokusera på att utreda hur kulturell religion kommer till 

uttryck hos studentnationerna. Syftet är att kvalitativt analysera styr- och arbets-

dokument efter religiösa uttryck och analysera dem utifrån begreppet ”Belonging 

without Believing” som en del av kulturell religion.  

2.1.1. Kulturell religion som begrepp 

Kasselstrand använder sig av begreppet kulturell religion i sin artikel Nonbelie-

vers in the Church: A study of Cultural Religion in Sweden (2015). Hon använder 

det för att beskriva kopplingen mellan en gemensam historisk och religiös identi-

tet där religion nödvändigtvis inte har den andliga betydelse som ofta antas.  

Svenska barn lär sig om kristna traditioner genom konfirmation och religiösa hög-

tider. Det skapar en social koppling som förstärks genom exempelvis skolavslut-

ningar där huvudfokuset inte blir på religionen men som genomförs i en miljö 

kopplad till religion. Kasselstrand (2015) argumenterar för detta koncept med stöd 

av Zuckerman som beskriver det som att 

 
“Hardly any of them believed in the basic theological  

content” (Zuckerman 2008 s.152) 
  

Det beskrivs som en sekularisering innehållande religiösa inslag baserade på en 

strävan att efterleva kollektivet. Kasselstrand hänvisar vidare i sin forskning till 

Professor Jay Demerath som en av de som myntat begreppet kulturell religion. I 

sin artikel The Rise of ‘‘Cultural Religion’’ in European Christianity: Learning 

from Poland, Northern Ireland, and Sweden (2000) beskriver han i kapitlet om 

Sverige en historisk utveckling av kulturell religion utifrån den lutheranska kyr-

kan. Han beskriver kopplingen till religion som nostalgisk snarare än av vikt för 

det dagliga livet. I sin allmänna kommentar på kulturell religion nämner Demerath 

(2000) att det inte går att ha en gemensam beskrivning om vad som klassas som 

religion och precis som Kasselstrand är han försiktig i att definiera sina ramar för 

analys. Begreppet kulturell religion kan kopplas till uttryck som att en kan vara 

”in the Culture” (Demerath 2000) och fokuserar med det på personens mer eller 

mindre deltagande utan att vara aktiv medlem.  

 

Kulturell religion har i sin begreppsform inte förekommit i en större bredd, men 

konceptet hänvisas i både Kasselstrand och Demeraths studier till ett antal förfat-

tare som beskriver det samma men utan att ta fasta på det specifika uttrycket. 

Doktor i sociologi, Hervieu-Léger (2000) är en av de som Demerath hänvisar till 
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där religions naturliga grund förändras i det moderna samhället. Det går även att 

identifiera liknande tankar i större begrepp av både professor Pierre Bourdieu som 

studerar kulturell teori (1993) och Professor Émile Durkheims arbete om elemen-

tära former av religiöst liv ([1912], 2001).  

2.1.2. Belonging without Believing 

Den operationalisering av kulturell religion som kommer att användas i detta ar-

bete fokuserar på Kasselstrands tolkning av kulturell religion baserat på begreppet 

”Belonging without Believing”. De två orden används ofta i studier om religion, 

men Kasselstrand hävdar dem som åtskilda och att religiösa åtaganden ofta har 

mer att göra med personliga kontakter och familjeförväntningar (2015 s. 276). I 

Kasselstrands beskrivning använder hon sig av det substantiella religionsperspek-

tivet för att utföra sin studie, vilket även kommer att göras i denna studie, baserat 

på Hills definition (1973). Kasselstrand beskriver själv att hon gör en ”försiktig 

operationalisering” av de två orden för att kunna göra studien. 

 
Belonging – identitet, medlemskap, och  

deltagande i religiösa ritualer 

 

Believing – tro på gud, himmel, helvete,  

livet efter döden, och en högre makt. 

 (Kasselstrand 2015 s.281) 

 

Den konceptualisering av kulturell religion som kommer att appliceras på denna 

studie fokuserar på Kasselstrands definition av Belonging som deltagandet i reli-

giösa ritualer.  

2.1.3. Religion, tradition och det sociala minnet 

I och med att nationerna har en lång historia bakom sig och varje medlem inte får 

en handbok när de börjar, går det att anta att det i viss mån är genom muntlig 

överföring som traditioner och ritualer förs vidare. Connertons teori om det kol-

lektiva minnet kommer att användas för att analysera om de religiösa begreppen i 

resultatet går att se som en del i processen för bevarandet av traditioner och ritua-

ler på nationerna. I arbetet Religion as a Chain of Memory bearbetas den roll som 

religion tagit i det moderna samhället enligt Hervieu-Léger (2000). De återfinns 

även i denna del av forskningen med problematisering gällande hur man kan ur-

skilja just religion i relation till andra meningsbetydande system i västerländskt 

samhälle. Minne och tradition är det som bygger upp samhällets medlemmar även 

som individuella troende. Systemet skiljer sig inte historiskt sett utan byggs upp 

på ett liknande sätt, vilket gör religionens roll i dess uppbyggnad intressant att 

analysera. Hervieu-Léger beskriver det som en gemensam minnesförlust när det 

kommer till samhällelig rationalitet - den religiösa meningen i agerandet minskar, 

men den kollektiva identiteten består. Connerton (1989) argumenterar i boken 

How Societies Remember för vidare det kollektiva sociala minnet. Boken lyfter 

frågan om hur detta minne tydliggörs och vidareförs. Gruppdefinitionen är lös och 

relativt flexibel för att ge möjlighet att fånga upp både stora och små aspekter av 
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konceptet, från små klubbar och byar till större organisationer och landsbreda per-

spektiv – båda dessa ger möjlighet för religiösa influenser.  

2.2. Arbetsmodell 

I det första steget kommer jag att undersöka vilka uttryck som kan kopplas till 

religion baserat på Hills definition av religion. Fokuset ligger på religiösa cere-

monier, ritualer och högtider utifrån regeringens officiella högtider som har histo-

riskt religiös koppling. Ceremonierna och ritualerna som begrepp glider i många 

fall samman med varandra i detta arbete då definitionen att något skulle vara av 

samhällelig vikt för att bli en ceremoni skulle betyda att delar av resultatet skulle 

behöva exkluderas på grund av nationernas status gällande medlemskap som ett 

krav för att få delta. På grund av att det inte gjorts intervjuer går det heller inte att 

undersöka närmare de underliggande anledningarna till att en ceremoni/ritual exi-

sterar utan endast en analys av texten där det finns en risk att en felbedömning 

skulle kunna göras baserat på personlig tolkning.  

 

Den substantiella religionsdefinitionen som identifierar fysiskt agerande i relation 

till religion definierad av Hill (1973) kommer användas för att identifiera religion 

genom att studera alla de tillfällen där ceremonier och evenemang kopplade till 

specifikt kristen religiös praxis dyker upp i mitt material. Detta formulerar jag 

som min första fråga i min arbetsmodell:  
 

▪ Vilka uttryck av religion går att hitta i nationernas dokumentation? Hur ser 

systematik och eventuella mönster ut i de religiösa uttryck som identifieras? 

 

Efter det kommer jag att analysera om dessa begrepp går att identifiera som ut-

tryck för kulturell religion genom den konceptualisering av kulturell religion som 

Kasselstrand använder, genom att undersöka om begreppen passar in i hennes 

definition ”Belonging without Believing”. Det som skiljer religion och kulturell 

religion åt är kopplingen till tro. Kasselstrand menar att kulturell religion kan op-

erationaliseras som tre olika praktiker nämligen: identification, membership, och 

participation in rituals. I sin studie fokuserar hon på identifikation. Med mitt material 

kan jag göra ett bidrag till litteraturen genom att i stället studera participitation in 

rituals. Med detta definieras att nationen aktivt involverar sina medlemmar i ritualer 

som har religiösa inslag - belonging, utan att för den delen kräva believing. Detta 

kommer jag att studera i mitt material genom att analysera dokumentationen av de 

ritualer och aktivitet som sker runt traditionella högtider och ceremonier med reli-

giösa inslag som identifierats av den första arbetsfrågan genom min andra och tredje 

fråga:  

 

 

▪ Går det att applicera Kasselstrands tolkning av ”Belonging without 

Believing” på de religiösa uttryck som återfinns i resultatet, specifikt i form 

av begreppet deltagande i ritualer? 

 

▪ Hur kan Connertons teori om det kollektiva minnet bidra till att identifiera 

de religiösa begreppen i resultatet som en del i processen för bevarandet av 

traditioner och ritualer på nationerna? 
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Stadgarna analyseras främst baserat på regeringens officiella högtider, då de är 

officiella dokument som sammanfattar verksamheten. Arbetsdokumenten i sin tur 

analyseras utifrån att beskrivningar av ritualer och liknande kan komma att finnas 

där i och med att det är dokument som går ut på att lämna instruktioner till efter-

kommande ämbetsinnehavare. Främst är det arbetsdokumentet som analyseras 

utifrån teorin, då det är där en kurator skriver instruktioner till sin efterträdare och 

det då går att identifiera hur vidareförandet av ritualerna under ceremonierna be-

skrivs. Involveras tro och/eller ett ”krav” på tro i beskrivningen, anses det i detta 

arbete handla om religion och inte kulturell religion.  
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Kapitel 3 Metod 

Den metod som kommer att användas för att besvara den första frågeställningen är 

en textanalys av de två nationernas styr- och arbetsdokument. Mer specifikt kom-

mer det vara en innehållsanalys baserad på de sex stegen i The Routledge’s Hand-

book of Research Methods in the Study of Religion (Strausberg & Engler 2014).  

 

Det beskrivna första steget är att välja texter att analysera (Strausberg & Engler 

2014 s.111–117). I och med att det finns tretton nationer plus kuratorskonventet 

som har underlag på detta har analysen begränsats till två nationers dokumentat-

ion tillsammans med kuratorskonventets gemensamma riktlinjer. De två nationer-

na väljs då jag har goda relationer med dem och får god tillgång till de dokument 

som är styrande i verksamheten. I beslutet om dokumentens relevans för de aktu-

ella forskningsfrågorna har det högst styrande dokumentet, stadgan, varit en själv-

klar del i arbetet samt de dokument som stadgan i sin tur hänvisar till för en tydli-

gare bild av de ceremonier och evenemang som är del av analysen. I en ytterligare 

avgränsning har överlämningsdokumenten skrivna av de två kuratorer som har 

motsvarande ansvarsområden valts ut, på Östgöta nation har förste och fjärde ku-

rators dokumentation använts och på Gotlands nation har förste och tredje kura-

tors dokumentation använts då deras struktur av ämbetsinnehavare skiljer sig i 

antalet kuratorer som väljs. Strausberg & Engler (2014 s.113) beskriver att det kan 

med detta bli problem med att inte få fram information som behövs för studien. 

En möjlighet som kan visa sig vara ett, till viss del, hinder för analysen är att or-

ganisationer som denna har många traditioner som sker genom muntlig överföring 

och därför inte kan analyseras. Det kan betyda att jag i mitt material riskerar att 

inte hitta tillräckligt med underlag eller för den delen få tag i rätt material. 

 

Steg två i innehållsanalysen handlar om att börja identifiera koder som kan an-

vändas på materialet (Strausberg & Engler 2014 s.113).  Jag kommer att göra en 

första genomläsning av dokumenten för att undersöka om det finns referenser till 

religion i de två nationernas stadgor. Därefter ska jag gå igenom ceremoni- och 

evenemangsunderlag från de två nationerna samt kuratorskonventet för att under-

söka närmare om det finns ytterligare hänvisningar till religion, möjligtvis genom 

beskrivningar av tillvägagångssätt eller dylikt. I granskningen av dokumenten 

kommer jag att basera min kodning på religiöst allmänna uppfattningar (Straus-

berg & Engler 2014 s.113) med bas i Hills (1973) definition av religion. I och 

med att teorin i detta arbete kommer att basera sig på en substantiell religionsdefi-

nition har regeringens definition av religiösa högtider använts som den första de-

len av kodningen i materialet 
 

trettondedag jul – den 6 januari 

långfredagen – fredagen närmast före påskdagen 

påskdagen – söndagen närmast efter den fullmånen 

som infaller på eller närmast efter den 21 mars 

annandag påsk – dagen efter påskdagen 

Kristihimmelsfärdsdag – sjätte torsdagen efter påskdagen 
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Pingstdagen – sjunde söndagen efter påskdagen 

alla helgons dag – den lördag som infaller under tiden 

den 31 oktober – 6 november 

juldagen – den 25 december 

annandag jul – den 26 december. 

(Regeringen 2022) 

 

Jag utgår då från medvetna uttryck baserade på dessa officiella högtider i olika 

grammatiska former så som jul, julen, juligt. För att inte riskera att missa uttryck 

har jag även valt att inte söka på orden i dokumenten, utan läser igenom dem kva-

litativt hela vägen. 

 

I steg tre och fyra ligger fokuset på att gruppera och organisera upp de resultat 

som kommit av kodningen samt dess relevans för forskningen (Strausberg & Eng-

ler 2014 s.113). Utifrån Hills (1973) definition av religion har kodningen delats 

upp baserat på begreppen tro, språk, symboler, praxis och institutioner. De har 

sedan omformulerats för att matcha innehållet i resultatet;  

 

- Ceremonier, högtider, och traditioner (praxis) 

- Funktioner, positioner, och platser (symboler, institutioner) 

 

Samt ett avslutande kapitel om systematiken av resultatet och om det går att iden-

tifiera mönster. Tro och språk hamnar i båda kapitlen. 

 

I steg fem och sex påbörjas kodningen utifrån kategorierna och bearbetas (Straus-

berg & Engler 2014 s. 114). De ämnen som tagits fram när jag analyserat grund-

materialet kommer att användas tillsammans med min teori. Då analyseras äm-

nena närmare om det går att dra en större slutsats till huruvida det resultat jag fun-

nit stämmer överens med frågeställningen. Där bearbetas även validiteten av arbe-

tet. I denna del av arbetet har definitionen som operationaliserats av ”Belonging 

without Believing” applicerats på resultatet för att undersöka om Kasselstrands 

(2015) tolkning av teorin för kulturell religion går att se i resultatet.   

3.1. Validitet 

Under min studietid har jag varit aktiv i studentorganisationen som är nationerna. 

Jag har varit aktiv på de flesta nivåer, från liten klubbverkare (grundämbete) upp 

till kurator och mästare (heltidsanställd under en begränsad period). Jag har även 

suttit i arbetsnämnden för kuratorskonventet som arbetar med de frågor som nat-

ionerna gemensamt kommit fram till att man vill jobba med. Det gör att jag har 

god insikt i arbete som görs, kan mycket av de begrepp och uttryck som används, 

samt har goda kontakter som gör att jag kan få tillgång till många av de dokument 

som jag behöver för mitt arbete. Under de år som jag varit engagerad vid nation-

erna har jag fått vara del av de traditioner och ceremonier som har stor del i nat-

ionernas organisation.  

 

Insikten i arbetet som jag har ger mig en god överblick och förståelse för de ut-

tryck och namn på saker som kanske annars skulle upplevas som udda för någon 

som aldrig upplevt nationerna och dess organisation. Jag har möjligheten att ana-

lysera de koder som skapas och begrunda dess korrekta plats och beskrivning 
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(Strausberg & Engler 2014 s.113), även för en eventuell framtida forskning i dju-

pet av tradition och organisationer så stora som nationerna är tillsammans. 

 

Materialet som används är utvalt då det är relevant dokumentation som godkänts 

på högsta nivå inom nationens organisation och med det representerar den demo-

kratiska majoriteten (Strausberg & Engler s.8). Transparens i insamlingen av in-

formationen och tydliga markeringar vid uttryck unika för organisationen skall 

hjälpa i presentationen och den tydligt strukturerade innehållsanalysen motverkar 

potentiella exkluderingar av nödvändig information som för mig annars kunnat 

misstagas för generell information i och med mitt arbete inom organisationen 

(Strausberg & Engler s.8).  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

De två nationerna har valt att strukturera sina stadgor något olika, där vissa ämbe-

ten är stadgade i grundversionen och andra hänvisas till i ytterligare styrdokument 

så som reglemente och arbetsordning. Östgöta nations stadgar börjar redan i sin 

första paragraf med att styrka Kuratorskonventets beskrivning av nationsstatus 

med att stadga sig ”partipolitiskt och religiöst obunden” (Östgöta nation 2019). 

Även Gotlands styrker Kuratorskonventets beskrivning av nationsstatus genom att 

i paragraf 1.2 Värdegrund beskriva nationen som ”politiskt och religiöst obun-

den” (Gotlands nation 2016). Resultatet presenteras nedan utifrån en uppdelning 

av Hills definition av religion, där kodningen av arbetet sammanfattas i två rubri-

ker; Ceremonier, högtider, och traditioner (praxis) samt Funktioner, positioner, 

och platser (symboler, institutioner). Avslutningsvis sammanfattas systematik och 

eventuella mönster som funnits i materialet. 

4.1.2. Högtider, traditioner, och ceremonier 

I styrande dokument för Curator Curatorum (CC 2020) hänvisas det till att hen 

ska närvara vid högtider som samordnas mellan universitetet och nationerna. 

Bland annat står det, 

 
 […]  att anordna valborgsceremonin vid Gunillaklockan i samråd 

med Kuratorskonventets Övermarskalk (Kuratorskonventet 2022) 

 

Valborg är den helg som omnämns mest i alla dokument. I dagligt tal ses det som 

ett firande, och högtid med tillhörande ceremonier (Valborgiuppsala 2022). I reli-

giös koppling hänvisar det till den tyska katolska kyrkans högtid med helgonet 

Valpuris (Nordiska museum 2022) och är en officiell svensk högtid och flaggdag.  

 

I förordet till nationernas gemensamma ceremoniinstruktioner (Elofsson 2009) 

beskriver författaren Niklas Elofsson, studentnationernas närvaro vid högtider 

som självklara. Med det inkluderar den bland annat doktorspromotioner, profes-

sorsinstallationer, rektorsinstallationer och statsbesök. Universitetet skriver själva 

på sin hemsida att de utövar ritualer vid dessa tillfällen som tidigare hört till deras 

koppling till kyrka, men som idag ses som tradition bortkopplad från kyrkan 

(Uppsala universitet 2022). I kapitlet 4.4 Hälsning med fana ges riktlinjer för när 

hälsningar kan/ska ske av fanorna – en viktig del i ceremonin. Exempel är då vid 

besök av kungafamiljen, eller ambassadörer och statschefer, vid begravning, nat-

ionsgravs-besök, och universitetets ceremonier. Bland dessa kan politiska och 
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religiösa åsikter förekomma. I kapitel 4.5 beskrivs hur en fanbärare skall uppträda 

vid en begravning och citerar  

 
”Hur fanbärare skall uppträda vid begravning  

bestäms av tjänstgörande präst eller  

annan ansvarig för ceremonin” (Elofsson 2009 s. 21).  

 

Det framhävs även att nationernas marskalkar närvarar vid högtider så som hög-

tidhållandet av Dag Hammarskjöld samt universitetets julgudstjänst (Elofsson 

2009 s.26). I överlämningsdokumentet för förste kurator vid Östgöta nation finns 

kapitlet Representation och tradition. Kapitlet går igenom fanor och flaggor, det 

hänvisas även till ett dokument som kuratorskonventet sammanställt när det 

kommer till vilka dagar man ska hissa flaggan 
 
 1 januari – Nyårsdagen 

28 januari – Kungens namnsdag 

Januari – Vinterpromotion 

12 mars – Kronprinsessans namnsdag 

16 april - Påskdagen 

30 april – Kungens födelsedag 

1 maj – Första maj 

Maj – Vår promotion 

4 juni – Pingstdagen 

6 juni – Sveriges nationaldag 

24 juni – Midsommardagen 

14 juli – Kronprinsessans födelsedag 

8 augusti – Drottningens namnsdag 

24 oktober – FN-dagen 

7 oktober – Universitets födelsedag 

6 november – Gustav Adolfs dagen 

November – Professorsinstallation 

10 december – Nobeldagen 

23 december – Drottningens födelsedag 

25 december – Juldagen 

(Kuratorskonventet 2017) 

 

Ett antal av dagarna går att koppla till kristet religiösa högtider. Under allhelgona-

helgen sker kransnedläggning vid nationsgraven (Östgöta nation 2021 s.40). I 

motsvarande kurators överlämningsdokument vid Gotlands nation omnämns 

också nationsgraven, men då i sammanhanget första maj. Under dagen lämnas då 

en krans på graven. I samma sektion nämns att vid alla helgondag tändes ljus och 

en tyst minut hålls vid graven, att det inte hänvisas till exempelvis bön antyder att 

de direkt kopplade religiösa aspekten av situationen förlorat sin roll, men en ritual 

utföres i ett hedrande gemensamt syfte. 

 

I fjärde kurators överlämningsdokument finns ett exempel från luccegasquen, där 

det beskrivs att kören går i luciatåg samt att temat för sittningen är ”juligt” och att 

en rekommenderas beställa julöl till förrätten (Östgöta nation 2020 s.34). Lucce-

gasque har även Gotlands nation, där förste och tredje kurator traderas – kliver av 

sin post och dess efterträdare tar vid. Till förste kurators tradering hålls ett Grif-

tetal1 som i sin grund har en stark religiös koppling med en underton av skämt då 

förste kurator bärs ut på en avslagen dörr efteråt.  

 

 
1 Griftetalet hålls vanligen av prästen/pastorn stående invid kistan (Wikipedia 2022) 
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Objektet 328 JULBORD är en middag som omnämns i Östgöta nations budget 

(Östgöta nation 2019). Middagens fokus är ett avslutande evenemang innan julle-

digheten vilket hänvisar till att alla antas åka hem eller till viss del ha en ledig tid 

framför sig kopplad till religion. Objekt 360 GÅSBAL ska enligt styrande text ar-

rangeras så nära inpå mårtensafton som möjligt. Högtiden är uppnämnd efter det 

katolska helgonet Martin av Tours (Wikipedia 2022). Majmiddagen, objekt 361 

har ett fokus på våren i dagens sittning. Ursprungligen firas första maj ur ett ka-

tolskt perspektiv med firandet av apostlarna Filippos och Jakob. Första maj är än 

idag en helgdag utifrån de officiella helgdagarna presenterade av riksdagen (Nor-

diska museum 2022, Riksdagen 2022).  

4.1.3. Funktioner, positioner, och platser 

Ämbetet Valborgssamordnare finns med bland de ämbeten som en som medlem 

kan bli vald till vid Östgöta nation. Positionen innefattar att organisera det firande 

som sker under valborgshelgen tillsammans med kuratorerna på nationen. Ämbe-

tets namn och tidpunkten som evenemangen sker under hänvisar till en tidigare 

nämnd offentlig högtid med religiös koppling.  

 

Ämbetena Fanbärare och Marskalk är starkt kopplade till ceremoni och är stad-

gade att närvara vid nationen, kuratorskonventets och universitetets högtider och 

ceremonier. Kulturmästare, Antikvarie och Arkivarie har alla inskrivet i sina ar-

betsbetsordningar instruktioner om att ansvara för bevarandet av nationens kultur 

och traditioner. De ska arbeta med nationens arkiv och för att synliggöra nation-

ens kulturarv och verksamheter för Uppsalas allmänhet. I Hovmästarens arbets-

ordning statueras exempel på middagar som den ska vara med och arrangera. 

Bland dessa finns exempelvis julbord – en middag som till namn är kopplat till en 

religiös högtid. Detta återkommer även i Kökschefens arbetsordning med tillägget 

att de även skall vara med och arrangera en valborgslunch. Sexamästaren har ett 

liknande ansvar i sin arbetsordning, med skillnaden att de har ansvar för julbords-

sexan som följer efter julbordet. I Gotlands nations stadga, paragraf 41. Förtroen-

devalda finns positionen Nationskaplan2. Nationskaplanen på nationen är vidare 

beskriven i reglementet 

 
Nationskaplan ska: vara ett stöd i livsfrågor för nationens  

Medlemmar […] Nationskaplan ska: stå landsmännen till  

tjänst med själavård och rådgivning i Livsåskådningsfrågor, 

upprätthålla tystnadsplikt i samtal med landsman, vid  

terminsstart informera recentiorerna om sin funktion  

(Gotlands nation 2019).  

 

Ämbetet som nationskaplan besitts än idag av en präst eller pastor då kraven för 

ämbetet behandlar själavård och tystnadsplikt som de besitter även i sin ordinarie 

arbetsposition. I Östgöta nations stadga finns revideringsbladet sist som beskriver 

ändringen som gjordes vid senaste revideringen där nationskaplan döpts om till 

 
2 En kaplan kan även vara en präst med begränsade, speciella uppgifter, såsom fältpräst, sjukhus-

präst eller skolpräst. Det kan också vara en präst eller pastor som ombetts av en förening eller 

sammanslutning att ansvara för själavården i organisationen eller vid ett visst evenemang, såsom 

en lägerkaplan inom scoutrörelsen (Wikipedia 2022). 
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nationsvän för att få bort den religiösa tolkningen. Posten innehas ännu dock av 

en prästvigd då det precis som i Gotlands beskrivning innefattar en tystnadsplikt 

som personen skall inneha i sin ordinarie arbetsposition.  

 

Gotlands har separerat ämbetet Nationsmarskalk och Marskalk där den första han-

terar de interna sittningarna och evenemangen och den andre närvarar vid univer-

sitetet och kuratorskonventets evenemang och ceremonier. Fanbäraren har i sitt 

reglemente tydligt stipulerat en närvaro vid universitetet och kuratorskonventets 

högtider samt att klä sig enligt påbjuden klädkod vid tillfället. Kransläggning vid 

nationsgraven är del av ansvarsuppgifterna.   

 

I överlämningsdokumentet för förste kurator vid Östgöta nation beskrivs de olika 

ansvar som faller på ämbetspositionen. Blommor skickas till doktorander och pro-

fessorer som tillhör nationen när det är dags för promotion och installering som ett 

exempel. I kapitlet Hedersledamöter och Seniorer finns en sektion som beskriver 

att nationen vid en hedersledamots bortgång ska erbjuda fanvakt vid begravningen 

(Östgöta nation 2021 s.7). Det beskriver även hur en ska tolka instruktionerna 

gällande begravningen, om handbukett ska medtagas eller inte – tolkat av kristna 

ritualer. Även Gotlands nation erbjuder fanan till begravningar vid hedersledamö-

ters bortgång. 

4.1.4. Systematik och eventuella mönster 

Valborg och Jul är, som nämnts tidigare, de högtider som omtalas mest frekvent i 

dokumentationen, från olika objekt i budget till de middagar som räknas som trad-

itionella. Valborg är en unik högtid i Uppsala, en folkfest som många reser till 

staden för att uppleva (Kuratorskonventet 2022). Firandet är sekelgammalt och 

det finns mycket dokumentation om tidiga årens firande (Valborgiuppsala 2022) 

med mycket festande och långt levande ritualer och traditioner. De har med tiden 

förändrats och moderniserats, men har i sin grund bestått som ett stort firande där 

både studenter och allmänheten firar tillsammans. Här samarbetar universitetet 

och allmänheten och paus i föreläsningar och tentamina har blivit en del av helgen 

oavsett veckodagarna den infaller. Julledigheten var förr en möjlighet för studen-

terna att åka hem och vila inför vårterminen. Än idag är det avslutet på terminen 

och i dokumentationen framgår det att julbord hålls.  

 

Båda dessa högtider finns tydligt representerade i dokumentationen, som repre-

sentanter för firande och ledighet. Pingst som också är flaggdag och helgdag är 

exempel på högtid som inte innefattas i samma bredd av dokumentationen. De 

innefattar en annan sorts allvar – motsatsen till de tidigare. De finns med i cere-

moniinstruktionerna för studenterna (2009), men i kyrkoårets kalender är det tyd-

ligt vilka högtider som firas och omnämns i liknande utsträckning i både nationer-

nas dokumentation och av allmänheten. I likhet med dagligvaruhandelns dekorat-

ioner under året till vissa högtider så som jul, och allahelgona (Svenskdagligvaru-

handel 2018). 
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4.2. Analys 

Den teori som används i detta arbete fokuserar på att undersöka om det går att 

analysera de begrepp på religion som identifierats kulturell religion i nationerna 

styr- och arbetsdokument utifrån begreppet ”Belonging without Believing”. Ana-

lysen är kategoriserad under de två senare arbetsmodellfrågorna i liknande struk-

tur till resultatet. 

4.2.1. Kulturell religion – Belonging without Believing 

Den andra frågan i arbetsmodellen besvaras nedan utifrån resultatet. ”Går det att 

applicera Kasselstrands tolkning av ”Belonging without Believing” på de religiösa 

uttryck som återfinns i resultatet, specifikt i form av begreppet deltagande i ritua-

ler?”  

4.2.1.1. Högtider 

Huvudsakligen har de uttryck som identifierats med religion i resultatet baserat 

sig på allmänna firanden, vilket ger en bra grund för analysen. Dessa uttryck åter-

finns i formen av högtider som baserar sig i firandet av helgon, som i sin tur fått 

möjligheten att representera viktiga delar av årscykeln – de mörka dagarna (lucia), 

födelse (jul) och högtidhållandet av våren (valborg). Nationerna och universitetet 

har i stil med Kasselstrands (2015) tolkning av ”Belonging without Believing” och 

Jarnkvists (2017) bevisat att många högtidliga evenemang som tidigare haft tungt 

inflytande av religion görs om till borgerliga tolkningar som fortfarande får en 

stark koppling till religion i och med att den religiösa versionen av ceremonin 

används som mall för utformningen av det nya. Universitetet ger sitt eget exempel 

på detta genom just sin beskrivning av Doktorspromotionen där kyrkklockan ska 

ringa, men inte som en religiös symbol, utan som en traditionell (Uppsala univer-

sitet 2022) del av ritualen eller ceremonin. I stadgorna går det att identifiera ut-

tryck för religion genom att det exempelvis finns ämbetsinnehavare som har en 

kyrklig koppling, bland annat nationskaplanen, men det är i arbetsdokumenten 

som det ges exempel som passar in i den tolkning av ”Belonging without 

Believing” som används i detta arbete genom att den religiöst historiskt kopplade 

referensen med sin utveckling, inte längre har en betydelse för tro. 

 

På samma sätt som samhället moderniseras och utvecklas, sker det förändringar i 

studentorganisationerna. Nationerna arbetar ständigt med sina stadgar och arbets-

dokument för att de ska kunna reflektera nutiden samtidigt som det ska balanseras 

gentemot de traditionella styrande delarna som gör nationen till sin unika identitet 

som lockar studenter att söka sig till Uppsala och universitetet. Nationerna har 

Inspektorer som en övervakande förälder, men i det mönster som till viss del går 

att identifiera i materialet, är det genomgående högtider som går att använda till 

allmänt firande som överlevt längst och som etablerat sig i den skriva doku-

mentationen. Motsvarande kan visas med Kasselstrands (2015) framhävande i det 

större perspektivet som hon analyserar; att den Svenska kyrkans roll hållit sig 

stark i den sekulära staten tack vare att det utbud av sekulära tjänster de tillgodo-

sett samhället och folkhemmet genom staten.  
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4.2.1.2. Språk 

När det kommer till språk, visar resultatet att det finns en stark historisk och reli-

giös koppling som tillsammans har stort inflytande på konceptet av traditionerna. 

Att titlar i nationslivet, och även universitetets arbete, ännu baserar sig på latin 

kan kopplas till religion, men ses snarare som historisk på grund av skiftet i bety-

delse längs med vägen. Från början hade universitetet sin undervisning på latin 

både i sin koppling till kyrkan och teologistudier, men även för att det ansågs vara 

del av högre studier. Latin fortsatte ha en viktig roll i universitetets undervisning 

långt in på 1900 – talet (NE.se 2022) och har med det en naturlig historisk del i 

nationernas och universitetets högtidliga titlar så som Rektor Magnificus och Cu-

rator Curatorum (Kuratorkonventet 2022) och har följt med i utvecklingen som 

en del av den historiska identiteten. Språket som används i arbetsbeskrivningarna 

ger en underförståelse för att tradition och kulturen på nationerna är viktig. Det 

antyder att det finns kunskap om vad de traditioner som lever vidare på nationerna 

betyder, och att om viljan finns, går det att finna djupare förståelse. Det betyder 

att det inte handlar om att informationen inte finns tillgänglig, intresset för att veta 

mer om den religiösa kopplingen är inte prioriterad. Det kan då ses som en del av 

kulturell religion, speciellt då intresset för att genomföra ritualerna inte minskar. 

4.2.1.3. Funktioner 

Det skandinaviska sättet att uppleva religion är baserat i nostalgi och bevarandet 

av historiska aspekter (Bruce 1996 s.35), vilket i sin tur går att koppla till nations-

livet på grund av den långa historia som bevarats som en del av identiteten samt 

bevarandet genom det gemensamma minnet (Hervieu-Léger 2006 s.48). Trots att 

nationerna från början var baserade på landskap är alla välkomna idag. I den iden-

titet som presenteras ses en medlem exempelvis som ”gotlänning” eller ”östgöte” 

utan att komma från dessa områden. Genom dessa gemenskaper blir man en del 

av den nation man väljer att betala medlemskap till. Även om du inte har en spe-

ciell anknytning blir du en del av kulturen utan att nödvändigtvis behöva göra 

några förändringar i din livssituation (Demerath 2000 s.136). Du blir genom det 

en del av historien, och de koncept som är aktuella för organisationen utan att 

nödvändigtvis veta vad allt betyder som du gör på middagar och under ceremonier 

som nationen organiserar utan accepterar din plats. ”In the Culture” handlar om 

detta – alla nationer har både gemensamma och egna traditioner och genom att du 

identifierar dig med en tar du dig an den identiteten utan att du nödvändigtvis be-

höver ha en specifik tanke om verksamheten. Medlemmen går då på middagen, 

deltar i ceremonin – och lär sig det som hör till, eller aldrig sätter foten på nation-

en men ändå kan identifieras som dess medlem. Detta var ännu starkare under 

kårobligatoriet där man var tvungen att vara medlem i en nation för att få skriva 

tentamen (Regeringen 2008).  

 

Nationernas funktion har genom åren skiftat, vilket går att se spår av i resultatet 

och historien om nationerna, där deras funktion var att samla folk från samma 

område, till att det idag handlar om att träffa folk från hela världen som samlas 

under nationernas tak och tar del av och föra vidare gemensamma traditioner och 

erfarenheter. Själavård är fortfarande en del av verksamheten, men banden till 

religion finns inte där längre på det sätt som den en gång kan ha varit.  
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4.2.1.4. Systematisering 

Demerath (2000) argumenterar för att kulturell religion är det sista steget innan 

religion försvinner helt i förmån för sekulariserad kultur. Med den utveckling som 

görs systematiskt inom både statliga organisationer och nationerna som en mini-

version därav finns möjligheten att det kan vara sant. De är båda långsamma och 

stora maskinerier och det känns svårt att uppnå en nivå av sekulär tradition och 

kultur där det absolut inte skulle gå att hitta några religiösa element i stil med 

Jarnkvists (2017) studie om borgerliga ceremonier och traditioner. Livets ritualer 

från födsel till död har varit starkt influerade av religion och ses som högtid-

liga/heliga i dess unika form och definitionen av religion eller livsåskådning hand-

lar fortfarande i hög grad om en tro – oavsett om den är på något högre väsen eller 

avsaknaden där av, en födelsedag ses som något att fira av majoriteten oavsett tro 

och tycke, och med det accepterar man även gemenskapen.   

 

I dokumentationen går det att tydligt se att det som beskrivs är hur de ceremonier 

och ritualer som lever vidare i nationslivet ska behandlas. Fokuset ligger inte på 

varför, vilket gör att Kasselstrands tolkning av kulturell religion är tydligt appli-

cerbar genom begreppet ”Belonging without Believing”. I kapitlet om hedersle-

damöter och seniorer hos förste kurator på Östgöta nation finns en beskrivning 

som presenteras i resultatet om hur en ska bete sig gällande exempelvis handbu-

ketter vid en begravningsceremoni. Det kan både antyda att det inte längre räknas 

med att ens efterträdare vet vad som gäller, samt att det är en viktig del att komma 

ihåg. Trots det beskrivs inte varför, vilket förstärker Kasselstrands påstående ge-

nom att själva betydelsen inte har relevans för traditionens fortlevnad även om 

symboliken till hyllandet av livscykeln ännu är stark. I samma område omnämns 

nationernas gravar i båda dokumentationerna, där det inte beskrivs om det skev 

någonting kopplat till religion vid kransläggningen. Fokuset ligger på att en krans 

ska läggas på graven, om det sedan uttalas en bön eller en allmän historieberät-

telse om de som ligger begravda där finns inte dokumenterat.  

4.2.2. Det kollektiva minnet 

Fråga tre i arbetsmodellen som besvaras nedan lyder så här; Hur kan Connertons 

teori om det kollektiva minnet bidra till att identifiera de religiösa begreppen i 

resultatet som en del i processen för bevarandet av traditioner och ritualer på nat-

ionerna? Connertons teori presenteras som en del av resultatet då materialet visat 

tendenser till underliggande mening som inte går att tolka utan att genomgå inter-

vjuarbetet eller liknande. I denna del av analysen har uppdelningen utifrån Hills 

religionsdefinition (1973) inte varit lika lätt att separera då den ändrar riktning 

ifrån grundteorin lite. Denna del av analysen mynnar i stället ut i en avslutande 

diskussion där Hills grundord; praxis, språk och funktion ändå återkommer, men 

knutna till en gemensam bild som diskuteras baserat på resultatet. 

4.2.2.1. Praxis, språk och funktion  

Connertons tanke bakom det sociala minnet och hur det bevaras kan vara en re-

flektion av det traditionsbevarande som finns på nationerna. Den homogena bak-

grund som tidigare var vanlig historiskt sett vid universitetet där alla var till majo-
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riteten svenska män, gjorde det möjligt att genom tidigare kunskap bygga en ge-

mensam tradition och det var lätt att förstå vad och varför något hände just genom 

den gemensamma bakgrunden (Connerton 1989 s. 2). Minneskedjan som Her-

vieu-Léger (2000) hänvisar till kan även det vara en vinkel möjlig att analysera 

där den muntliga traditionen och överföringen både mellan enskilda individer och 

den stora gruppen. 

 

I och med att den dokumentation som finns, inte nödvändigtvis översvämmas med 

information om hur en middag eller ceremoni går till, går det att dra slutsatsen att 

den muntliga information som förs vidare hjälper till att driva traditionerna vidare. 

Som tidigare nämnt blir detta lite av ett ultimatum vid middagar och dylikt då en 

person som upplever en sittning för första gången antingen kommer att vilja bli en 

del av gemenskapen eller känna exkludering till den grad att den inte kommer 

tillbaka i första taget. Till ceremonierna är det nedskrivet hur en ska klä sig och 

till viss del uppföra sig, men de exakta ceremonierna som en ska delta vid är i 

kommunikation mellan nationerna och universitetet. Resten är styrt av övermar-

skalken (Elofsson 2009) och alla förväntas lyssna på hen, och närvara vid övning-

arna innan.  

 

Connerton (1989) använder både stora och små exempel för hur teorin kan fun-

gera. Oavsett vilken kyrka en troende går till vet den när en ska stå, sitta eller 

knäppa händerna. På ett liknande sätt vet majoriteten av deltagarna på en sittning 

hur de ska göra, vilken sång de ska sjunga efter ett tal, vem som ska sätta sig först 

och hur en skålar. Allt detta förstärks av erfarenhet och kunskap om hur historien 

sett ut (Connerton 1989 s. 2). Kopplingar till tidigare upplevelser och situationer 

ger oss stöd i att hantera det koncept som presenteras idag. Medvetenhet om att 

hierarki varit en stor del av universitetslivet, gör det lättare att förstå att det finns 

historiska kopplingar som en fortfarande refererar till idag, både om det presente-

ras som skämt eller allvar.  

4.3. Slutsatser 

De uttryck av kulturell religion som är framträdande i de styrande dokumenten är 

högtider och ceremonier som i grunden är religiösa. Utifrån de allmänna helgda-

garna som är statligt reglerade är det främst jul och valborg som omnämns. Det 

finns hänvisningar som hjälper till att antyda att det arbetas med fler under året i 

och med att överlämningsdokumenten och ceremoniinstruktionerna beskriver 

samarbetet mellan universitetet och nationerna gällande olika evenemang och lik-

nande. Beskrivningarna är ytliga på det sätt att de endast beskriver hur ceremoni-

erna ska genomföras och inte varför, vilket befäster deras position i dokumentat-

ionen som definitioner av kulturell religion. Begravningar och andra ceremonier 

får en delad mening då det finns vissa instruktioner som hänvisar till att nationen 

ska närvara. Det som framgår av dokumenten är hänvisningar till kristna ritualer 

genom att de beskrivs att man ska lyssna på präst och annan ansvarig, vilket ändå 

öppnar upp för medvetenheten i att det kan förekomma andra ceremonier att när-

vara vid med annan religionstillhörighet eller liknande.  

 

Det är många traditioner som sker under middagar och ceremonier som inte har 

skrivits ner i arbetsdokumenten för att antagandet att den allmänna kunskapen är 
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så stark att den inte antecknas. När en heltidsanställd på nationen beträder sig po-

sition ska den redan ha tagit del av verksamheten till den grad att informationen 

redan ska sitta i ryggraden. 

 



 27 

Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 

Den teori som använts i arbetet handlar om kulturell religion, där Kasselstrands 

begrepp ”Belonging without Believing” använts för att analysera uttryck för kul-

turell religion i två studentnationers styr- och arbetsdokument. Analysen grundar 

sig en den större organisatoriska sfären där separationen mellan kyrkan och staten 

år 2000. Konceptet att teoretiskt vara sekulariserad och obunden till religion, 

samtidigt som grunden i organisationen är religiös går att dra paralleller till när 

det kommer till nationerna i Uppsala. Nationerna som organisationer arbetar och 

utvecklas ständigt för att hänga med i den samhälleliga utvecklingen och jobba 

för en inkluderande och öppen miljö samtidigt som det finns en rädsla att tappa 

sin identitet och tradition. Det har varit användbart att använda Kasselstrands 

tolkning av kulturell religion med stöd i Jarnkvists pilotanalys av borgerliga ce-

remonier som mer och mer byter ut religiösa traditioner men som ändå i grunden 

fortfarande får en menig för deltagarna i och med att de identifierar sig i bred 

utsträckning till det de känner igen från det ”de växt upp med”. Det går att se ex-

empel på den utvecklingen i nationernas dokumentation och gör det möjligt att 

applicera liknande strukturella analyser baserat på detta.  

5.2. Metodisk reflektion  

Den textanalys som använts i arbetet har fungerat väl fram till den punkt då det 

handlade om kodning. Jag använde mig av de allmänna högtiderna som statuerats 

av regeringen som utgångspunkt, men för att vara säker på att inte missa något 

var jag ändå tvungen att nära läsa alla texter och leta efter andra exempel som 

skulle vara möjliga att tolka som religiösa. Fördelen med att jag varit så nära 

kopplad till nationerna är att jag kunnat kontakta olika delar av organisationen 

och diskutera vilka dokument som kan hjälpa mig bäst längs med vägen och jag 

har fått mycket stöd i arbetet just för att många jag känner brinner för det enga-

gemang som nationerna erbjuder. Att det var just textanalys som användes kändes 

aldrig som en tveksamhet, då det var tydligt vad som skulle analyseras och Rout-

ledge version gav en tydlig struktur att arbeta utifrån längs med vägen. 

5.3. Empirisk reflektion  

Till tidigare forskning var det svårt att hitta studier av nationerna som ligger över 

mastersnivå. I Jonssons (2013) arbete beskriver hon att det är svårt att göra forsk-

ning på detta område utan att själv vara insatt eller ha tidigare kunskap om dessa 

studentorganisationer. Det är en möjlig anledning till att det varit så svårt att hitta 
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mer information om dem. Nationerna har funnits vid sidan av universitetet större 

delen av dess existens och har tillsammans samlat på sig otroliga källor av in-

formation och kunskap längs med vägen. Att analysera utifrån exempelvis den 

sekulära organisationens samarbetet med religiösa områden (Lind & Zakrison 

2015) ger en möjlighet till perspektiv i hur relationen mellan religion och sekula-

risering ser ut i nationsmiljön, med inkludering och öppenheten till flera influe-

rande perspektiv. Jarnkvists arbete har omnämnts många gånger och är en stor del 

i tolkningar som kan jämföras med nationernas utveckling och modernisering där 

ceremonier stannar kvar i traditionen men skiftar betydelse i att det mer blir en 

del av kulturellt kapital i stället för att representera den religiösa aspekten det 

grundar sig i utan att behöva tappa sin identitet. Edqvists (2021) presentation om 

den historiska utvecklingen av relationen mellan staten och kyrkan funkar som en 

jämförelse i samhällsutveckling där maskineriet tar lång tid att utveckla, och 

många hinder behöver hanteras innan beslut fattas. Även efter det tar det lång tid 

att se någon skillnad, och även det kan man se exempel på i dokumentationen 

som analyserats för detta arbete.  

5.4. Avslutande reflektioner  

Nationslivet är gammalt och har en rik historia i och med att det ständigt utveck-

las och influeras av alla nya människor som engagerar sig i organisationen och tar 

med sig nya perspektiv och upplevelser som färgar verksamheten. Det gör det till 

ett intressant ämne att analysera med många olika vinklar möjliga att analysera 

utifrån. Som en avslutande reflektion finns det många frågor som detta arbete kan 

ge grund för vidare forskning. Arbetet har presenterat vad som beskrivs i doku-

mentationen, nu är det dags att gå vidare och gräva djupare med intervjuer, analy-

sera artiklar och andra anteckningar om hur det är att vara på nation.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att analysera styrande dokumentation på två av 

Uppsalas tretton studentnationer baserat på Kasselstrands tolkning av kulturell 

religion med begreppet ”Belonging without Believing”.  

 

Begreppet kulturell religion innefattar främst en bild av det svenska samhället där 

den sekulariserade staten står på en grund av religion. Traditioner och ritualer ba-

serar sig i kristna ideal som influerar samhälleliga organisationer och institutioner 

både medvetet och omedvetet genom att utförarna ser det som en del av allmän 

kultur och nödvändigtvis inte reflekterar över hur dess ursprungliga religiösa be-

tydelse. Med stöd i Jarnkvist pilotanalys av borgerliga ceremonier och dess relat-

ion till religiösa ritualer presenteras Kasselstrands begrepp i relation till resultatet 

i denna studie där nationernas styrdokument innefattar några av de religiösa hög-

tider som baserar sig på regeringens beslutade officiella högtider samt Hills 

(1973) religionsdefinition.  

 

De två helger som framhävs främst är Valborg och Jul som har en stor betydelse 

för Uppsalastudenter i allmänhet och valborgsfirandet i staden är vida känt som en 

folkfest, vilket i sig gör att dess kopplingar till religion bekräftar delar av teorin 

med helgens tydliga fokus på allmän underhållning i gemenskap och inte nödvän-

digtvis de religiösa inslagen som helgen grundar sig på. Analysen av dokumentat-

ionen har gjorts genom en kvalitativ textanalys baserad på The Routledge’s 

Handbook of Research Methods in the Study of Religion och presenterar resulta-

tet att det går att hitta historiska spår av religion i dokumentationen, dock inte i 

den utsträckning som kunnat förväntas utifrån den erfarenhet som kommit av att 

vara aktiv i verksamheten. Det leder till en stark önskan att utöka studien till 

forskning då det finns mycket potential att gå djupare in i historia och personliga 

upplevelser av verksamheten baserad på Hervieu-Légers idé om gruppminne som 

en kedja genom tiden och samhället, samt Connertons tankar kring det kollektiva 

minnet.  

  

 



 30 

Referenser 

Bourdieu, Pierre. 1993. Sociology in question, Sage: London 

Bruce, Steve. 1996. Religion in the Modern World: From Cathedrals to Cults.  

Oxford, UK: Oxford University Press. 

Burman. Lars. 2013 Vältaliga studenter: Studentnationerna i Uppsala som reto 

riska miljöer 1663–2010. Uppsala: Uppsala universitet 

Connerton, Paul. 1989. How Societies Remember. Cambridge University Press.  

DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511628061.001 

https://www-cambridge-org.ezproxy.its.uu.se/core/services/aop-

cambridge-

core/content/view/D06020D8FBF94B54194301EDAC1DCC1D/978

0511628061int_p1-5_CBO.pdf/introduction.pdf (hämtad 2022-05-

12) 

Day, Abby. 2012. Non-religious Christians. Scripta Instituti Donneriani Aboensis,  

24, 35–47. https://doi.org/10.30674/scripta.67407 

Demerath III. Jay. 2000. The Rise of ‘‘Cultural Religion’’ in European Christiani 

ty: Learning from Poland, Northern Ireland, and Sweden 

https://journals-sagepub-

com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.1177/003776800047001013 (häm-

tad 2022-05-12) 

Durkheim, Émile. 2001. The Elementary Forms of Religious Life. Oxford Univer 

sity Press: New York. 

Edqvist, Gunnar. 2021. Ändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten  

https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/SK21315%20%c3%84

ndrade%20relationer%20mellan%20Svenska%20kyrkan%20och%2

0staten_tillg.pdf (Hämtad 2022-05-12) 

Elofsson, Niklas. 2009. Studenternas ceremoniinstruktioner. Uppsala, kurators 

konventet i Uppsala 

Gotlands nation. 2016. Stadga 

https://www.gotlandsnation.se/dokument/gotlands-nations-stadgar-

antagna-2016-05-10-och-2016-09-20 

Hervieu-Léger, Daniele. 2000. Religion As a Chain of Memory. Rutgers university  

press. 

Hervieu-Léger, Daniele. 2006. “The Role of Religion in Establishing Social Co 

hesion.” I Religion in the New Europe, edited by K. Michalski. 45 – 

63. Budapest, Hungary: Central. European University Press. 

Hill, Michael. 1973. A Sociology of Religion. Heinemann Educational Books Ltd. 

Jarnkvist, Karin. 2017 ”Man vill ändå behålla traditionen liksom” En intervjustu 

die om borgerliga vigslar, begravningar och namngivningsceremo-

nier, Uppsala universitet 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/7ca78255-9afe-4b3f-8380-

34abc3cc5a12.pdf (hämtad 2022-05-12) 

Jonsson, Anna Liv. 2013. De gamla gudar leva än – om Uppsala studentnationers  

sittningskultur. Uppsala universitet  



 31 

https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:689084/FULLTEXT01.

pdf 

Kasselstrand, Isabella. 2015. Nonbelievers in the Church: A Study of Cultural  

Religion in Sweden. [www dokument] URL 

https://uppsala.instructure.com/courses/55693/pages/artikelkompend

ium?module_item_id=395781 Sociology of Religion; 76 (3), 275-

294.) 

Kuratorskonventet. 2016. Policy om nationsstatus 

https://static1.squarespace.com/static/5b4c69d58ab722a6490cc7e9/t/

5ff5d61f8b54a179eb6025b4/1609946656211/Policy+om+nationssta

tus+20161116.pdf (hämtad 2022-05-12) 

Kuratorskonventet. 2022. Historia 

https://www.kuratorskonventet.se/historia (hämtad 2022-05-12) 

Kuratorskonventet. 2022. Valborg i Uppsala 2022 

https://www.kuratorskonventet.se/valborg (hämtad 2022-05-12) 

Lind, Sara. Zakrison, Rebecca. 2015. Mötet mellan det sekulära och det religiösa 

- En kritisk analys av hur sekulära organisationer förhåller sig till  

religionsfrågor inom internationellt utvecklingssamarbete. Ersta 

Sköndal högskola 

https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:931411/FULLTEXT02.pdf 

Lindgren, Simon. 2020. Östgötasång - Nationalism, provinsialism och genus i  

Östgöta nations sångböcker 1913–2012 Uppsala universitet 

https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1433699/FULLTEXT01.pdf (hämtad 

2022-05-12) 

Nationalencyklopedin. 2022. Latin 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/latin 

(hämtad 2022-05-17) 

Nordiska museet. 2022. Första Maj 

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/forsta-maj (hämtad 2022-

05-12) 

Nordiska museet. 2022. Valborgsmässoafton 

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/valborgsmassoafton 

(hämtad 2022-05-12) 

Riksdagen. 2004. Lag om allmänna helgdagar 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-1989253-om-allmanna-helgdagar_sfs-1989-

253 (hämtad 2022-05-12) 

Riksdagen. 2007. Avveckling av kår- och nationsobligatoriet 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/kommittedirektiv/avveckling-av-kar--och-

nationsobligatoriet_GVB149 (hämtad 2022-05-12) 

Riksdagen. 2016. Separera kyrkan från staten  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/separera-kyrkan-fran-staten_H4021790  

(hämtad 2022-04-25) 

Snerikes nation. 2022. Om nationen 

http://snerikes.se/om-nationen/ (hämtad 2022-05-12) 

So-rummet. 2019. Svenska högtider och traditioner förr och idag 



 32 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-

teman/svenska-hogtider-och-traditioner-forr-och-idag (hämtad 2022-

05-12) 

Strausberg, Michael. Engler, Steven. 2014. The Routledge’s Handbook of Re 

search Methods in the Study of Religion. Abingdon, Oxon: Rout-

ledge. 

Svensk Dagligvaruhandel. 2018. Om dagligvaruhandeln 

https://www.svenskdagligvaruhandel.se/wp-

content/uploads/Om.Dagligvaruhandeln.pdf  (hämtad 2022-05-12) 

Thurfjell, David. 2019. Det gudlösa folket. de postkristna svenskarna och relig 

ionen. Nordstedts  

Uppsala universitet. 2021. Uppsala universitets historia i korthet 

https://www.uu.se/om-uu/historia/kort-historik/ (hämtad 2022-05-

12) 

Uppsala universitet. 2022. Kanonsalut och klockringning vid promotionshögtiden 

https://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/Klockringning-

och-salutskott/ (Hämtad 2022-04-19) 

Uppsala universitet. 2022. Uppsala universitets historia 

https://www.uu.se/om-uu/historia/ (hämtad 2022-04-19) 

Valborg i Uppsala. 2022. Historia, hur det började. 

https://valborgiuppsala.se/ (hämtad 2022-05-12) 

Wikipedia. 2017. Griftetal 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Griftetal (hämtad 2022-05-12) 

Wikipedia. 2021. Kaplan 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaplan (hämtad 2022-05-12) 

Wikipedia. 2021. Mårtensafton 

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rtensafton (hämtad 2022-

05-12) 

Zuckerman, Phil. 2008. Society without God. New York: New York University  

Press. 

Östgöta nation. 2019. Stadga 

https://ny.ostgotanation.se/wp-

content/uploads/2019/12/%C3%96stg%C3%B6ta-nation-i-

Uppsalas-stadgar-191204.pdf (hämtad 2022-05-12) 

 

 

  

 

 

 

 


