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Förord

“Ire fortiter quo nemo ante iit.”

När jag i början av hösten 2004 steg in på Kalmar nation och blev medlem kunde jag inte 
föreställa mig att jag fyra år senare skulle skriva uppsats om stället. Mycket vatten har runnit 
under Fyrisåns broar sedan den första intensiva recentiorsperioden i september 2004. Det tog 
inte lång tid innan jag blev involverad i verksamheten, och idag kan jag se tillbaka på en period av 
mitt liv som innehållit en mängd fantastiska upplevelser. Från barmästare till tidningsredaktör till 
styrelseledamot till Förste kurator, alla har de på olika sätt berikat mig och mitt liv som 
Uppsalastudent. Det känns därför helt rätt att i mitt nuvarande ämbete som PR- och 
marknadsföringsansvarig kunna slå två flugor i en smäll: dels kan jag producera en uppsats inom 
ett ämne som intresserar mig, och dels kan nationen kanske dra nytta av undersökningen i sina 
framtida marknadsföringsinsatser.

Den här uppsatsen hade inte skrivits utan följande personers hjälp, stöd och regelbundna 
kaffepauser (utan inbördes ordning): Anna Lilius (min uppsatspartner från våren 2005, 
ställföreträdande handledare hösten 2008, ständig peppspecialist och smart som få), Marit 
Widman (min företrädare på 1Q-posten, pluggpartner i Kalmarbiblioteket, korrläsare 
extraordinaire), Marta Axner (vän sedan länge, erbjöd sig att korrläsa över en lunch och kom med 
många bra synpunkter), Märta Lindqvist (en vän i uppsatsträsket, även om hennes var på d-nivå 
och i företagsekonomi, bidrog med uppmuntran, korrläsning och sjukt bra synpunkter på 
enkäten), Hanna Jonsson (min älskade flickvän som fått stå ut med min varierande ångest hela 
hösten utan att vackla), Stina Hård af Segerstad (världens bästa syster, en ständig källa till 
uppmuntran och vansinniga polisanekdoter), Magnus Hård af Segerstad (världens bästa pappa, 
tack för alla fina gener jag fått), Andreas Lindfors (fullkontaktsöstfrontskrigare, dieseldoftande 
metalhead, universums bästa ähmenvafannutarviochgrejardethär-människa), Linn Johansson 
(min liaison officer i Bortom Bullret, bidrog med utdelning och insamling av enkäterna), Erik 
Ageberg (min efterträdare på 1Q-posten och tillika uppsatskamrat, never a dull moment). Tack.

Erik & Fabian [PHYSIQUE], Göran the Cat [HERMANOS] och Cassy [BERGHAIN] för housemixarna som 
jag lyssnat på under skrivandet. Inget får mig i form som regelbundna baskickar. Tack.

Sist, men absolut inte på något sätt minst: klubbverk och kuratel på Kalmar nation höstterminen 
2008. Calle, David, Agnes med kompanjoner. Tack.

Uppsala den 2 januari 2008,

Per Hård af Segerstad
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Sammanfattning
På Kalmar nation har det länge pratats om att göra en undersökning om nationens identitet, 
image och varumärke. Dels för att det så kallade nationsobligatoriet är på väg att avskaffas, men 
även för att det är ett sorgligt förbisett ämne på nationen. För att forma en långsiktig strategi för 
Kalmar nation finns all anledning att börja rota i vad nationen skickar för signaler till sina 
medlemmar och omvärlden, och på samma gång undersöka vilka nationens medlemmar 
egentligen är. När det började bli dags att skriva c-uppsats tog jag chansen och valde att 
undersöka nationens identitet kontra medlemmarnas dito.

Undersökningen har utförts i form av en kvantitativ enkät, och den insamlade kvantdatan har 
analyserats med stöd i bland annat Kapferers, Melins, Hinn & Rosslings och Butlers teorier om 
identitet och företagsprofilering. Mycket har skrivits inom de här ämnesområdena och mycket 
finns att säga, men jag har nöjt mig med att redovisa vissa teoretiska tankegångar som bas  för 
min undersökning.

Målgruppen för undersökningen är Kalmar nations medlemmar, oavsett kön, ålder, 
inskrivningsår eller roll på nationen. 

Resultatet är en diversifierad bild av nationens medlemmar och en förhållandevis samstämmig 
bild av nationen. Medlemmarna visar på en stor bredd i sina uppfattningar av sig själva, vilket 
egentligen är föga förvånande. Vad som kommer som mer av en överraskning är att deras bild av 
nationen på många punkter är samma från respondent till respondent. Oavsett vem medlemmen 
är så ser han eller hon alltså på nationen på ungefär samma sätt. Det finns självklart avvikelser, 
men enigheten är förvånansvärt stor.

Mitt syfte med undersökningen var tvådelat: dels att finna vilka eventuella likheter och 
skillnader i identitetsuppfattning det finns mellan Kalmar nation och dess medlemmar, och dels 
att beskriva storleken på dessa eventuella likheter och skillnader. Inom egenskaps-
uppskattningarna finns några tydliga likheter där avståndet mellan nation och medlem inte är 
speciellt stort. När det gäller musiken är avståndet desto större. Den övergripande slutsatsen blir 
att inom de undersökta områdena egenskaper, politik och musik finns flest likheter inom de 
politiska området, medan de två andra uppvisar en mer splittrad bild.

Under 2009 sitter jag som styrelseledamot i Kalmar nation och planerar att ägna viss tid åt att 
utveckla min undersökning. Fler öppningar för vidare forskning redovisar jag i slutet på min 
analys.
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1. Inledning
Inför ett avskaffande av nationsobligatoriet står Kalmar nation inför nya utmaningar. Dels måste 
nationen i en ännu högre grad än idag locka till sig nya medlemmar och samtidigt sträva efter att 
behålla de gamla. I den här situationen spelar kopplingen mellan de befintliga medlemmarna och 
nationen en viktig roll. Hur uppfattar Kalmar nations medlemmar nationen idag? Och hur 
uppfattar de sig själva? En analys av likheter och skillnader mellan medlemmarnas personliga 
identiteter och nationen som kollektiv identitet kan i det här läget bidra med värdefull kunskap 
inför framtida marknadsföringsåtgärder.

Forskning kring varumärken, företagsidentiteter, marknadsföring och personliga identiteter 
kan på ett enkelt sätt samlas under paraplybenämningen strategisk kommunikation. Det handlar 
inte längre bara om att sälja in en vara eller en tjänst, utan kommunikation mellan företag och 
konsument existerar på många olika plan. Ett företags varumärkeskapital är oerhört 
betydelsefullt, men samtidigt komplicerat att värdesätta. Inför ett eventuellt avskaffande av 
nationsobligatoriet är det min åsikt att Kalmar nation bör försöka förstärka sin identitet och 
samtidigt utnyttja det varumärkeskapital man redan har.

2. Bakgrundsinformation
Här beskrivs i korta ordalag vad en nation är i generella termer. Sedan beskrivs Kalmar nation i 
Uppsala mer specifikt och med viss tyngd på nationens organisation.

2.1 Vad är en nation?

Nationalencyklopedin beskriver nationerna på det här sättet:

“nation, (lat. na´tio 'börd', 'härstamning', 'folk(stam)', 'släkte', av 
na´scor 'födas') studentförening. Vid de medeltida universiteten utgjorde 
studenterna tillsammans med lärarna universitetet och var organiserade i 
nationsföreningar efter ursprungsland. Vid universiteten i Uppsala och 
Lund bildades efter detta mönster nationsföreningar med landskapet eller 
stiftet (i Lund även vissa städer) som utgångspunkt, och studenterna blev 
efter hand skyldiga att tillhöra en nation. Nationerna har byggt 
samlingslokaler och bostäder och har utvecklat en omfattande och för 
studenterna betydelsefull verksamhet. Vid några andra universitet och 
högskolor har på frivillig grund bildats nationer.” 1

I Uppsala finns det idag tretton aktiva studentnationer och en passiv (Skånelandens nation). Den 
sistnämnda har tillkommit för att komma runt det så kallade kår- och nationsobligatoriet. De 
aktiva nationerna är – förutom Kalmar nation – Smålands, Uplands, Västmanland-Dala, 
Göteborgs, Södermanland-Nerikes, Värmlands, Stockholms, Gästrike-Hälsinge, Västgöta, 
Östgöta, Gotlands och Norrlands nationer.

Nationerna i Uppsala är politiskt och religiöst obundna.
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2.2 Kalmar nation i Uppsala

Kalmar nation i Uppsala grundades 1663 då dåvarande Smålands nation delades upp i Kalmar och 
Växjö nationer. Sedan dess har nationen vuxit till att idag ha ungefär 1400 medlemmar. Det 
nuvarande nationshuset byggdes 1988 och ligger på Svartmangatan 3 i centrala Uppsala. I huset 
inryms kontorslokaler för nationens ledning (kuratelet), bibliotek, tv-rum, samlingslokaler, 
festsal och nationspuben Kronan. Bland de många aktiviteter som Kalmar erbjuder sina 
medlemmar återfinns körverksamhet, teatergrupp, fotografering, sport och idrott samt givetvis 
utrymmen för studier. I anslutning till nationshuset ligger nationens bostäder i form av två 
bostadsstiftelser: Bortom Bullret (som även omfattar huset Parthenon) och Rackarnäbbet. I 
Bortom Bullret/Parthenon finns ett hundratal rum i korridor medan Rackarnäbbet omfattar tolv 
lägenheter. 2

Nationen har under det senaste decenniet mer och mer axlat manteln som en musiknation 
framför andra. Under tiden sedan början på 2000-talet har ett otal klubbar med olika musikalisk 
inriktning kommit och gått. Några speciellt framträdande har varit Stones (rock, pop), Elevation 
(house, soul, dansmusik), Pang Musik! (indiepop) och Boom Goes the Dynamite (rock, pop).

Kalmar nation hade vid tiden för undersökningen cirka 1.400 medlemmar. 3

2.3 Nationens organisation

Kalmar nations högsta beslutande organ är landskapet, som närmast kan jämföras med ett 
företags bolagsstämma. Landskap hålls fem gånger per år. Då samlas medlemmarna på nationen 
för att bli uppdaterade om vad som hänt sen senaste landskapet samt för att fatta beslut i stora 
frågor som verksamhetsplan och budget. Rösträtt på landskap har den som erlagt terminsavgift 
för innevarande termin. Sådan person kallas internt för landsman, men går i den här uppsatsen 
under beteckningen medlem.

Närmast under landskapet finns nationens två styrelser: styrelsen och förvaltningsrådet. Den 
förstnämnda ansvarar för den dagliga verksamheten, dess årsplanering och budget medan den 
sistnämnda ansvarar för nationens byggnader och förvaltning. Styrelseledamöterna väljs på 
kalenderår och inspektor är styrelsens ordförande. Ledamöterna i förvaltningsrådet väljs på två år 
och nationens skattmästare håller i ordförandeklubban här.

Förutom de två styrelserna finns ett antal nämnder som ansvarar för olika områden, till 
exempel valnämnden, revisionsnämnden och besvärsnämnden.

Ansvariga för nationens dagliga verksamhet är kuratelet i form av Förste, Andre och Tredje 
kurator. Förste kurator (1Q) är vad som i ett företag skulle kallas för verkställande direktör, Andre 
kurator (2Q) ansvarar för det ekonomiska och Tredje kurator (3Q) är restaurang- och pubansvarig. 
Under dessa tre återfinns alla ämbetsmän, där särskilt klubbverket bör nämnas. Klubbverket ser till 
att nationens pub fungerar och drivs, dels genom att jobba själva och dels genom att engagera 
resurser i form av medlemmar och andra intresserade studenter.

Att vara ämbetsman på nationen innebär att man har blivit vald på landskap eller tillsatt av 
nationens styrelse. På nationen finns ungefär hundra ämbetsmannaposter, så det är inte 
nödvändigt att lista alla här. Några exempel kan dock vara på sin plats, som sånganförare (leder 
sången under nationens sittningar), fanbärare (ansvarar för nationens fana och bär den under 
högtider), tidningsredaktör (formger och sätter ihop nationens tidning), körförman (är 
kontaktperson mellan nationens kör och kuratelet) och recentiorsförman (ansvarar för att ta emot 
och skriva in nya medlemmar (så kallade recentiorer).
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3. Problemformulering
Det kommande avskaffandet av nationsobligatoriet innebär alltså en ny utmaning för Uppsalas 
studentnationer och inte minst för Kalmar nation. Att förnya medlemsbasen när studenterna inte 
längre måste vara medlemmar i en nation är ett problem som kräver tankemöda och ett 
genomgående identitets- och profileringsarbete. Här kommer frågorna om personlig och kollektiv 
identitet som jag nämner i inledningen att spela en stor roll.

En identitet, oavsett om den är personlig eller kollektiv, formas i samspelet mellan en mängd 
olika egenskaper, händelser och sammanhang.

Företag och organisationer kan använda sig av specifika kampanjer för att föra ut sitt budskap 
till mottagarna, men detta är långt ifrån den enda vägen att gå. De som påverkas av en 
organisation formar sin bild av nationen med hjälp av ovan nämnda mängd budskap. Ibland kan 
det gå så långt att det blir viktigare hur budskapet levereras än vad det faktiskt innehåller. 4

Inför ett eventuellt avskaffande av nationsobligatoriet är det min åsikt att Kalmar nation bör 
försöka förstärka sin identitet och samtidigt utnyttja det varumärkeskapital man redan har.

Om nationens medlemmar generellt beskriver sin personliga identitet på liknande sätt som de 
beskriver den kollektiva identiteten Kalmar nation, betyder detta då att nationen erbjuder “rätt” 
verksamhet? Eller om det visar sig vara tvärtom – att nationens och medlemmarnas respektive 
identiteter inte visar på några likheter – blir slutsatsen då att något behöver förändras? Det här är 
frågor som jag inte kan svara på, men med hjälp av undersökningsresultatet kan nationen 
möjligen formulera vidare frågor som kan leda till svar. För att ytterligare underlätta i det arbetet 
ämnar jag försöka forma två personas enligt en modell framtagen av Alan Cooper. Modellen 
presenteras närmare i teorikapitlet.

Jag vill med denna undersökning ta reda på hur medlemmarna i Kalmar nation uppfattar sig 
själva och hur de uppfattar Kalmar nation. Eventuella likheter och skillnader i deras beskrivningar 
hoppas jag kunna hjälpa nationen att fatta beslut om framtida undersökningar.
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4. Syfte
Mitt syfte med den här uppsatsen är att beskriva likheter och skillnader i identitetsuppfattning 
hos å ena sidan Kalmar nations medlemmar och å andra sidan Kalmar nation, såsom de 
förstnämnda uppfattar och definierar denna.

För att uppnå det här syftet ämnar jag försöka besvara dessa frågor:

1) Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa två identitetsuppfattningar?
2) Hur stora är de eventuella likheterna och skillnaderna?

5. Avgränsningar
Frågeställningarna i enkäten behandlar identitetsuppfattning från tre utgångspunkter: 
egenskaper, politik och musik. Målgruppen för enkäten är medlemmarna i Kalmar nation i 
Uppsala, oavsett kön.

Enkäten har enbart funnits tillgänglig på svenska, vilket i vissa fall har omöjliggjort för 
internationella studenter att besvara den på grund av bristande språkkunskaper.

Undersökningen har enbart utförts inom Kalmar nation. Det finns ingen koppling till någon 
annan nation och inga jämförelser har heller gjorts mellan Kalmar nation och andra nationer.

Inom nationen har jag riktat mig till medlemmarna i gemen och inte till någon särskild 
gruppering, som styrelsen, klubbverket eller kuratelet. Perspektivet har alltså varit så allmänt 
hållet som möjligt inom de begränsade tidsramar som funnits.

Även om jag i problemformuleringen adresserar marknadsföringsperspektivet så har jag inte 
gjort någon sådan koppling i undersökningen. Om nationen har användning för undersökningens 
resultat i sitt framtida arbete så är detta bra och något jag gärna uppmuntrar, men det ska ses som 
en bonus och inte som en del i syftet.

Avslutningsvis: en identitet – oavsett om det handlar om en persons eller en organisations – är 
ständigt i förändring och därmed i princip omöjlig att definiera exakt. 5  Jag är medveten om att 
mitt försök att mäta vissa identitetsbyggande egenskaper egentligen bara skrapar på ytan, men 
jag anser samtidigt att frågan är så pass intressant att jag vill göra ett försök att använda min 
modell.

6. Disposition
Första delen av uppsatsen ägnar jag åt bakgrundsinformation, problemformulering samt 
presentation av min metod. Andra delen behandlar den teoretiska grund jag använder i min 
undersökning. I del tre presenterar jag min empiri i form av en sammanställning av de enkätsvar 
jag fått in. Slutligen analyserar jag och diskuterar empirin i del fyra. Sist i dokumentet återfinns 
min enkät som bilaga.
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7. Metod

“Empirisk samhällsvetenskaplig forskning handlar om att beskriva och 
förklara samhälleliga fenomen.”6

Med utgångspunkt i teorierna om kollektiv och personlig identitet som bland andra Gripsrud för 
fram vill jag alltså undersöka och beskriva Kalmar nations identitet som medlemmarna ser den, 
och samtidigt ställa den mot medlemmarnas egna identiteter. För att få fram det material som 
sedan ska analyseras ämnar jag genomföra en kvantitativ enkätundersökning i två delar.

7.1 Varför kvantitativ metod?

Den valda metoden ger ett verktyg för att mäta samma egenskaper hos nationens medlemmar och 
hos nationen själv. Trots att Metodpraktikan i viss mån varnar för att lägga allt för stor vikt vid de 
nivåskattningar som sådana här undersökningar kan tänkas resultera i ger den valda metoden mig 
möjlighet att beskriva de likheter och skillnader som kan tänkas finnas mellan medlemmarnas 
personliga identitet och den kollektiva identiteten som är Kalmar nation. 7

En kvalitativ undersökning resulterar troligen i ett mer diversifierat underlag, på gott och ont. 
Som det beskrivs i Metodpraktikan, och som jag också nämner här ovan, så är den kvantitativa 
metoden lämplig om syftet är att mäta hur ofta vissa variabler förekommer hos respondenterna. I 
och med att nationen inte kan tala för sig själv utan kommer till tals genom medlemmarna så 
anser jag att för att i möjligaste mån få svar på mina frågeställningar är enkätlösningen den 
smidigaste. Det är dock inte alls omöjligt att de slutsatser jag kommer fram till i min analys leder 
till fler frågor, vilken kan vara en språngbräda för en mer djuplodande undersökning med en 
kvalitativ utgångspunkt.

7.2 Urval

Respondenterna har tillfrågats på kvällstid i nationens pub Kronan, på dagtid under söndagen på 
nationens fik Frk Nyhlins Eftr, i samband med schemalagda aktiviteter (kör- och 
teaterrepetitioner) samt i nationens bostäder. I några fall har respondenterna gått att nå utanför 
nationens omedelbara fysiska närhet, men en majoritet har besvarat frågorna i eller i anslutning 
till nationshuset.

Personerna som besvarat enkäten har till stor del varit medlemmar som jag kommit i kontakt 
med under min vistelse på nationen under de nio dagar jag avsatt till detta. För att i möjligaste 
mån nå ut till medlemmar som inte vistas på nationen har jag även via kontakter förmedlat 
enkäter till nationens bostäder. Målet var inledningsvis att få 10% av nationens medlemmar att 
besvara frågorna, men efter viss tidsnöd såg jag mig nödgad att nöja mig med 5%. Detta 
motsvarar 70 inkomna enkätsvar. Enkäten besvarades till slut av 82 respondenter, varav 4 var 
ofullständigt ifyllda och därför sållades bort. Sammanlagt analyserades alltså 78 enkätsvar.

Respondenterna har haft möjlighet att vara med i utlottningen av 3 x 2 biobiljetter som tack 
för hjälpen. En stor majoritet har fyllt i sin epostadress för att markera att de ville vara med i 
lotteriet, och bland dessa drogs sedan tre vinnare som fick två biljetter var.
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7.3 Om enkäten

I syfte att komma åt respondenternas egenskaper och därmed kartlägga deras identitet har jag 
tagit hjälp av Göran Walters antonymlexikon Ord och motsatsord. Ur denna har jag slumpmässigt 
lyft fram ett antal egenskaper som står i motsats till varandra. Sedan har jag låtit respondenterna 
placera sig själva på en skala från den ena till den andra. Anledningen till att jag låtit slumpen 
styra är att det finns så oerhört många olika egenskaper som kan mätas på det här sättet, så i 
slutändan var det det enda rimliga att göra. Enda kravet jag ställde på egenskaperna var att de 
tämligen enkelt skulle gå att applicera både på en person och på en organisation.

I enkätens andra del har jag sedan låtit respondenterna placera in Kalmar nation på samma 
skala, i syfte att få jämförbara kvantdata att analysera. Detta återkopplar till exempel till Melins 
resonemang om Jean Nöel Kapferers identitetsprisma, och då särskilt den delen som handlar om 
hur konsumenten (i det här fallet medlemmarna) har en stor del i hur ett varumärkes identitet 
skapas. 8

Förutom frågorna om egenskaper har jag försökt kartlägga två andra faktorer som bidrar till 
respondenternas formande av identitet: politik och musik. I frågan om politik ber jag 
respondenten placera in sig själv och nationen på en traditionell svensk höger-vänsterskala. Jag 
har inte definierat några politiska partier, då detta kan medföra en osäkerhet i svarsbilden. En 
respondent kan anse sig vara moderat i vissa frågor och socialdemokrat i andra. Det jag efterfrågat 
är istället deras generella bild av sig själva och nationen på sagda skala. Skälet till detta är att 
politik i allra högsta grad bidrar till vår identitetsuppfattning, oavsett om man är politiskt 
engagerad eller inte.

Musiken har på senare år kommit att spela en stor roll på Kalmar nation. Det var alltså 
motiverat att försöka beskriva respondenternas musikaliska identitetskopplingar kontra deras 
uppfattning om nationen i samma fråga. Enkäten innehåller därför en lista över musikgenrer där 
respondenten ombetts markera maximalt tre stycken för egen del och tre stycken för nationen.

7.4 Testning och genomförda ändringar

Det första utkastet till enkäten testades på tre av varandra oberoende personer. Deras åsikter 
ledde till vissa ändringar, där den största medförde att antalet steg på svarsskalan drogs ner från 
tio till sex. Tio steg ansågs vara för många och skulle medföra svårigheter för respondenterna att 
besvara frågorna. Den ökade mängden insamlad data skulle också leda till onödigt merarbete i 
sammanställningen och analysen, och den ökade datamängden bedömde jag inte vara skäl nog att 
behålla tiostegsmodellen.

Det framkom också åsikter om den inledande texten och förklaringen kring hur enkäten skulle 
besvaras, så den delen skrevs också om något innan enkäten delades ut.

7.5 Validitet och reliabilitet

Att en undersökning har hög validitet innebär att det i studien finns en tydlig koppling mellan den 
teoretiska basen och undersökningens operationella indikatorer, att det saknas systematiska fel 
och slutligen att forskaren verkligen har undersökt det han eller hon påstår sig ha undersökt. 
Esaiasson m fl delar upp detta i två undergrupper: begreppsvaliditet och resultatvaliditet. En hög 
begreppsvaliditet visar att kopplingen till den teoretiska bakgrunden är stark och att det saknas 
nämnvärda systematiska fel. Tillsammans med en hög reliabilitet ger detta en god 
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resultatvaliditet, vilket tyder på att det faktiskt undersökta i hög grad överensstämmer med det  
påstått undersökta. 9
Enligt Esaiasson m fl kan validiteten även delas in i intern och extern validitet, där det sistnämnda 
har att göra med möjligheterna att generalisera kring slutsatserna. 10  Mer om detta i slutet på 
analysen och diskussionen.

Den interna validiteten rör de nyss nämnda kopplingarna mellan den teoretiska basen och de 
operationella indikatorerna. Att försöka mäta identitet i form av egenskaper och de undersöktas 
relation till olika kontemporära sammanhang bedömer jag vara ett gott försök att översätta den 
teoretiska basen som presenteras i teorikapitlet till dessa operationella indikatorer.

Angående reliabiliteten är det alltid vanskligt att mäta något som så uppenbart är en process 
stadd i ständig förändring. Det är svårt att säga något särskilt om respondenternas svar, eftersom 
den delen av undersökningen faktiskt är något som kan se ut på väldigt olika sätt. Jag har i 
möjligaste mån försökt städa undan inkompletta svar och svar som varit så pass svårtolkade att 
jag inte med gott samvete kunnat använda dem i analysen. De svar som använts har alltså 
genomgått en sållningsprocess, men denna har enbart grundat sig på läsbarhet och huruvida 
enkäten varit komplett besvarad eller inte. Inget material har sållats bort på grund av andra 
anledningar. De eventuella osystematiska reliabilitetsfelen som kan tänkas ha uppstått kan med 
stor sannolikhet tänkas ta ut varandra i sammanställningen. 11
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8. Teori

“identite’t subst. ~en ~er (medvetande om) egen existens och särart” 12

“Som mottagare av allt detta tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning 
om var vi själva står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och 
vilka vi under alla omständigheter inte vill vara eller bli. Det är en 
sådan sammansatt självuppfattning som brukar kallas identitet, som är ett 
ganska problematiskt begrepp.” 13

8.1 Inledning

En teori är, enligt Esaiasson m fl, samma sak som en tänkbar förklaring till ett studerat fenomen. 
Utgångspunkten är antagandet att X påverkar Y, och i kombination med frågan varför X påverkar 
Y formas en teori. Esaiasson m fl beskriver förhållandet mellan X och Y som en kausal relation, och 
det som får Y att påverkas av X kallas för kausala mekanismer. 14

Utgångspunkten för den här uppsatsen är hypotesen att den kollektiva identiteten Kalmar 
nation definieras av organisationens medlemmar. Mellan medlemmen och nationen råder alltså 
en kausal relation. Att då söka svar på hur de ser på sig själva kontra hur de ser på Kalmar nation 
är alltså intressant och viktigt på flera sätt. En organisation som vill vårda sitt varumärke bör 
sträva efter att ta reda på vad konsumenterna har för uppfattning av det, då värdet av ett 
varumärke är baserat på vad konsumenterna tycker och tänker om det. 15

8.2 Några sätt att se på identitet

Identitetsbegreppet kan delas upp i två huvudtyper: vår sociala eller kollektiva identitet, och vår 
personliga identitet. Den förstnämnda skapas genom de sammanhang vi ingår i, vilka vi umgås 
med och har någon form av relation till. Det kan vara allt från en familj till ett fotbollslag till ett 
helt land – i extremfallet är vi alla medlemmar i den kollektiva identiteten världsmedborgare. Vi 
assimilerar andras uppfattningar om oss och i den processen skapas vår kollektiva identitet. Vår 
personliga identitet å andra sidan handlar om vad som är speciellt med just oss själva. De 
egenskaper, tankar och känslor som varje person bär med sig bidrar till skapandet av den 
personliga identiteten. 16  17

Formandet av identiteten, både den kollektiva och den personliga, påverkas av värderingar och 
intryck som härstammar från det förflutna. Det historiska perspektivet går inte att bortse ifrån, i 
och med att en identitet aldrig skapas från noll. Det finns alltid en historisk grund som påverkar 
identitetsbildningen. 18

Inom den teoretiska ram som kallas post-strukturalism ses identitet som något som inte går att 
fastställa exakt. En identitet anses vara ett flöde, en konstant process där “jaget” och omgivningen 
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ständigt interagerar. 19  ompson talar om det här som självidentitet. Enligt honom räcker det 
inte heller med att flödet bibehålls, utan det är de handlingar som individen utför i flödet som 
bygger självidentiteten. 20

En liknande syn på svårigheterna i att definiera identitet förs fram inom queer theory. Här tar 
diskursen avstamp i sexualitet- och könsaspekten, men i grund och botten handlar det om 
generella identitetsfrågor. Enligt Judith Butler, författare till boken Gender Trouble, är ingenting i 
en persons identitet fast. I likhet med post-strukturalismen anser Butler att identitet är en 
process som konstant förändras. Vissa egenskaper som hjälper till att forma en identitet förstärks 
genom att de ofta upprepas och på samma sätt kan egenskaper som inte upprepas försvagas. Till 
syvende och sist är en persons identitet en samling sociala och kulturella erfarenheter som hela 
tiden rörs om, blandas och utvecklas. 21

Till skillnad från äldre tiders traditionsbundna tillvaro har vi i dagens samhälle ett mycket 
större mått av valfrihet när det gäller vilka vi vill vara. Detta har enligt Gripsrud fått vissa forskare 
att överdriva betydelsen av den här friheten. Vissa saker kan vi fortfarande inte göra något åt, 
som val av föräldrar eller i vilket område vi växer upp. Innan vi uppnår en viss ålder har vi helt 
enkelt inte så mycket att säga till om. När vi sedan väl kommer upp i en ålder där vi får bestämma 
själva påverkas våra beslut i mångt och mycket av vår bakgrund, så ett visst mått av skepticism 
gentemot sagda valfrihet är alltså på sin plats. 22

8.3 Identifikation

Att identifiera sig med någon behöver inte automatiskt betyda att vi vill anamma alla den 
personens egenskaper. Det vi i första hand identifierar oss med är personens projicerade bild av 
sig själv, det som i vardagligt tal kallas för personlighet. Den här attraktionen kan knytas till vårt 
pågående projekt att definiera oss själva i relation till andra, och det är förhållandevis enkelt att 
dras till auktoriteter som syns mycket. I det här fallet till exempel musikidoler, sportstjärnor eller 
andra framträdande personer. 23

8.4 Identitet, image, profil

När det handlar om en person är det alltså teoretiskt sett relativt enkelt att skilja på den sociala 
och den kollektiva identiteten. Att beskriva ett företags eller en organisations identitet är mer 
komplicerat. Företags- eller organisationsidentitet, på engelska Corporate Identity, definieras av 
Hinn & Rossling som summan av allt företaget eller organisationen säger eller gör. Vidare skiljer 
de på identitet, profil och image på följande sätt:

“Profilen är målsättningen, egentligen identiteten uttryckt i mätbara 
termer, och imagen utfallet.” 24

Ett företags egentliga identitet är – återigen enligt Hinn & Rossling – summan av alla berörda 
personers inställning till och uppfattning av organisationen. Resultatet av den definitionen blir 
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att ett företags identitet – i likhet med någons personliga identitet – är svårgripbar och i princip 
omöjlig att fastställa exakt. 25

Ett företags eller en organisations märkesidentitet kan sägas vara en sammanfattning av flera 
olika faktorer. Kapferer har i sitt identitetsprisma fogat samman dessa till en kommunikations-
modell med sex sidor.

Figur 1: Kapferers identitetsprisma. 26

Varje sida i prismat representerar ett begrepp. I min undersökning har jag koncentrerat mig på de 
två nedersta egenskaperna reflection och self-image. Enligt Kapferer är det viktigt att varumärket 
är en spegling (reflection) av hur konsumenten vill bli uppfattad. Märkesidentiteten ska även i 
viss mån ligga i linje med konsumentens självbild (self-image). Det långsiktiga målet med det här 
arbetet är att märkesinnehavaren ska uppnå en stark och självständig kärnidentitet. 27

8.5 Vad är en organisation?

Det systemteoretiska perspektivet definierar en organisation som “en social grupp där 
medlemmarna utvecklat bestämda interaktionsmönster i ett försök att samordna sina handlingar i en 
ständigt pågående process som syftar till att förverkliga deras och organisationens mål”. Ett annat sätt 
att se på det är genom den organisationsteoretiska paradoxen, i vilken organisationer först 
konstateras vara strukturer med vars hjälp en minoritet samordnar en majoritet för att uppnå 
sina mål. Det paradoxala inträffar då organisationen – för att lyckas uppnå sagda mål – måste 
förena individens mål med organisationens. Minoritet-majoritetscenariot brukar refereras till 
som maktaspekten medan föreningen av individens och organisationens mål kallas för 
ledningsaspekten. 28
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8.6 En förklaring av begreppet varumärke

“Varumärket är [...] den yttersta sammanfattningen av företagets 
(organisationens, myndighetens, kommunens – eller rent av individens) 
kommunicerade identitet.” 29

Varumärkesbyggande spelar en allt större roll i dagens konsumtionssamhälle. I e New Strategic 
Brand Management konstaterar Kapferer att alla företag och organisationer vill ha ett varumärke 
idag. De branscher där varumärken traditionellt sett har haft stor betydelse, som till exempel 
matvaror och elektronikartiklar, kompletteras nu med allt från business-2-businessföretag till 
non-governmental organizations (NGOs). Till och med enskilda personer blir marknadsförda som 
sitt varumärke. Kapferer nämner exemplet David Beckham, som köptes av fotbollsklubben Real 
Madrid för drygt 400 miljoner svenska kronor. Denna summa räknade klubben med att få tillbaka 
genom att sälja produkter med Beckhams namn, ansikte och autograf på. Allt som David Beckham 
gör är enligt Kapferer ämnat att förstärka varumärket David Beckham, och därmed öka vinsten 
för detta. 30

Ett problem när vi diskuterar begreppet varumärke är att det på svenska bara finns just det 
ordet med den betydelsen, vilket innebär att ordet varumärke ska innehålla både engelskans brand 
och trademark. Det första ordet omfattar den juridiska rättigheten till varumärket, medan det 
andra pekar på dess kommersiella mening. Melin använder metaforen “the trademark is the heart of 
the brand” för att förklara det här förhållandet. Enkelt uttryckt: utan äganderätten till varumärket 
kan det inte användas som konkurrensmedel. 31

8.7 Betydelsen av ett starkt varumärke

“[A] brand is a name, term, sign, symbol, or combination of them that is 
designed to identify the goods or services of one seller or group of 
sellers and to differentiate them from those of competitors.” 32

Ett varumärke har många betydelser. Det kan fungera som identitetsbärare, konkurrensmedel, 
positioneringsinstrument, informationsförmedlare och mycket annat. Enligt Melin har 
varumärket olika funktioner beroende på vem som betraktar det. Han tar upp fyra perspektiv i sin 
bok Varumärket som strategiskt konkurrensmedel: lagstiftarens, märkesinnehavarens, 
konsumentens och konkurrentens. Den förstnämnda har i princip enbart funktionen som den 
som bestämmer hur varumärkets spelregler ska se ut. De tre sistnämnda däremot är 
huvudaktörer i “ett triangeldrama som utspelar sig mellan märkesinnehavaren, konsumenten och 
konkurrenten”. 33  Målet för märkesinnehavaren är att skapa kontakt med så många konsumenter 
som möjligt under så lång tid som möjligt, dels på marknaden och dels i konsumenternas 
medvetanden. 34
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8.8 Persona-modellen

En av de mest välrenommerade metoderna för att simulera en generell ‘användare’ – under 
utvecklingen av till exempel ett grafiskt gränssnitt för en programvara – introducerades 1998 av 
Alan Cooper i hans bok e Inmates Are Running e Asylum. Metoden kallas för persona och kan 
kortfattat beskrivas som ett sätt att skapa en detaljerad bild av en presumtiv användare av ett 
system, gränssnitt eller programvara. I personan ingår – förutom detaljer som namn, adress, 
utseende, arbetsplats och privatliv – en ingående beskrivning av personans drivkrafter. 
Huvudsyftet med personan är att ge uvecklingsteamet något att förhålla sig till som inte är en 
verklig person eller kund, utan någon som sammanfattar allt som en specifik individ står för. 
Personan är alltså en sorts komponerad arketyp. 35 36

Personas är i likhet med andra modeller baserade på observationer av verkliga personer. 
Cooper föredrar kvalitativa data, men anser ändå att information baserad på till exempel 
fokusgruppsundersökningar och enkäter har en definitiv plats i utvecklingen av personas. 37

Det är viktigt, enligt Cooper, att inte blanda ihop en arketyp med en stereotyp. En stereotyp 
representerar förutfattade meningar och ogrundade slutsatser, medan en arketyp alltså är baserad 
på vetenskapliga data. 38

Skapandet av en persona handlar både om en detaljerad analys av materialet och förmågan att 
med ett visst mått av kreativitet kunna utnyttja detsamma. 39

Frank issen har i sin Screen Design Manual sammanfattat Coopers personautveckling i några 
enkla punkter. Processen går från att utvecklingsteamet brainstormar fram ett antal 
grundläggande personas via valet av huvudpersonas (primary personas) till skapande av enskilda 
profiler. Dessa enskilda personas (som inte ska vara fler än fyra) får sedan namn, ålder och 
bakgrund. Inte förrän i slutet av hela den här skapandeprocessen fokuserar utvecklingsteamet på 
den grafiska formgivningen och strukturen i det som utvecklas, oavsett om det handlar om en 
webbplats eller en ny bilmodell. 40
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9. Empiri
Den insamlade kvantdatan består av 78 fullt besvarade enkäter. Varje enkät är uppdelad i tre 
delar, där del 1 och 2 handlar om respondenten själv och del 3 handlar om hur respondenten 
uppfattar Kalmar nation.

Frågorna redovisas i ordningen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 10, 8, 11 för ökad tydlighet, då frågorna 
6+9, 7+10 och 8+11 hör ihop. Detta då frågorna är likadana men de behandlar dels respondenten 
och dels nationen.

9.1 Fråga 1: Vilket år är du född?

Respondenterna är födda mellan 1965 och 1989, med en klar majoritet födda på 1980-talet. Av 78 
svarande är 75 födda 1980 eller senare, vilket motsvarar 96,2%. Av de återstående 3 är två födda 
på 1970-talet (2,6%) och en på 1960-talet (1,2%).

Jag har inte lyckats få fram huruvida detta kan sägas vara representativt för medlemsbasen i 
stort, men det finns anledningar att tro att så är fallet. Jag vidareutvecklar detta i analysen.

9.2 Fråga 2: Vilken termin började du läsa i Uppsala?

Här varierar svaren från höstterminen 1985 till höstterminen 2008, vilket är ett spann på 46 
terminer. Även här finns dock en klar övervikt åt ena hållet, då 68 av 78 respondenter började läsa 
höstterminen 2003 eller senare. Detta motsvarar 87,2%.

9.3 Fråga 3: Vilken termin blev du medlem i Kalmar nation?

Här återfinns samma ytterligheter som i fråga 2, alltså höstterminen 1985 till höstterminen 2008. 
En ytterligare likhet är att 68 av 78 blev medlemmar höstterminen 2003 eller senare. Det 
förekommer dock variationer inom spannet. Då man som student i Uppsala måste vara medlem i 
en nation har alla alltså inte blivit medlemmar i Kalmar nation samma termin som de började 
studera i Uppsala.

Diagram 1: Fördelning mellan när respondenterna började studera i Uppsala och när de skrev in sig vid Kalmar nation.
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9.4 Fråga 4: Är du nu eller har du tidigare varit ämbetsman på Kalmar nation?

Av 78 respondenter har 48 svarat jakande på den här frågan, vilket motsvarar 61,5%. Andelen icke 
ämbetsmän omfattar alltså 30 personer, vilket motsvarar 38,5%.

9.5 Fråga 5: Bor du nu eller har du tidigare bott i Kalmar nations bostäder?

Frågan var formulerad för att kunna specificera vilken av nationens bostadsstiftelser 
respondenten bodde/hade bott i. Precis hälften, 39 personer eller 50,0%, uppger sig bo eller ha 
bott i någon av Kalmar nations bostäder. Av dessa har 37 bott enbart i Bortom Bullret/Parthenon, 
1 i både Bortom Bullret/Parthenon och Rackarnäbbet och 1 i enbart Rackarnäbbet.

Av respondenterna bor 39 stycken någon annanstans än i någon av nationens bostäder, en 
siffra motsvarande 50,0%.

9.6 Fråga 6 (självidentiteten)

Respondenterna skulle i fråga 6 placera in sig själva någonstans på en sexgradig skala mellan två 
antonymer (motsatsord). De instruktioner de fick var att fokusera på den generella bilden av sig 
själva och inte på någon speciell situation.

Jag kommer här att lista de olika antonymerna i tur och ordning samt en sammanställning av 
respondenternas svar på dem. Siffrorna i rutorna anger antalet kryss i den rutan. Summan av 
siffrorna i varje rad ska bli 78, med undantag för ALLVARLIG - LÄTTSAM, LIVLIG - LUGN och ENKEL - 
KOMPLICERAD där det endast inkommit 77 svar.

IDEALISTISK 2 11 17 21 23 4 REALISTISK

FRAMÅTBLICKANDE 7 37 25 7 2 0 KONSERVATIV

ALLVARLIG 1 4 28 21 20 3 LÄTTSAM

LIVLIG 6 16 22 15 16 2 LUGN

ÖPPEN 13 26 17 15 7 0 RESERVERAD

PLANERAD 4 15 27 14 16 2 SPONTAN

OPTIMISTISK 13 28 16 16 5 0 PESSIMISTISK

ORIGINELL 3 25 29 13 8 0 VANLIG

MODERN 5 24 33 9 5 2 TRADITIONELL

ENKEL 3 18 25 19 10 2 KOMPLICERAD
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9.7 Fråga 9 (nationsidentiteten)

Svaren på den här frågan redovisas i anslutning till svaren på fråga 6 då frågorna är 
sammankopplade. I fråga 9 skulle respondenterna placera in Kalmar nation på samma sexgradiga 
antonymskala som i fråga 6. Instruktionerna upprepades inte utan förutsattes vara samma som i 
fråga 6. På samma sätt som under fråga 6 redovisas här respondenternas svar på respektive 
frågeställning.

IDEALISTISK 7 16 35 12 6 0 REALISTISK

FRAMÅTBLICKANDE 7 35 28 4 3 1 KONSERVATIV

ALLVARLIG 1 2 8 21 34 11 LÄTTSAM

LIVLIG 15 30 21 10 2 0 LUGN

ÖPPEN 33 22 16 2 4 1 RESERVERAD

PLANERAD 1 12 19 30 11 3 SPONTAN

OPTIMISTISK 13 25 30 8 0 1 PESSIMISTISK

ORIGINELL 12 38 19 5 3 1 VANLIG

MODERN 9 19 39 8 2 1 TRADITIONELL

ENKEL 11 17 31 11 4 2 KOMPLICERAD
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9.8 Fråga 6 + 9 (sammanställning)

För att underlätta tolkningen av informationen från fråga 6 och fråga 9 representeras varje svar i 
nedanstående figurer av en nyans av blått. Summan av svaret i en viss ruta har multiplicerats med 
3 för att uppnå en procentsats av 100% blått.

Exempel: i raden IDEALISTISK - REALISTISK från fråga 9 innehåller rutan längst till vänster 7 svar. 
Den här siffran har sedan multiplicerats med 3 varpå resultatet, 21, har lett till att rutan överst till 
vänster i figuren här nedan har fyllts med 21% blått.

FRÅGA 6 FRÅGA 9

Figur 2a och 2b: En grafisk representation av svarsfördelningen mellan fråga 6 och fråga 9.

9.9 Fråga 7 (politisk hemvist för respondenterna)

Ofta brukar politiska partier placeras på en höger-vänsterskala. Respondenterna skulle här 
placera in sig själva på en sexgradig skala från höger till vänster, baserat på var de ansåg sig höra 
hemma politiskt.

VÄNSTER 14 27 16 10 10 0 HÖGER

9.10 Fråga 10 (politisk hemvist för nationen enligt respondenterna)

På samma sätt som i fråga 7 skulle respondenterna här placera in Kalmar nation på höger-
vänsterskalan, beroende på var de ansåg att nationen hörde hemma.

VÄNSTER 14 27 33 1 1 1 HÖGER
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Diagram 2: Fördelning mellan respondenternas politiska hemvist och Kalmar nations dito så som respondenterna ser den.

9.11 Fråga 8 (respondenternas musikaliska identitet)

Baserat på att nationen de senaste åren kommit att uppfattas som en musiknation formulerades 
frågorna 8 och 11 för att undersöka vilka musikgenrer respondenterna kan identifiera sig med. 
Här redovisas resultatet för fråga 8. Vissa av svaren innehöll fler än tre genrer vilket gör att det 
totala antalet svar skiljer sig mellan fråga 8 och fråga 11.

GENRE ANTAL SVAR GENRE ANTAL SVAR

Hårdrock/metal 10 Klassiskt 12
Rock 44 Electronica/electro 27

Singer/songwriter 35 Dansband 1
Folkmusik 11 Soul/r’n’b 8

House 8 Hiphop 9
Country/rockabilly 7 Schlager 4

Reggae 10 Jazz 14
Indie 35 TOTALT ANTAL SVAR* 250

Tabell 1: Respondenternas svar på fråga 8 fördelade på de fördefinierade musikgenrerna.

* Förutom de ovanstående fördefinierade musikgenrerna fick varje respondent möjligheten att 
själv definiera en eller flera genrer att välja. Resultatet blev följande genrer (antalet svar inom 
parentes): pop (3), trance (1), punk (1), new wave (1), bluegrass (1), synth (1), postpunk (1), synth/
EBM (1), balkanmusik (1), drum’n’base (1), BosaNova (1), blues (1), funk (1). Totalsumman ovan 
inkluderar dessa svar.
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9.12 Fråga 11 (nationens musikaliska identitet enligt respondenterna)

Frågan är i form identiskt med fråga 8, men skiljer sig alltså i sak i och med att respondenterna 
här skulle markera vilka genrer de identifierar med Kalmar nation. Här redovisas svaren för fråga  
nummer 11.

GENRE ANTAL SVAR GENRE ANTAL SVAR

Hårdrock/metal 1 Klassiskt 0
Rock 23 Electronica/electro 56

Singer/songwriter 34 Dansband 3
Folkmusik 2 Soul/r’n’b 3

House 14 Hiphop 3
Country/rockabilly 0 Schlager 0

Reggae 0 Jazz 2
Indie 71 TOTALT ANTAL SVAR* 219

Tabell 2: Respondenternas svar på fråga 12 fördelade på de fördefinierade musikgenrerna.

* Även här fick respondenterna möjlighet att definiera egna musikgenrer, vilket resulterade i 
följande svar: pop (3), popelipoppoppop (1), 80-talet musik (1), 80-tal (1), 70s (1). Summan ovan 
inkluderar dessa svar.

Diagram 3: Fördelning mellan respondenternas musikaliska identitet och Kalmar nations dito så som respondenterna ser den.
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10. Slutsatser och diskussion
Undersökningen har besvarats av drygt fem procent av medlemmar i nationen. 
En klar majoritet har skrivit in sig på senare år, vilket leder till slutsatsen att de 
åsikter som förs fram är högst aktuella i dagsläget men därmed inte automatiskt 
applicerbara över en längre period. I och med att medlemsomsättningen på en 
studentnation av naturliga skäl är relativt hög (ett genomsnittligt program på 
Uppsala universitet är tre eller fyra år) så har Kalmar nation i likhet med andra 
nationer ständiga problem med att hålla kvar medlemmar längre tid än de 
studerar. Att de aktuella respondenterna till största delen skrivit in sig i 
nationen 2005 eller senare (se diagram 1, sid 19) är alltså en någorlunda 
sanningsenlig bild av hur medlemsfördelningen ser ut.

På samma sätt kan vi se att åldersfördelningen å det kraftigaste lutar åt 
medlemmar födda 1980 eller senare. Detta visar på en förhållandevis ung 
medlemsbas, men återigen finns det naturliga skäl till detta. En student född 
1980 gick troligen ut gymnasiet 1998 eller 1999 och har – under förutsättning 
att de skrev in sig vid universitetet direkt efter detta – tillbringat cirka tio år i 
Uppsala. En lång tid kan tyckas, men det kan finnas flera skäl till en så pass lång 
vistelse. Antingen, och troligen, har respondenten inte börjat studera i Uppsala 
direkt efter gymnasiet. Andra skäl kan vara att han eller hon gått vidare och 
doktorerat, alternativt att personen ifråga valt att fortsätta vara medlem i 
nationen efter studietiden.

Ett visst antal respondenter har gått från att vara medlemmar i andra 
nationer till att bli medlemmar i Kalmar nation. Skälen till bytet är med största 
sannolikhet olika från medlem till medlem, men bara det faktum att det 
förekommer byten både till och från nationen indikerar att de medlemmar som 
byter till nationen hoppas hitta något som bättre överensstämmer med vad de själva söker. På 
samma sätt kan vi anta att de som lämnar nationen söker något annat än vad Kalmar har att 
erbjuda.

Frågorna 4 och 5 i enkäten syftar till att få reda på fördelningen mellan medlemmar som har 
valt att ha en starkare anknytning till nationen, i form av boende i nationsbostäderna och/eller ett 
engagemang i någon form, och de som inte har en lika stark anknytning. Utgångspunkten i mitt 
resonemang kring de här frågorna har varit att de som engagerar sig och de som bor på nationen 
kan antas dra fler paralleller mellan sig själva och nationen. Undersökningen visade att drygt 60 
procent av de tillfrågade hade nu eller hade haft ett ämbete på nationen. Precis hälften bodde eller 
hade bott i nationens bostäder. Fördelningen är alltså lite sned jämfört med nationens cirka 1.400 
medlemmar, där knappast tre femtedelar kan sägas ha varit engagerade på en sådan nivå. Inte 
heller har 50 procent av dem bott i nationens bostäder. Resultatet måste alltså betraktas ur detta 
perspektiv.

10.1 Medlemmarna och nationen

Den tydligaste jämförelsen mellan personlig identitet och nationens kollektiva identitet låter 
sig göras i frågorna 6 och 9. För att underlätta uttolkningen har jag tagit med figurerna 2a och 2b 
från empirin. Jag kallar dessa för identitetsbilder. Figurerna kombinerar Kapferers uttryck 
reflection och self-image, där figur 2a visar självidentiteten och figur 2b visar nationens identitet. 
Mellan dessa två figurer borde det alltså föreligga vissa likheter, eftersom Kapferers resonemang 
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går ut på att konsumentens self-image och varumärkets image bör återspeglas i varandra (genom 
sagda reflection).

Den första iakttagelsen är att respondenternas upplevda självidentitet är mer svårdefinierad 
än nationens motsvarighet. Detta åskådliggörs i figur 2a då de olika nyanserna är klart blekare än 
i figur 2b. Medlemmarna är alltså mer utspridda mellan de olika skalornas ytterligheter än 
motsvarande bild av nationen.

Respondenterna har en förhållandevis samstämmig bild av nationen i många av 
frågeställningarna och nationens identitetsbild innehåller flera klart markerade egenskaper. Trots 
att respondenterna uppvisar en splittrad bild av sig själva har de alltså i stort en likartad bild av 
nationen.

Föga överraskande är att respondenterna har en tendens att inte ta en tydlig ställning i någon 
av frågeställningarna när det gäller dem själva, vilket också illustreras i identitetsbilden 2a. De 
fyra rutorna i mitten av varje rad är de som flest respondenter markerat. Den tydligaste likheten 
mellan medlemmarna och nationen återfinns i ställningstagandet på rad två, FRAMÅTBLICKANDE - 
KONSERVATIV. Här har medlemmarna placerat både sig själva och nationen näst längst till vänster 
mot FRAMÅTBLICKANDE. Inte lika markerat men ändå på en klar andraplats kommer det näst sista 
ställningstagandet, MODERN - TRADITIONELL. Här väger svaren över åt det moderna hållet, men 
inte lika tydligt som i det förra exemplet. Jag tolkar de här två svaren som att medlemmarna och 
nationen har likartade värderingar inom dessa områden. Framsynthet, avantgardism och en vilja 
att i viss mån frångå det traditionella är några av de påståenden som går att göra utifrån dessa 
svar.

Nationsidentiteten framstår även som väldigt öppen, att döma av reaktionerna på 
ställningstagande nummer fem, ÖPPEN - RESERVERAD. Till skillnad från respondenternas mer 
diversifierade svar om sig själva ger de en mer markerad bild av nationen här. Oavsett hur 
respondenterna betraktar sig själva känner alltså en majoritet igen sig mer i begreppet ÖPPEN än 
dess motsats. Nationen framstår alltså inte som speciellt reserverad i medlemmarnas ögon.

Bland de resterande egenskaperna finns alltså ingen som sticker ut lika tydligt som de ovan 
nämnda. Vissa likheter kan skönjas i de olika bilderna, men att dra några slutsatser av dem låter 
sig endast göras med svårighet.

Som en parentes kan nämnas att respondenterna i likhet med vem som helst som svarar på 
frågor om sig själv kan tänkas ha problem med objektiviteten. Att vara helt ärlig i en sådan här 
enkät är svårt, även om respondenten vet om att svaren är anonyma och inte kommer att 
användas på annat sätt i en sådan här analys. Detta kan alltså leda till svar som inte är direkt 
överensstämmande med verkligheten. Å andra sidan gäller detta problem konsekvent för alla 
respondenter, så i slutändan spelar det mindre roll för just den här undersökningen.

10.2 Nationen och politiken

Det finns flera skäl till att jag tagit med en politisk frågeställning i undersökningen. Som jag redan 
redogjort för i metodkapitlet kan nästan alla människor placeras in på en politisk höger-
vänsterskala. Därmed bidrar vårt förhållningssätt till den kontemporära politiska bilden till vår 
identitetsuppfattning. Ett annat skäl till att frågan tas upp här är att Kalmar nation är uttalat 
politiskt obunden. Detta hindrar dock inte att organisationen generellt i Uppsala betraktas som 
mer vänster än höger.

Politiskt sett finns tydliga likheter mellan respondenterna och nationen. Överlag kan jag se en 
lutning åt det politiska vänsterhållet i båda fallen, även om respondenterna påvisar en större 
bredd än nationen. Påfallande många har valt att placera både sig själva och nationen näst längst 
till vänster på den sexgradiga skalan. Samtidigt återfinns många av medlemmarna på den högra 
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sidan av skalan, där jag återfinner ytterst få svar om nationen. Diagram 2 (se sidan 23) beskriver 
de respektive bilderna av nationen och medlemmarna tydligt.

Det finns antagligen många anledningar till att vissa nationer förknippas med en viss politisk 
inställning. Att Kalmar uppfattas som vänsterinriktad beror med största sannolikhet på att 
nationen frekventeras av företrädesvis humanister och samhällsvetare, även om alla 
studieinriktningar finns representerade i medlemskåren. Skillnaderna mot till exempel 
Stockholms eller Södermanland-Nerikes nationer, vars medlemmar i större utsträckning läser till 
exempel juridik eller ekonomi, framstår på det ideologiska planet som större än vad de troligen är.

Sammanfattningsvis kan jag här se de tydligaste likheterna mellan respondenternas identitet 
och nationens dito.

10.3 Nationen och musiken

Eftersom Kalmar nation på senare år mer och mer börjat beskrivas som en musiknation, både 
internt och externt, fanns all anledning att undersöka huruvida musiken kunde fungera som en 
gemensam nämnare mellan nationen och medlemmarna. Resultatet åskådliggörs i diagram 3 på 
sidan 24, men jag har för tydlighets skull flyttat med de fem största och mest lika staplarna till 
diagram 4 här nedanför.

Diagram 4: De fem största musikgenrerna i fördelningen mellan respondenternas och nationens musikaliska identitet.

I mina instruktioner till respondenterna uppmanade jag dem att välja max tre alternativ bland de 
musikgenrer som stod till buds. Detta hörsammades dock ganska dåligt, vilket resulterade i att 
mängden svar blev stor och varierad. Respondenterna lämnade 250 svar om sig själva, men bara 
219 om nationen. Återigen verkar det alltså mycket lättare att vara tydlig i fråga om nationen men 
inte helt enkelt i fråga om sin egen identitet. Staplarna i diagram 3 på sidan 24 och diagram 4 här 
ovan ska alltså betraktas med detta i åtanke.

Medlemmarna lyssnar enligt dem själva på en blandad kompott av musik. Samtliga genrer fick 
minst ett svar. I fallet med nationen blev resultatet tydligare.

De fem tydligaste genrerna ses här ovan i diagram 4. Den med stor majoritet största stapeln är 
nationens för indie, tätt följd av nationens för electronica/electro. Samtidigt är de tre största för 
medlemmarna rock, singer/songwriter och indie, med en minimal skillnad mellan de två 
sistnämnda. House-genren är inte välrepresenterad, men presenterar å andra sidan en 
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förhållandevis liten skillnad mellan respondenternas personliga svar och deras åsikter om 
nationen.

Kalmar nation har de senaste åren gått igenom en rad musikklubbar vilka på ett 
genomgripande sätt kan sägas ha präglat nationens identitet. Medlemmarna framstår dock som 
musikaliska allätare, om än med en försmak för gitarrbaserade tongångar och olika varianter av 
elektronisk musik. De klubbar som är aktuella på nationen vid tiden för undersökningen är 
inriktade på aktuell pop och rock samt eklektisk dansmusik (allt från hiphop till dansant electro). 
Det är alltså inte omöjligt att tänka sig att respondenterna, i och med att många inte har någon 
längre erfarenhet av nationen, förknippar densamma med det som för tillfället är aktuellt.

Här går att dra flera olika slutsatser. Sett till alla de individuella musikgenrerna som jag 
definierat är det bara inom en som det finns en stor likhet: singer/songwriter. Inom resterande 
genrer är skillnaderna mellan respondenterna och nationen så pass stora att det handlar om en 
dubblering av antalet svar. Men, och detta är ett ganska stort men; vi kan hävda att de 
definitionsmässiga likheterna mellan genrerna rock, singer-songwriter och indie är så pass stora 
att det inte går att utesluta att respondenterna förvirrats av de olika namnen. Det en person har 
definierat som singer/songwriter kan en annan person ha definierat som indie, och vice versa. 
Skulle vi med detta i åtanke helt frankt slå samman dessa tre genrer till en, så blir resultatet ett 
annat än om vi ser till genrerna var och en för sig. Summan av svaren för respondenterna blir 114 
och för nationen 128. Likheten här är alltså helt plötsligt relativt stor, och bra mycket större än 
den är för de enskilda genrerna.

I den här frågeställningen finner jag alltså att det finns likheter mellan respondenternas 
personliga identitet och deras föreställning av nationens identitet. Skillnaderna inom de olika 
genrerna pekar troligen mer på respondenternas olika uppfattning av vad de olika genrerna 
innehåller. I efterhand kan jag se att jag borde ha skurit ner på antalet genrer, alternativt 
definierat dem mer noggrant.

10.4 Sammanfattning

Syfte med den här uppsatsen var att beskriva likheter och skillnader i identitetsuppfattning hos å 
ena sidan Kalmar nations medlemmar och å andra sidan Kalmar nation, såsom de förstnämnda 
uppfattar och definierar denna.

1) Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa två identitetsuppfattningar?

De tydligaste likheterna återfanns i frågan om politisk ställning. I viss mån finns det även 
likheter i musikuppfattning, medan det i fråga om egenskaperna är svårare att hitta en distinkt 
röd tråd.

Överlag ser jag i materialet tydliga tendenser till att respondenterna tar mer skilda 
ståndpunkter i frågorna som gäller dem själva, medan de i fråga om nationen har en mer klar 
linje. Likheterna mellan medlemmarna och nationen finns där, men det är komplicerat att 
definiera dem klart. Å andra sidan är den enade bild av nationen som ställs upp av respondenterna 
intressant i sig, eftersom det innebär att det inte behöver finnas några större likheter mellan 
medlemmarna för att de ändå ska ha en gemensam vision för Kalmar nation.

2) Hur stora är de eventuella likheterna och skillnaderna?

I vissa fall, som till exempel egenskapsbedömningen FRAMÅTBLICKANDE - KONSERVATIV, finns 
stora likheter. Musikaliskt sett kan skillnader skönjas inom de olika genrerna, men vid en 
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ihopslagning av dessa syns en klart större likhet. Sett över hela undersökningen är likheterna och 
skillnaderna så pass varierade att det är svårt att bedöma den egentliga storleken.

Att bilderna inte konvergerar mer ser jag inte som någon anledning till oro för nationen. En 
spridning av individer inom en organisation bidrar enligt min mening till en ständig 
demokratiseringsprocess vilket i sin tur leder till förnyelse och framåtanda.

10.5 Generaliserbarhet

Den här undersökningen har utförts inom ett relativt snävt område och med en infallsvinkel som 
ger små möjligheter att generalisera kring resultatet. Knappt ens övriga nationer i Uppsala kan ha 
mer än en marginell användning av slutsatserna. Själva undersökningsmodellen skulle å andra 
sidan relativt enkelt kunna anpassas till andra organisationer.

10.6 Utvecklingen av personas för medlemmarna och nationen

En persona är enligt Alan Coopers modell en arketypisk fiktiv kvasiperson, framtagen för att 
underlätta i utvecklingsarbetet av till exempel grafiska gränssnitt. I det här fallet är modellen 
användbar för att presentera ytterligare en bild av respondenterna och nationen. Mina 
ihopsamlade data är dock inte på långa vägar tillräckligt för att åstadkomma kompletta personas, 
men några grundläggande egenskaper kan ändå skönjas.

10.6.1 Persona för respondenten/medlemmen

Medlemmen är en person som är född 1984, alldeles i slutet av sommaren. Efter avslutade studier 
på gymnasiet och diverse äventyr flyttade medlemmen till Uppsala 2006 och skrev samtidigt in 
sig vid Kalmar nation. Personen har sedan dess engagerat sig på nationen i någon av de många 
ämbeten som erbjuds. Han eller hon har även i likhet med många andra flyttat in i 
nationsbostäderna som återfinns i anslutning till nationshuset.

Personen ifråga är i grunden glad och lättsam, men har även ett drag av hälsosam realism. 
Detta inverkar dock inte på personens optimism och framåtanda, utan ger snarare än mer tyngd 
åt personens argument. Han eller hon ser sig nämligen som en originell individ med allt vad det 
innebär. Inte nödvändigtvis någon som är speciellt komplicerad att ha att göra med, men inte 
heller någon som viftas bort som enkel eller vardaglig.

Politik är något som intresserar personen, men kanske inte så pass att den låter sig 
konsumeras helt av den. Riktningen är vänsterut, men det är svårt att sätta fingret på något parti 
som får medlemmens röst.

Musikaliskt är det mycket som passerar medlemmens iPodlurar. Tyngdpunkten ligger på 
gitarrbaserade tongångar, både svenskt och utländskt, men det finns klara inslag av elektronik i 
samlingen av mp3-filer. Personen tycker lika mycket om att skaka huvudet i takt till ett liveband i 
nationens källare som att sitta i korridorsrummet och dela en flaska vin med bästa kompisen till 
tonerna av en avslappnad anemisk poppojke.

10.6.2 Persona för Kalmar nation

Den här personan är i mångt och mycket baserad på teorin att delarna bygger upp helheten, som 
också är själva grundtanken i den här uppsatsen. Alltså: den här arketypen är i 24-årsåldern, av 
oklart kön och med mer än normal social kompetens. Framåtblickande, lättsam och livlig är några 
av de mer lättdefinierade egenskaperna hos den här personen. Några andra drag som återfinns är 
att personen är optimistisk och originell. Samtidigt hämtar personen intryck både från sin nutida 
omvärld och från traditioner, men alltid med blicken stadigt framåt. Att leva i rutiner och 
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traditioner bara för deras egen skull är inget som den här individen tycker är speciellt 
eftersträvansvärt, men han eller hon kan ändå se nyttan med det som varit. I sin relation till 
andra är den här personen ändå ganska enkel att ha att göra med.

I likhet med många andra på Kalmar nation har vår persona en ganska tydlig dragning åt den 
politiska vänstern, kanske även mer än många av sina kamrater på nationen. Han/hon lyssnar 
mycket på så kallad indie, men även elektroniska tongångar finner sin plats hos personen. 
Sammanfattningsvis är den här personan en individ med vissa väldefinierade attityder, som 
tillsammans resulterar i en komplex personlighet.

10.7 Vidare forskning

Undersökningen har gett upphov till en mängd vidare områden som lämpar sig för vidare 
forskning. Några intressanta uppslag följer här.

• Att presentera resultatet från den här undersökningen för Kalmar nations medlemmar och få 
deras respons. Känner de igen sig? En intressant vinkel vore att göra samma undersökning 
men med en kvalitativ utgångspunkt, alltså i intervjuform.

• Att undersöka varför folk bytt från en annan nation till Kalmar nation, eller tvärtom.
• Att undersöka om det finns skillnader i hur engagerade medlemmar ser på nationen jämfört 

med de medlemmar som valt att inte engagera sig.
• Att undersöka fler nationer i Uppsala med samma metod och analysera likheter och 

skillnader mellan olika kollektiva identiteter.
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Bilaga I: Enkätundersökning
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