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Sammanfattning
Denna uppsats ser närmare på den bild som Norrlands nation i Uppsala har kommunicerat ut 
till sin målgrupp; Uppsalas studenter. Med hjälp av kvalitativa intervjuer – individuella med 
nationens två kuratorer och fokusgruppsintervjuer med studenter – har nationens självbild, 
image och positionering jämte andra studentnationer i Uppsala tagits fram. Teoribyggen om 
organisationsteoretiska synsätt, strategiska kommunikationsplaner, identitet, profil och image 
samt  positionering  presenteras  i  undersökningen,  tillsammans  med metoder  som ser  över 
nationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

För att en organisation ska vara framgångsrik behöver den vara medveten om var den befinner  
på  marknaden  och  hur  mottagarna  ser  på  organisationen  och  dess  verksamhet.  Inför 
borttagandet av kår- och nationsobligatoriet sommaren 2010 kan Norrlands nation inte riskera 
att tappa sitt medlemsantal, främst eftersom nationens studiesociala verksamhet är beroende 
av  de  intäkter  som  medlemsavgifterna  genererar.  Ett  bortfall  av  medlemsintäkter  skulle 
riskera  att  försämra  den studiesociala  verksamheten  som innefattar  bland annat  nationens 
bibliotek och datasal. Därför är det också viktigt att den bild nationens kuratorer vill förmedla 
av nationen och informera om dess verksamhet faller samman så mycket som möjligt med 
studenternas uppfattning av nationen i fråga.

Uppsatsen redogör för Norrlands nations styrkor och svagheter utifrån både kuratorernas och 
studenternas  synvinkel.  Nationens  förste  och  andre  kurator  har  liksom  studenterna  fått 
bestämma  Norrlands  positionering  på  en  semantisk  differential  –  en  figur  med  ett  antal 
förbestämda  egenskaper  vars  styrka  intervjupersonerna  märkt  ut  på  en  sexgradig  skala. 
Norrlands nations resultat i den semantiska differentialen jämförs sedan med de två andra, till 
medlemsantal  räknat,  största  nationerna  i  Uppsala,  vilka  är   Stockholms  nation  och 
Västmanlands-Dala  nation.  I  en  SWOT-analys  listas  Norrlands  nations  styrkor,  svagheter, 
möjligheter och hot. SWOT-analysen utgår från intervjuerna med kuratorerna som ombads att 
lista dessa egenskaper. Slutligen följer mål och målsättning samt prioritering av eventuella 
åtgärder för nationens verksamhet i framtiden.

Resultat- och analysdelen visar att både nationens kuratorer och studenterna i fokusgrupperna 
har en positiv bild av Norrlands nation, och att nationen står stark i sin positionering bland 
Uppsalas  studentnationer.  Däremot  behöver  nationen tydliggöra  sin  information  om vissa 
verksamhetsområden för att nå ut till studenterna ytterligare.
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1. Inledning
I och med avskaffandet av kårobligatoriet, som är planerat att träda i kraft sommaren år 2010, 
kommer det att bli viktigare för studentnationer att behålla sina medlemmar för att få in de 
ekonomiska  medel  som behövs  för  att  underhålla  verksamheten.  För  att  effektivisera  en 
nations  verksamhet  och  locka  fler  studenter,  och  främst  betalande  medlemmar,  behövs 
kunskap  om  studenternas  bild  av  nationen  och  deras  åsikter  om  nationens  olika 
verksamhetsområden. Vidare bör denna bild jämföras med nationsstyrelsens egen uppfattning 
av nationen och verksamheten för att se hur väl de två bilderna faller samman, och – om de är 
olika – visa var de skiljer sig och hur nationen kan prioritera vissa åtgärder på de punkter där 
studenterna ser nationen eller verksamheten som bristfällig.

En  D-uppsats  som  lades  fram  vid  institutionen  för  informationsvetenskap  vid  Uppsala 
universitet vårterminen 2008 behandlade kårobligatoriets avskaffande och vilka konsekvenser 
detta  skulle  innebära  för  Uppsalas  studentnationer.  Författaren  menade i  sitt  resultat-  och 
analysavsnitt att ”nationerna måste vara medvetna om vad som sägs om dem och om det är 
positivt – arbeta för att fastställa det” samt ”Om det är negativt – arbeta för att få det bättre.”1 

Författaren kom även fram till att studentnationerna bör tänka på att positionera sig tydligt, 
trovärdigt  och  konkurrenskraftigt.  Genom  en  stark  position  på  marknaden  kan 
studentnationerna på ett effektivare sätt nå ut till sin målgrupp.2

Med  detta  som  utgångspunkt  spinner  denna  uppsats  vidare  på  ämnet  profilering  och 
positionering med fokus på en specifik nation – Uppsalas största studentnation; Norrlands 
nation.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att göra en verksamhetsanalys av Norrlands nation genom att 
kartlägga organisationens uppfattning av sin profil och jämföra denna med målgruppens bild. 
Frågeställningar jag vill försöka besvara är:

• Hur ser Norrlands nations två kuratorer på nationen och dess verksamhet?
• Vilken bild kommunicerar Norrlands nation ut till Uppsalas studenter?
• Vilka skillnader och likheter finns i kuratorernas och studenternas olika bilder av 

nationen och dess verksamhet?
• Vad kan Norrlands nation göra för att förebygga och minska eventuella skillnader i de 

olika bilderna av nationen?

1 Rantakokko, Elin, Byte av kommunikationsstrategi när nationsobligatoriet fallet, D-uppsats i Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet 2008, s. 44.

2  Ibid, s. 46.
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1.2 Metod och avgränsningar
För att uppfylla undersökningens syfte kommer jag att använda mig av två slags analyser. För 
att analysera Norrlands nation som organisation använder jag mig av en SWOT-analys för att 
identifiera  styrkor,  svagheter,  möjligheter  och  hot  hos  nationen.  En semantisk differential 
används  för  att  se  var  nationens  kuratorer  och  Uppsalas  studenter  väljer  att  positionera 
Norrlands  nation  samt  två  andra  stora  nationer  i  Uppsala.  Jag  kommer  att  analysera 
undersökningsgruppernas olika semantiska differentialer och jämföra dessa. Som avgränsning 
har  jag  valt  att  endast  jämföra  Norrlands  nation  med  Västmanlands-Dala  nation  och 
Stockholms nation  när  det  kommer  till  nationens  positionering,  eftersom dessa  räknat  till 
antalet medlemmar är de största nationerna i Uppsala efter Norrlands nation.

1.3 Material
Mitt material består av två enskilda intervjuer med Norrlands nations förste kurator Jon Stridh 
och  tillträdande  andre  kurator  Johan  Ottosson  samt  fokusgruppsintervjuer  med 
Uppsalastudenter med annan nationstillhörighet än Norrlands nation.

1.4 Disposition
I undersökningens första kapitel förklaras syfte och frågeställning och en kort överblick av 
metod och avgränsningar ges. Kapitel 2 beskriver Norrlands nation som organisation, dess 
historia och verksamhet samt ger en överblick i hur nationen styrs idag och utav vilka. Det 
tredje  kapitlet  förklarar  och  beskriver  undersökningens  metodval  och  hur  urvalet  av 
intervjupersoner  gått  till.  I  kapitel  4  följer  ett  teoriavsnitt  med  teorier  kring  strategisk 
kommunikation, positionering och hur en organisation möter sina kunders behov. Kapitel 5 
består av resultatredovisning och analys av denna. Uppsatsen avslutar med kapitel sex som 
innehåller slutsatser och diskussion.

1.5 Källkritik
I fall där det öppna nätlexikonet Wikipedia.org och dess undersidor har angetts som källa vid 
information om Norrlands nation, anses informationen pålitlig då nationens förste kurator Jon 
Stridh bekräftat informationen som korrekt vid tidpunkten för besöket på webbplatsen.
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2. Studentnationer i allmänhet
De studentnationer  som finns  vid universiteten  i  Uppsala  och  Lund har  som funktion att 
bedriva  studiesocial  verksamhet  som  är  knuten  till  nationshusen.3 Verksamheten  består 
huvudsakligen  av  introduktion  av  nya  studenter,  mottagning  och  omhändertagande  av 
utländska studenter, kurativt och annat studiesocialt stöd till  enskilda studenter. Nationerna 
hyr  även ut  studentbostäder  till  sina medlemmar.  En kontaktskapande verksamhet  bedrivs 
även, i form av restauranger, caféer, fester och nattklubbar. Dit hör också tidningsutgivning, 
kulturaktiviteter och idrottsverksamhet.4 Det finns 13 aktiva nationer vid Uppsala universitet 
och  en  icke  aktiv  nation,  Skånelands  nation,  för  de  studenter  som  inte  vill  ta  del  av 
nationsverksamheten. De aktiva nationerna har en årlig avgift för sina studenter. Alla aktiva 
nationer äger fastigheter i centrala Uppsala och arbetet på nationerna utförs ideellt.5 I både 
Uppsala och Lund betraktas nationerna som en stor tillgång när det gäller att få studenter att 
känna sig välkomna i den akademiska gemenskapen. Förutom verksamhetens huvudaspekter 
som nämnts ovan anses nationerna även vara till fördel för studenternas arbetslivskontakter.6 
Den  studiesociala  verksamheten  har  dels  anknytning  till  studiesituationen,  dels  finns  en 
kontaktskapande verksamhet. Vad dessa innebär kan vi ta del av från SOU 2008:11:

”I det förra (studiesituationen) innefattar vi mottagning av nya och omhändertagande av 
utländska studenter, förmedling av bostäder, insatser för studenters fysiska och psykiska 
hälsa, råd och stöd i sociala frågor samt arbetslivskontakter. […] En del kårer (i det här 
fallet nationer) bedriver kontaktskapande verksamhet såsom pub- och festverksamhet, i 
princip självfinansierad.”7

2.1 Norrlands nation
Norrlands nation är Uppsalas största studentnation och hade år 2007 drygt 7 000 medlemmar. 
Nationen är religiöst  och partipolitiskt  obunden och ger  studenterna tillgång till  bibliotek, 
studieplatser,  bostäder,  stipendier,  idrott-  och kulturverksamheter och ett  rikt  föreningsliv.8 

Norrlands  nation  bildades  1927  efter  ett  samgående  av  de  Bottniska  och  Medelpado-
Jämtländska  nationerna.  Vid  sitt  bildande  hade  nationen  omkring  60  medlemmar.  Det 
nuvarande nationshuset invigdes 1889, redan innan samgåendet, och kallas idag för ”Gamla 
huset” – i folkmun ”Gamla delen”. En stor tillströmning av studenter från Norrland på 50- och 
60-talen  ledde till  en  utbyggnation  av lokalerna.  ”Nya huset”  eller  ”Nya  delen”  invigdes 
1972.9

2.1.1 Organisation

Nationens högst beslutande organ är landskapet. Mellan landskapen utövar nationsstyrelsen 
beslutanderätt. Norrlands nation leds av ett kuratel bestående av en förste kurator, inspektor 
och en andre kurator. Förste kuratorn och inspektorn företräder nationen utåt. Andre kuratorn 
har det ekonomiska ansvaret för nationen. Därtill finns en förvaltningsnämnd som har hand 
om nationens värdepapper och en fastighetsnämnd som ansvarar för nationens fastighet och 
skötsel. Dessa två nämnder leds av varsin skattmästare. Den dagliga programverksamheten på 

3 SOU 2008:11, Frihet för studenter – om och hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas, s. 61.
4 Ibid, s. 43.
5 Ibid, s. 44.
6 Ibid, s. 77.
7 Ibid, s. 41.
8 www.sv.wikipedia.org/wiki/Norrlands_nation  , 2008-11-19.
9 Ibid, 2008-11-19.
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nationen styrs  av ett  klubbverk.  Tillkommer  gör  även flera  övriga  nämnder  på  Norrlands 
nation, så som Granskningsnämnden, Valnämnden och Stipendienämnden.10

2.1.2 Verksamhet

Norrlands nation har ett  brett utbud av verksamheter. Med studiesocial  verksamhet menas 
nationens bibliotek,  studieplatser,  datasal,  studentbostäder och stipendier.  Kontaktskapande 
verksamhet är nationens restaurang, café, gasqueverksamhet och nattklubbar. Därtill hör även 
nationens föreningsliv.11

Studiesocial verksamhet
Norrlands  nation  har  Uppsalas  näst  största  nationsbibliotek.  Biblioteket  med  tillhörande 
läsesal  består  främst  av  kurslitteratur  men  även  skönlitteratur  och  norrländsk 
hembygdslitteratur.  Stiftelsen  Norrlandsgårdarna  bildades  1955  och  1958  stod  de  första 
nationsbostäderna  på  Studentvägen  klara  för  inflyttning.  Idag  förfogar  nationen  över  490 
studentrum  och  136  lägenheter  och  dubbletter.  Norrlands  är  den  nation  som  har  flest 
studentrum och studentlägenheter i Uppsala.12 Nationen köpte 2007 in ett tiotal nya datorer till 
sin datasal.13 Varje termin utlyser Norrlands nation ett flertal stipendier som medlemmarna 
kan  söka  om  de  har  den  behörighet  som  krävs  enligt  varje  stipendiums  anvisning.14 
Stipendiefonderna förvaltas dels av nationen, dels av universitet.15 Nationens egen publikation 
heter sedan 1960 Norrlands Varjehanda och utkommer med fyra nummer per år. Norrlands 
nation har även ett aktivt  föreningsliv.  Nationsföreningarna bedriver egen verksamhet,  har 
egna  stadgar  och  väljer  sin  egen  styrelse.  Norrlands  nations  föreningar  består  av 
landskapsföreningar  (dam-/herr-  och  blandföreningar),  spex-  och  teaterföreningar,  en 
idrottsförening samt ett antal körer och orkestrar.16

Kontaktskapande verksamhet
Nationens lunchrestaurang och cafeteria Majs Café har öppet på vardagarna. Nationspuben 
Orvars krog håller öppet varje kväll. Nationen har ett antal traditionella gasquer och baler; 
Recentiorgasquen,  Luciagasquen,  Valborgsmässogasquen,  Hemförlovningsgasquen  och 
högtidsdräktskrävande Höstfesten och Vårbalen. Festverksamheten har varierat genom åren 
och  innefattat  bland  annat  lyxrestauranger  och  olika  musikklubbar.  Nationen  har  även 
lördagsfika – en tradition sedan 1957.17

2.1.3 Medlemmar

Vid nationens uppkomst var den tänkt som en samlingsplats för studenter från Norrland. Idag 
har  nationen  medlemmar  från  hela  landet.  För  tillfället  har  Norrlands  nation  cirka  7000 
medlemmar. Norrlands nation är den nation i Uppsala som har flest medlemmar.18 Nationen 
reykryterar medlemmar genom recentiorverksamhet19 i  form av mottagningar,  gasquer och 
informationsmöten.  Nationen  har  även  en  så  kallad  ”recceförman”  som  ansvarar  för  att 
nationens  nya  medlemmar  tas  om  hand,  och  hjälper  till  med  inskrivningar  och 

10  www.sv.wikipedia.org/wiki/Norrlands_nation, 2008-11-19.
11  Ibid, 2008-11-19.
12  Ibid, 2008-11-19.
13  Intervju med förste kurator Jon Stridh, 2008-12-18.
14  www.norrlandsnation.se/?sc=sida&sidid=52&katid=1, 2008-12-21.
15  www.sv.wikipedia.org/wiki/Norrlands_nation, 2008-11-19.
16  Ibid, 2008-11-19.
17  Ibid, 2008-11-19.
18  Ibid, 2008-11-19.
19  Verksamhet för att rekrytera ”recentiorer” - nya studenter vid universitetet.
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reccemottagningar.20 Under reccemottagningarna bjuds de nyinskrivna studenterna på mat och 
dryck  och  får  en  chans  att  träffa  de  föreningar  och  utskott  som  finns  på  nationen.21 
Recentiorverksamheten  finns  till  för  att  skapa  ett  första  intryck  av  nationen  hos  de  nya 
studenterna och anses därför viktig att prioritera. Nationerna i allmänhet lever till stor del på 
sitt rykte, att vänner lockar dit vänner. Ett gott rykte bland studenterna kan leda till att fler 
väljer Norrlands nation om någon annan intygar att den är en bra nation.22

2.1.4 Marknadsföring

Nationen har en egen webbsida, www.norrlandsnation.se, med information om sådant som rör 
nationen  och  dess  verksamhet.  På  webbsidan  finns  fakta  om nationen  som organisation, 
information om den kontaktskapande och studiesociala verksamheten, nyheter, kalendarium, 
internationell verksamhet, bildgalleri, lokaluthyrning med mera. I stort sett det mesta går att 
finna på webbsidan.23 På webbsidan beskriver sig Norrlands nation som ”möjligheternas hus”:

”Varför  ska  Du  som  recce  välja  Norrlands  nation?  Det  finns  ett  ord  som  ganska  enkelt 
sammanfattar  svaret  på  ovan  nämnda  fråga;  valfrihet!  Norrlands  nation  är  Uppsalas  största 
nation och vi bedriver en otroligt bred verksamhet, vilket innebär att du som medlem kan välja 
det som passar just dig. Vill du engagera dig och skaffa dig en ovärderlig erfarenhet som inte 
kan fås någon annanstans,  så  finns  alla  möjligheter  till  det.  Vill  du komma till  nationen på 
trevliga  middagar  och  klubbar  så  finns  alla  möjligheter  till  det.  Och mycket,  mycket  mer... 
Norrlands nation är, kort sagt, möjligheternas hus!”24

Norrlands nation har även en grupp på Facebook som medlemmar och övriga intresserade kan 
gå med i. I beskrivningen av nationen betonas den geografiska rollen, det stora utbudet av 
kontaktskapande verksamhet, nationens storhet och kulturarv:

”Norrlands Nation har inte bara en rent geografiskt central roll i Uppsala utan utgör tillsammans 
med  de  7000  medlemmarna  navet  i  allt  vad  Uppsalas  studentliv  innebär.  Den  breda 
föreningsverksamheten, Majs Café, Orvars och för att inte tala om det digra utbudet av fester, 
gasquer  och  klubbar  har  resulterat  i  att  endast  de  riktigt  lyckliga  studenterna  införskaffar 
medlemskap i Nationen.
[…]
Vid sitt bildande hade Norrlands nation omkring 60 medlemmar. Nationen hyrde lokaler runt om 
i Uppsala och har bl.a. huserat i nuvarande Upplandsbankens hus. Efter många års möda med att 
samla in pengar i  den norrländska hembygden kunde det  egna nationshuset invigas år 1889. 
Detta hus som idag kallas 'Gamla huset' är otvivelaktligen Uppsalas (och Sveriges) pampigaste 
nationshus med sin klassiska fasad mot Fyrisån.”25

Nationen  marknadsför  sig  också  i  Uppsalas  studentkårs  tidning  Ergo.  Där  finns  i  varje 
nummer ett  nationskalendarium där  nationerna meddelar  studenterna om verksamheten på 
nationen under den kommande tiden.26

2.1.5 Finansiering

Norrlands nation bedriver, precis som Uppsalas övriga studentnationer, ideell verksamhet där 
målet är att gå plus-minus-noll. Inskrivna medlemmar betalar varje termin en medlemsavgift 
som  följer  av  kår-  och  nationsobligatoriet.  Medlemsintäkterna  finansierar uteslutande 

20 www.norrlandsnation.info/?sc=sida&sidid=11&katid=1  ,   2009-01-06.
21 www.norrlandsnation.info/?sc=kalender&id=169&fraga=visa#169  , 2009-01-06.
22 Intervju med Norrlands nations förste kurator Jon Stridh, 2008-12-18.
23 www.norrlandsnation.se  , 2009-01-06.
24 www.norrlandsnation.se/?sc=sida&sidid=62&katid=17  , 2009-01-06.
25 www.facebook.com/home.php?ref=logo#/group.php?gid=2338316675  , 2009-01-06.
26 www.ergo.nu   (klicka på länken ”Kalendarium”, 2009-01-06.
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nationens studiesociala verksamhet.27 Nationen finansieras även genom försäljning av dryck 
och mat. Norrlands nation har genom sin fastighetsnämnd börjat arrendera ut husets lokaler 
till privat verksamhet.28 Sammanslutningar som studentnationer behöver inte betala skatt på 
inkomst  de  får  om de  hyr  ut  sin  fastighet.29 Detta  så  länge  fastigheten  används  ”för  det 
allmännyttiga  ändamålet”  -  det  vill  säga  att  i  övervägande  del  av  byggnaden  bedriver 
studiesocial  och  kontaktskapande  verksamhet,  enligt  3  kap.  4  §  första  stycket  4 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152).30

2.2 Kårobligatoriets avskaffande
Den 13 februari 2008 presenterade den svenska regeringen utredningen Frihet för studenter – 
om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas.31 Enligt utredningen är det viktigt att vid 
en avveckling av obligatoriet ”säkerställa att angelägna uppgifter och värdefull verksamhet 
som idag utförs  av de obligatoriska studentsammanslutningarna kan leva vidare”.32 Detta 
gäller  både  studentnationernas  inflytande  och  den  studiesociala  verksamheten.  Utredarna 
menar att studenternas engagemang och deltagande i nationslivets studiesociala verksamheter 
internationellt sett är unikt. Man anser detta även vara en tillgång för samhälls- och arbetslivet 
eftersom  nationernas  förtroendevalda  och  funktionärer  skolas  i  självförvaltning  och 
organisationsarbete. Faktum är att det finns en stor risk att dessa värden går förlorade vid ett 
avverkande  av  obligatoriet.33 Avskaffande  av  kår-  och  nationsobligatoriet  är  planerat  att 
genomföras  den  1  juli  2010  under  förutsättning  att  beslut  om författningsändringar  fattas 
senast i början av 2009. 34

2.2.1 Finansiering efter avskaffandet

Enligt Norrlands nations förste kurator ställs nationen inför flera finansiella problem vid ett 
avskaffande av kår- och nationsobligatoriet. Medlemsintäkterna finansierar i stort  sett  hela 
den  studiesociala  verksamheten.  Om medlemsantalet  skulle  minska  anmärkningsvärt  finns 
risken  att  verksamhet  såsom bibliotek,  datasal  med  mera  måste  avvecklas.  Om nationen 
dessutom skulle bli skyldig att betala fastighetsskatt om den efter avskaffandet inte längre 
benämns som en ideell förening, menar förste kurator att nationshuset ”skulle behöva säljas 
redan  imorgon”.  Han  antyder  att  det  inte  finns  någon  som helst  möjlighet  att  finansiera 
fastigheten  och  dess  underhåll  rent  skattemässigt.35 I  utredningen  betonas  betydelsen  av 
nationernas befrielse från fastighetsskatt, att denna är nödvändig, och att en förändring kan 
innebära  svårigheter  för  nationerna.  Vidare  menar  utredningen  att  den  nuvarande 
skattebefrielsen är att föredra.36 I utredningen föreslås ett finansiellt stöd till de universitetet 
med  studentnationer,  för  att  dessa  ska  fortsätta  bedriva  studiesocial  verksamhet.  Som 
ekonomisk hjälp ingår även 310 kronor per helårsstudent. För att finansiera detta krävs en 
ändring  i  kapitalförsörjningslagen  samt,  för  att  skära  ner  på  ytterligare  kostnader,  ett 
avskaffande av 1 100 studieplatser. 37 

27 Intervju med Norrlands nations förste kurator Jon Stridh, 2008-12-18.
28 www.sv.wikipedia.org/wiki/Norrlands_nation  , 2008-11-19.
29 SOU 2008:11, s. 41.
30 www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1979:1152  , 2008-12-19.
31 www.sfs.se/krav  , 2009-01-05.
32 SOU 2008:11, s. 59.
33 Ibid s. 59.
34 Ibid, s. 95.
35 Intervju med Norrlands nations förste kurator Jon Stridh, 2008-12-18.
36 SOU 2008:11, s. 76f.
37 Ibid, s. 91.
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3. Teori
Följande  kapitel  kommer  att  presentera  två  organisationsteoretiska  synsätt,  teorier  om 
strategisk  kommunikation,  förklaringar  av  begrepp  som  image,  identitet,  profil  och 
positionering samt ett kort avsnitt om marknadsmedvetenhet.

3.1 Organisationsteoretiska synsätt
Larsson (2001)  presenterar  ett  antal  perspektiv  för  att  ge  en  översikt  av  forskningen och 
kunskapsutbildningen  om organisationer.38 Jag  har  valt  att  fokusera  på  två  av  dessa:  det 
personinriktade  perspektivet  (också  kallat  human  relations-perspektivet,  ”HR”)  samt  det 
kulturella/symboliska perspektivet.  I  boken  Nya perspektiv  på organisation och ledarskap 
(2005) visar även Bolman & Deal tolkningar av dessa organisationsteoretiska synsätt.

3.1.1 Human resource-perspektivet

För en organisation som Norrlands nation, som finns till för studenterna och som talar om en 
bred studiesocial verksamhet och delaktighet, är human resource-perspektivet att beakta. HR-
perspektivets strategiska planering kan formas genom att organisationen har samlingar som 
främjar till delaktighet (exempelvis en studentnations beslutsförfattande vid landskap), att en 
organisation vill upprätthålla en balans mellan mänskliga behov och formella roller (nationen 
styrs till största delen av studenter och finns till för studenter) och ha en pågående process 
som  syftar  till  att  hjälpa  människor  växa  och  utvecklas.39 HR-perspektivet  handlar  om 
människor  och  organisationer  och  dess  grundläggande  förutsättningar  sätter  förhållandet 
mellan individ och organisation i fokus.40 En organisation med HR-perspektiv ska finnas till 
för att uppfylla människornas behov, inte tvärtom. Människan och organisationen är ständigt i 
behov av varandra. Bolman & Deal förklarar ytterligare:

”Organisationer behöver nya idéer, energi, kunskaper och färdigheter; människor behöver lön 
och möjligheter att utvecklas och göra karriär.
[…]
När överensstämmelsen mellan individ och system är god tjänar båda parter på det. Individerna 
får ett meningsfullt arbete som skänker dem tillfredsställelse och organisationen får den kunskap 
och energi som krävs för att lyckas.”41

Bolman & Deal  talar  om en ömsesidig relation organisationen och  människorna  emellan. 
Organisationen behöver  människor  för  deras  talanger,  kunskaper  och  kompetenser  medan 
människorna behöver organisationen för de inre eller yttre belöningar organisationen erbjuder. 
Men när dessa två parter inte lyckas fylla varandras behov blir bägge lidande. Den klyfta som 
skapas mellan parterna kanske gör att individerna inte känner sig tillräckligt sedda, medan 
organisationen  skyller  på  att  det  är  upp  till  individerna  att  delta.  Genom  gemensamma 
målsättningar kan de däremot skaffa en meningsfull och tillfredsställande mötesplats.42

38 På sida 55 i Larsåke Larssons bok Tillämpad kommunikationsvetenskap (Studentlitteratur, Lund 2001) 
presenterar Larsson det strukturella perspektivet, det personinriktade perspektivet, ett kulturellt/symboliskt 
perspektiv samt ett politiskt perspektiv.

39 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund 
2005, s. 368.

40 Ibid, s. 151.
41 Ibid, s. 152.
42 Ibid, s. 171.
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3.1.2 Det kulturella och symboliska perspektivet

Det  kulturella  och  symboliska  perspektivet  är  också  intressant  för  Norrlands  nation  som 
organisation.  Många  studentnationer  i  Uppsala  har  sedan  länge  varit  en  mötesplats  för 
studenter,  och Norrlands  nations kulturarv så  som historia  och nationshus  är  komparativa 
fördelar gentemot övriga nationer som kanske inte har samma historiska bakgrund eller ett 
särskilt mäktigt nationshus. Norrlands nation har genom åren skapat många traditioner och 
nationen har blivit ett symboliskt värde i sig. Bolman & Deal menar att myter, ceremonier, 
traditioner, ritualer och historier hjälper människorna som tar del av organisationen att finna 
glädje och mening.  Kulturen håller samman organisationen och samlar människorna kring 
gemensamma  värderingar  och  övertygelser.43 Författarna  definierar  kultur  som  både  en 
produkt och en process:

”Som produkt konkretiserar den all den visdom som de som gått före oss ackumulerat. Som 
process är den föremål för ständig förnyelse och återskapas genom att nytillkomna medlemmar 
lär sig de gamla sätten och sedan med tiden själva blir lärare.”44

Med tidens gång utvecklar organisationen sina egna åsikter, värderingar och mönster som allt 
eftersom  formar  den.  Detta  kan  ske  både  på  ett  medvetet  och  omedvetet  plan  inom 
organisationens individer och kan enkelt tas för givna. En effektiv organisation kan skapas om 
dess ledare förstår och uppmuntrar användandet av symboliska former och aktiviteter – så 
länge organisationskulturen är avpassad efter marknadens utmaningar.45

Edgar H. Schein (2004) talar om tre nivåer av organisationskultur. Artefakter är den första och 
innefattar  den  synliga  organisationsstrukturen,  det  som  finns  på  ytan.  Därefter  kommer 
värderingar och normer och den tredje nivån handlar om grundläggande antaganden.46

Figur 1: Edgar H. Scheins modell över kulturella nivåer.47

I  den  synliga  organisationsstrukturen ingår  alla  fenomen som går  att  höra,  se  och  känna. 
Arkitekturen och miljön, produkter, konst, stil, myter och historier om organisationen. Hit hör 
även rutiner och formell information om hur organisationen styrs och fungerar. Att notera är 
att denna nivå är lätt att observera men samtidigt svår att tolka. Observatörer kan beskriva vad 
de  ser  framför  sig,  utan  att  förstå  eller  vara  medvetna  om underliggande  meningar  eller 
43 Ibid, s. 207.
44 Ibid, s. 298.
45 Ibid, s. 298.
46 Schein, Edgar H., Organizational Culture and Leadership, John Wiley & Sons, San Fransisco 2004, s. 25.
47 Ibid, s. 26.
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förhållanden  hos  det  beskådade.48 Strategier,  mål  och  värderingar  handlar  om  att 
organisationens medlemmar är medvetna om vad som fungerar och inte, och vad som är rätt 
och fel inom organisationen. Om en ledare antyder något som har med organisationen och 
dess  arbete  att  göra,  kan  medlemmarna  se  detta  som  en  inneboende  värdering  hos 
organisationen. Om ledaren får medlemmarna att agera på ett visst sätt, och det sättet faktiskt 
fungerar bra, kan ledaren ha övertygat medlemmarna om att dela och förstå organisationens 
inre värderingar. Schein nämner också social acceptans när det kommer till medlemmarnas 
delade  värderingar.  Om  en  större  grupp  medlemmar  delar  samma  värderingar  och 
uppfattningar  av  organisationen,  men någon  enstaka  medlem har  en  åtskild  syn  och  inte 
accepterar  normen,  finns  risken  att  medlemmen  exkluderas  från  gruppen.  Att  gruppen 
fungerar som en sammansatt enhet är viktigt:49

"If the espoused beliefs and values are reasonably congruent, with the underlying assumptions, 
then the articulation of those values into a philosophy of operating can be helpful bringing the 
group together, serving as a source of identity and core mission"50

Grundläggande  antaganden  och  uppfattningar,  tankar  och  känslor,  är  inneboende  hos 
medlemmarna och är svåra att omkonstruera. Medlemmarnas inneboende kultur kan definiera 
vad de väljer att uppmärksamma, olika betydelser, hur de ska reagera känslomässigt och hur 
de  skulle  agera  i  olika  situationer.51 Styrkan  i  en  organisationskultur  ligger  i  om  dessa 
känslomässiga antagen är gemensamma, delade antaganden hos medlemmarna, exempelvis 
när det kommer till att lösa ett problem.52

3.2 Strategisk kommunikation
Strategisk  kommunikation  handlar  både  om  organisationens  externa  som  interna 
kommunikation. En organisation som strävar efter att uppnå sina fastställda mål behöver ofta 
en strategisk kommunikationsplan för hur målen ska kunna förverkligas.53 Planen bör tala om 
vart en organisation är på väg, hur den ska komma dit och hur den ska veta om den kommit 
dit eller ej.54 Organisationens medarbetare ses ofta som ”ambassadörer” för arbetsplatsen och 
kommunicerar många gånger utåt med andra om vad som sker, vilka problem organisationen 
står inför och så vidare. Bilden som förmedlas är därför viktig – det som sker internt speglas 
även utåt.55 Interna strategier bör tala om på vilket sätt organisationen är annorlunda jämte 
sina konkurrenter på ett sätt som får den att stå ut och som ger mervärde.56 Två intressen i 
strategisk  kommunikation  är  organisationens  positionering  och  varumärke,  och  hur 
organisationen resonerar i olika sociala situationer, exempelvis kundrelationer och hur den 
externa bilden ser ut.57 Den strategiska kommunikationen mynnar enligt Falkheimer & Heides 
resonemang  ut  i  tre  intresseområden:  organisationskommunikation,  public  relations  och 
marknadsföring. Det  som dessa fält har gemensamt är att de fokuserar på organisationens 
olika former av kommunikation. Organisationskommunikation har genom åren blivit betydligt 

48 Ibid, s. 26.
49 Ibid, s. 29.
50 Ibid, s. 30.
51 Ibid, s. 32.
52 Ibid, s. 35.
53 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Reflexiv kommunikation, Liber, Malmö 2003, s. 18.
54 Baron, Ayelet, "Communicating Strategic Plans", i Strategic Communication Management, Vol. 8 Issue 6, 

2004, s. 13.
55 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Reflexiv kommunikation, (2003) s. 19.
56 Baron, Ayelet, "Communicating Strategic Plans", i Strategic Communication Management, Vol. 8 Issue 6, 

2004, s. 13.
57 Andreasen, Alan R., Kotler, Philip, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Pearson Education Inc, 

New Jersey 2008, s. 300.
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viktigare för att skapa bättre förståelse för de faktiska förhållandena i organisationen, även 
från  medarbetarnas  synvinkel.58 I  public  relations  intresserar  man sig  för  organisationens 
relation med mottagarna, sin publik.59 Enligt Falkheimer & Heide berör public relations alla 
slags organisationer och handlar om att ”lyssna, föra olika gruppers talan gentemot sin egen 
organisation, hantera konflikter och anpassa sin verksamhet till omvärldens krav.”60

Den  tredje  punkten  –  marknadsföring  –  handlar  kort  och  koncist  om  att  identifiera 
marknadens behov och sedan kommunicera ett budskap till organisationens mottagare och till 
omvärlden. Falkheimer & Heide menar att marknadsföring på senare år utvecklats till mycket 
mer än ”de fyra p:na” (pris, produkt, plats och påverkan) och numera till största delen handlar 
om  positionering  och  varumärkesbyggande  genom  kommunikativt  och  strategiskt 
helhetstänkande.61 Inom organisationskommunikation,  public  relations  och  marknadsföring 
finns  ett  intresse  för  forskarna  om  hur  kommunikation  kan  förbättra  organisationens 
effektivitet  och därmed blir  det  gemensamma intresseområdet  strategisk kommunikation.62 

Strategisk kommunikation blir ett område som överlappar tre olika fält (figur 2).

Figur 2: Strategisk kommunikation över tre fält, se Falkheimer & Heide.63

Strategiska kommunikationsplaner söker fastställa en långsiktig vision eller förändring inom 
organisationen. Det finns ingen bestämd strategisk plan för hur en organisation ska agera. Det 
bästa  är  att  anpassa  planen  efter  den  egna  organisationen.  Framgångsrika  strategiska 
kommunikationsplaner är oftast långsiktiga, gärna över ett eller flera år.64 Kommunikatören 
Artur  W.  Samansky  menar  i  en  artikel  att  resultaten  av  ”the  stratplan”  -  den  strategiska 
kommuinkationsplanen -  måste vara mätbara under processens gång:

”Whether single-year or multi-year, the stratplan must have clearly stated goals and objectives 
against which the communicator and others can measure progress and achievement, and about 
which there isn't any question at yearend.”65

Samansky nämner sex punkter som han anser viktiga vid utformningen och planerandet av en 
strategisk kommunikationsplan; planen ska vara utmanande men uppnåelig, kostnadseffektiv i 

58 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Reflexiv kommunikation, (2003) s. 21.
59 Ibid, s. 21.
60 Ibid, s. 22.
61 Ibid, s. 23.
62 Ibid, s. 24.
63 Ibid, s. 24.
64 Samansky, Arthur W., ”Successful Strategic Communications Plans Are Realistic, Achievable, and Flexible”, i 

Public Relations Quarterly, Vol. 48 Issue 2, 2003, s. 24.
65 Ibid, s. 25.
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form av pengar och mänskliga tillgångar, möjligt att genomföra inom en bestämd tidsram, 
redogöra och förbereda för ”worst-case scenarios”, vara flexibel och slutligen innehålla ett 
tidsschema enkelt att följa.66

3.3 Identitet, profil och image
Identitet, profil och image är tre begrepp som rör hela organisationen – dess egen bild av sig 
själv  kontra  omvärldens.  Förutom  organisationens  självbild  bör  den  söka  reda  på  de 
erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och intryck som omgivningen har av organisationen. 
Kort sagt det avtryck som organisationen gör på sin omgivning.67 Idag har människor snarast 
en  relation  till  företagen  och  varumärken  än  deras  produkter.68 Målet  är  att  de  tre 
föreställningsvärldarna ska vara på så lika nivå som möjligt.69

3.3.1 Identitet

Den kulturella helhetsbild som organisationen uppfattar  och förmedlar om sig själv kallas 
identitet.  Den  formas  av  historia,  trossatser,  filosofi,  dess  tekniska  karaktär,  ägarform, 
personal, etik, kultursyn och strategier. Identitet är den djupare helhetsbild som organisationen 
har av sig själv i förhållande till andra organisationer. Den kan förmedlas både medvetet och 
omedvetet och uttrycks genom hur organisationens medlemmar som kollektiv uppfattar och 
uttrycker sin karaktär genom sin självkännedom. Identiteten är svårstyrd.70 

Identitet: Den självbild organisationens medarbetare faktiskt har.

3.3.2 Profil

Profil är den föreställning som organisationen önskar ha hos sin omgivning och publik. Vilka 
kännetecken den vill  kommunicera till  sin målgrupp och den bild som organisationen vill 
förmedla av sig själv.71 En organisations profil  kan uttryckas genom arkitektur,  logotyper, 
design, presentationsmaterial.72

Profil: Den föreställning som organisationen försöker kommunicera till 
omvärlden.

3.3.3 Image

Image är den föreställning som omvärlden har av organisationen.73 Hit hör upplevelsen av 
organisationen hos mottagarna men också organisationens produkter, tjänster och idéer. Att 
skapa en god image bör vara ett centralt mål i varje organisation. Många påverkande faktorer 
spelar  in  på  vilken  image  en  organisation  har.  Några  av  dem  är  bland  annat 
produkter/tjänster/idéer, ekonomisk ställning, ledningsfilosofi, personalens uppträdande, etiskt 
handlande  och  påverkansaktiviteter.74 En  organisations  image  är  betydelsefull  och  har  en 
viktig påverkan på organisationens egna medlemmar, dess sponsorer, ideellt arbetande och 
mottagare.75 Att bygga upp en bra image är något av det viktigaste en organisation kan göra 
för att växa och bli större. Men en organisations rykte, image, bland mottagarna är många 

66 Ibid, s. 25.
67 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2001, s. 96.
68 Ibid, s. 97.
69 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Reflexiv kommunikation, (2003) s. 41.
70 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, (2001) s. 98.
71 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Reflexiv kommunikation, (2003) s. 41.
72 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, (2001) s. 97.
73 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats, Reflexiv kommunikation, (2003) s. 41.
74 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, (2001) s. 96-97.
75 Andreasen, Alan R., Kotler, Philip, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, (2008), s. 327.
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gånger ett abstrakt fenomen svårt att definiera.76 En organisations image kan jämföras med 
personligheten hos en mänsklig individ – den byggs upp av många olika dimensioner eller 
egenskaper – och problemet i sig kan vara svårigheten att definiera dessa egenskaper och 
studera dem var för sig.77 Att förändra eller förbättra den publika imagen av en organisation är 
en väldigt svår uppgift men när organisationens medarbetare är insatta i uppbyggandet av en 
bättre image, vilka områden som behöver ett upplyft, kan de göra ett mer effektivt arbete än 
tidigare.78

Image: Omvärldens föreställningar av organisationen.

3.4 Positionering
En organisations placering och verkliga ställning på en marknad kallas  positionering.  Här 
undersöker man organisationens plats i mottagarnas föreställningsvärld i förhållande till andra 
organisationer.79 Organisationen skapar en ”position” i den tilltänkte kundens medvetande.80 
Positionering, menar Ries & Trout (1985), är ett slags omvänt tänkande där organisationen 
börjar med mottagargruppens medvetande och inte själva organisationens. Istället för att fråga 
vad organisationen är, bör den fråga vilken position den redan har i kundens medvetande. 
Svar om sådant får en organisation från dess marknad, inte internt.81 En organisation kan ha 
stora, ibland ouppnåeliga mål, gällande sin egen positionering på marknaden. Risken finns att 
om organisationen vill vara allt kan den sluta upp som ingenting. Ries & Trout anser det bättre 
att ”minska brännpunkten för organisationens expertkunnande” och etablera en unik position 
på marknaden och inte som mångsysslare.82 Vidare talar författarna om att det är bättre att 
hitta en position som ingen annan konkurrent fått grepp om än, och att tänka på situationen 
både utifrån organisationens egen synpunkt och konkurrenternas. Svårigheten är att få grepp 
om konkurrensen, vilket Ries & Trout illustrerar med följande exempel:

”Det som gör fotboll svårt är inte problemet med att göra mål. Det som gör fotboll svårt är att 
det är 11 män mellan dig och mållinjen.”83

Förändringar  i  samhället  som innebär  förändringar  för  organisationen  behöver  långsiktiga 
planer. För en organisation är det viktigt att då bestämma sin grundposition, stå fast vid den 
och  stå  på  sig.  En långvarig  strategi  är  till  fördel  för  att  etablera  sig  i  medvetandet  hos 
mottagargruppen. Däremot kan kortvariga manövrar förstärka den långsiktiga strategin.84 För 
att bli framgångsrik på sin positionering behöver organisationen visioner som omfattar inte 
bara det närmsta året utan även en fem eller tio årsperiod. Men viktigast för medlemmarna i 
organisationen är att se skillnad på vad som fungerar och vad som inte fungerar.85 En av 
positioneringens  aspekter  är  att  objektivt  kunna välja  ut  produkter  och  se  hur  de  ses  av 
mottagarna.  Ries  &  Trout  betonar  betydelsen  av  givande  och  tagare  organisation  och 
mottagare emellan.  Organisationen bör se sin produkt  ur  mottagarnas synvinkel  för  att  få 
objektivitet.86 Det strategiska tänkandet i positioneringsspelet kräver tre hörnstenar för att vara 
effektivt:  mål,  olikhet  och  värde.  Organisationens  mål  bör  vara  stabilt  och  tydligt  som 

76 Bolger, John F., ”How To Evaluate Your Company Image”, i Journal of Marketing, Vol. 24 Issue 2, 1959, s. 7.
77 Ibid, s. 7.
78 Ibid, s. 10.
79 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2001, s. 100.
80 Ries, Al, Trout, Jack, Positionering – Kampen om ditt medvetande, Studentlitteratur, Lund 1985, s. 12.
81 Ibid, s. 154.
82 Ibid, s. 156.
83 Ibid, s. 156.
84 Ibid, s. 158.
85 Ibid, s. 163.
86 Ibid, s. 164.
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etablerar en olikhet gentemot konkurrenterna. Dessa olikheter bör i sin tur utveckla insikter 
om hur organisationen kan skapa mer värde än sina konkurrenter.87

”Strategin  måste  etablera  en  olikhet:  att  utföra  annorlunda  aktiviteter  eller  utföra  kända 
aktiviteter annorlunda – det är nyckeln. Genom att bara imitera konkurrenter kan ett företag 
försöka uppnå operationell effektivitet, men, det räcker inte för att vinna framgång.”88

Organisationen måste ställa sig frågan om vilket värde dess verksamhet skänker mottagarna, 
och om det skänker något värdefullt. Strategibildning handlar om att upptäcka och utforska 
möjligheterna till förändring.89

3.4.1 Marknadsmedvetenhet

De krafter i omvärlden som skapar en organisations förutsättningar att lyckas är faktorer som 
kunder, efterfrågan och konkurrenter. En organisation agerar ofta utefter det material som är 
framlagt och lättillgängligt – inte efter hur omvärlden verkligen är. 90 Att vara medveten om sin 
marknad och regelbundet söka av den är mycket viktigt för en organisation. Organisationen 
bör hålla sig uppdaterad om vad som händer på marknaden och vad som är kundernas behov – 
behov som är i ständig förändring. Marknadsundersökningar är användbara för att ta reda på 
vad  mottagargruppen  vill  ha,  för  att  bestämma  om  organisationen  ska  förnya  något  i 
verksamheten  eller  ej,  och  feedback  från  mottagarna  kan  hjälpa  till  att  effektivisera  den 
nuvarande verksamheten.91 

3.5 Sammanfattning av teori

HR-perspektivet  behandlar  organisationens  och  mottagargruppens  ömsesidiga  behov  av 
varandra och att de genom gemensamma målsättningar tillsammans kan skapa en effektiv 
verksamhet.  Kultur-  och symbolperspektivet  betonar  värdet  av en organisationskultur  som 
hjälper  alla  som  har  kontakt  med  organisationen  att  finna  glädje  och  mening.  De  både 
perspektiven är intressanta för Norrlands nation då de i mångt och mycket går att applicera på 
Norrlands  organisationsstruktur.  Norrlands  nation  och  dess  medlemmar  har  ett  ömsesidigt 
behov  av  varandra  och  organisationskulturen  hos  nationen  kan  hjälpa  medlemmarna  och 
övriga studenter i Uppsala att finna glädje och mening i de olika verksamhetsområdena. En 
organisation  utvecklar  ständigt  åsikter,  värderingar  och  tankesätt  som  under  tidens  gång 
formar  den  med  tiden.  Organisationskulturen  kan  ses  på  i  tre  olika  nivåer:  artefakter, 
värderingar och uppfattningar. Artefakter – den synliga organisationskulturen – är exempelvis 
Norrlands nations byggnad och lokaler. Artefakter innefattar arkitektur, miljö, konst, stil och 
historier som kan relateras till nationen. Om nationen har tydliga värderingar är det enkelt för 
medarbetarna att ta in dessa och acceptera dem. De som arbetar för nationen fungerar som en 
sammansatt  enhet  vilket  är  av  stor  betydelse.  Därför  är  det  viktigt  att  inneha  en  social 
acceptans  internt.  Styrkan  i  en  organisation  ligger  i  att  medlemmarna  delar  varandras 
uppfattningar  om  organisationen,  likaså  känslomässiga  antaganden.  En  organisation  som 
strävar  efter  att  uppnå  sina  mål  behöver  en  strategisk  kommunikationsplan.  Planen  bör 
innehålla information om var organisationen står idag, var den vill komma och hur den ska 
komma  dit,  men  även  information  om  konkurrenter  och  vad  som  gör  organisationen 
annorlunda  jämte  dem.  Strategisk  kommunikation  kan  ses  som  en  blandning  av 
organisationskommunikation, public relations och marknadsföring – tre fält som överlappar 

87 Clegg, Stewart, m. fl., Ledning & Organisation, Liber, Ungern 2007, s. 451.
88 Ibid, s. 452.
89 Ibid, s. 453.
90 Frankelius, Per, Rosén, Carl-Gustaf, Företaget och omvärlden – Handbok i strategisk informationshantering, 

Liber-Hermods, Malmö 1993, s. 21f.
91 Jobber, David, Fahy, John, Foundations of Marketing, McGraw-Hill Education, New York 2006, s. 87.
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varandra – där  positionering och varumärkesbyggande spelar en viktig roll.  En långsiktig 
strategisk  kommunikationsplan  bör  vara  långsiktig,  flexibel  och  uppnåelig.  Vad  gäller 
varumärkesbyggande är enhetlig bild vad gäller organisationens identitet, profil och image 
önskvärt. Målet är att organisationens självbild ska överensstämma med omvärldens. En bra 
image är viktig för att organisationen ska kunna växa. Organisationens bör se på sig själv 
objektivt,  utifrån  mottagargruppens  synvinkel  och  kunna  erbjuda  mer  värde  än 
konkurrenterna. En organisation som kan erbjuda något unikt kan stå ut från sina konkurrenter  
på ett positivt sätt, och skapa en starkare positionering på marknaden. En organisation bör 
vara förberedd på förändring om marknaden så kräver, och den bör även vara medveten om 
vad marknaden, kunderna, vill ha. Vid prioritering av eventuella åtgärder för organisationen 
används en rad målbegrepp med syfte att konkretisera organisationens målformuleringar. De 
nämnda teorierna kommer att appliceras på Norrlands nation som organisation i resultat- och 
analysavsnittet. Där kommer att nämnas vad nationen utifrån ovan nämnda teorier bör tänka 
på i sin organisationsstruktur och kommunikation med marknaden.
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4. Metod
Jag har valt att använda mig av intervjuer som kvalitativ undersökningsmetod. Dessa består 
av två individuella intervjuer och två fokusgruppsintervjuer. För att studera Norrlands nations 
och dess två största konkurrenters positionering hos mottagargruppen har jag tagit hjälp av 
Andreasen & Kotlers (2008) modell om semantisk differential, där ett antal parallella skalor 
ställs mot varandra som var och en är uppbyggd av semantiska motsatser, exempelvis om en 
organisation anses vara ”dyr” eller ”billig”.92 Svaren sammanställs sedan i en figur för att de 
en översikt om eventuella meningsskiljaktigheter. Viktigt för undersökningen är också att ta 
reda på hur organisationen ser på sig själv och hur den uppfattas av sina mottagare. Vilken 
positionering Norrlands nation har bland Uppsalas studentnationer och hur kuratorerna och 
mottagarna ser på nationen är huvudaspekten för att få fram var de olika bilderna skiljer sig. 
SWOT-analys används för att se över nationens svagheter, styrkor, möjligheter och hot.

4.1 Intervjuer
Intervjuer med Norrlands nations kuratorer och studenter i Uppsala har utförts fortlöpande 
under uppsatsens gång. Intervjuerna föll sig som följande:

• Intervjuer  med  Norrlands  nations  två  kuratorer.  Intervju  nummer  1  skedde  med 
nationens  förste  kurator,  som  har  det  övergripande  ansvaret  över  nationen  och 
företräder nationen utåt. Den andra individuella intervjun skedde med nationens till 
vårterminen  tillträdande  andre  kurator  vars  ansvarsområde  innefattar  nationens 
ekonomi och klubbverksamhet.

• Fokusgruppsintervjuer,  två  stycken,  med  tre  uppsalastudenter  i  varje  grupp. 
Studenterna  var  tvungna att  ha  annan nationstillhörighet  än  Norrlands  nation  med 
motiveringen  att  de  skulle  beskriva  nationen  sedd  objektiv  utifrån  och  ej  vara 
subjektiva nationsmedlemmar.

Intervjuerna har i stort sett följt samma tema om Norrlands nation och dess verksamhet. De 
intervjuguider som har följts skiljer sig i och med att kuratorerna fått frågor om nationens 
interna  verksamhet  och  finansiering  medan  studenternas  intervjuguide  även  handlade  om 
vilka nationer de föredrar och som de anser har en stark verksamhet. Frågorna har varit öppna 
och intervjupersonerna har varit väldigt självgående i sina svar – många gånger har de på eget 
initiativ fört diskussionen vidare och diskuterat fritt. Målet har varit att få intervjupersonerna 
att komma fram till egna slutsatser och att styra dem så lite som möjligt. Under intervjuernas 
gång har deltagarna fått prata ostyrt men i vissa fall har följdfrågor utanför intervjuguiden 
ställts.

Intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte. Under varje intervju har jag använt mig av 
en  intervjuguide.  Jag  har  gjort  en  guide  för  intervjun  med  kuratorerna  och  en  guide  för 
intervjun med studenterna. I grunden behandlar båda intervjuguiderna frågor om nationens 
positionering, image och profil. Intervjuguiderna är utformade med riktlinjer från kapitlet om 
samtalsintervjuer i boken Metodpraktikan (2007).93 Intervjuerna har transkriberats ner där det 
mest relevanta innehållet har valts ut. Stakningar har ej transkriberats då dessa inte tillfört 
något i diskussionen. Alla intervjuer har haft en tidsram mellan 20-25 minuter.

92 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, (2001) s. 205.
93 Esiasson, Peter m.fl, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik, 

Vällingby 2007, s. 298ff.

20



Möjligheternas nation? Ida Hansson Käll

4.1.1 Individuella intervjuer

Det finns olika typer av individuella intervjuer, och Tobias Olsson (2008) väljer att ta upp tre 
stycken: djupintervjuer, samtalsintervjuer och strukturerade intervjuer.94 Graden av struktur 
styr  vilken  typ  av  individuell  intervju  som  görs.  Djupintervjuerna  är  väldigt  fria  där 
intervjupersonen till mesta dels styr vilken riktning samtalet ska ta. Strukturerade intervjuer är 
mest  styrda.  Där  utgår  intervjuaren  från  en  fastställd  frågemall  och  de  strukturerade 
intervjuerna lämpar sig bäst för korta sessioner med ett större antal olika intervjupersoner. 
Den samtalsinriktade intervjun befinner sig mitt emellan dessa två, och bygger på ett antal 
teman som intervjuaren valt ut i förväg.95 

De individuella intervjuerna i min undersökning är av semi-strukturerad grad, det vill säga 
samtalsinriktade. Under intervjuernas gång har intervjupersonerna fått specifika temafrågor 
utifrån  en  intervjuguide  (se  Bilaga  1)  att  tala  fritt  om  vad  gäller  Norrlands  nation  som 
organisation internt  och  externt,  samt  dess  konkurrenter.  Intervjuerna har  skett  separat  på 
olika dagar och har spelats in på diktafon för att sedan transkriberas ner.

4.1.2 Fokusgruppsintervjuer

Fokuserade  gruppintervjuer  som  metod  är  ett  sätt  att  studera  åsikter,  attityder,  tankar, 
uppfattningar och argumentationer kring ett visst fenomen. Intervjuaren får möjligheten att se 
vilka ämnen som godkänns av gruppen som helhet, vilka ämnen som diskuteras livligt och 
ämnen som gruppdeltagarna glider förbi eller bortser helt från. Ett givet ämne läggs ut under 
intervjuernas gång och styrs av en moderator (i  detta fall jag själv) som introducerar nya 
aspekter  och  initierar  diskussionen.  Målet  är  att  gruppdeltagarna  ska  diskutera  fritt  med 
varandra.96 Genom  att  analysera  vad  fokusgrupperna  säger  kan  intervjuaren  studera  den 
sociala  interaktionen.  Fokusgruppsintervjuer  resulterar  i  deltagarnas  resonemang  om  en 
gemensam  syn  eller  skilda  åsikter  och  kan  ge  svar  på  deltagarnas  föreställningar  eller 
underliggande  värderingar.  Intervjuaren  kan  även  se  över  deltagarnas  återkommande 
tankefigurer och/eller konstruerade meningssammanhang. En ytterligare aspekt är att se hur 
deltagarna beskriver och kommer fram till olika abstrakta fenomen.97 Fokusgruppsintervjuer 
kräver  en lämplig blandning av personer  för att  fungera så bra som möjligt.  Kriterier  för 
fokusgruppsintervjuer  är  att  de  är  formella  och  arrangerade.  Interaktion  underlättas  om 
personerna har liknande kunskap och utbildning. Likhet i bakgrund och attityder kan hjälpa 
personerna  att  lyckas  identifiera  sitt  uppdrag  –  att  bidra  med  information.98 Under 
gruppintervjuer  kommer  en  bredare  skala  av  idéer  fram,  till  skillnad  från  individuella 
intervjuer. Det är inte detaljer om själva individen som är relevanta utan mer om ett visst 
fenomen.99 

Mina fokusgruppsintervjuer har genomförts med tre deltagare i varje fokusgrupp. Deltagarna 
har fått tala fritt om de frågor som lagts fram och ofta har de själva fortsatt diskussionen så att 
frågor längre fram i intervjuguiden ej behövt ställas. Fokusgrupperna har till stor del hållit 
samtalet mellan sig själva, diskuterat, fört egna resonemang och lett varandra fram till diverse 
slutsatser.  Som moderator  har  jag  varit  noga  med  att  inte  blanda  in  mina  egna  åsikter  i 
diskussionerna eftersom det eventuellt kunnat leda till att deltagarna sagt saker som de antog 
att  jag  förväntade  mig  att  höra.  Jag  har  därför  varit  mestadels  i  bakgrunden  under 

94 Olsson, Tobias, Medievardagen – En introduktion till kvalitativa studier, Gleerup, Malmö 2008, s. 50.
95 Ibid, s. 50f.
96 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Studentlitteratur, 

Lund 2000, s. 9.
97 Ibid, s. 20f.
98 Ibid, s. 27ff.
99 Ibid, s. 39.
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diskussionernas gång, men har då och då riktat in fokusgrupperna på olika ämnen, exempelvis 
nationernas olika verksamhetsområden, utifrån min intervjuguide.

4.2 Urval vid intervjuer
Norrlands nations båda kuratorer var viktiga att ha med i undersökningen. Det är dessa två 
som företräder nationen utåt och har det övergripande huvudansvaret. Då nationen står inför 
ett skifte mellan andrekuratorerna ansåg jag det som mest relevant att ha med andre kurator 
electus  som  tillträder  under  kommande  termin.  En  intervju  har  därför  genomförts  med 
nationens nuvarande förste kurator och en intervju med nationens tillträdande andre kurator. 
Vid urvalet av studenter ville jag få en så stor spridning av nationstillhörighet som möjligt och 
valde ut totalt 6 studenter från några av Uppsalas övriga studentnationer. Dessa har delats upp 
i  två fokusgrupper med tre studenter i varje och blivit tilldelade namnen Fokusgrupp 1 och 
Fokusgrupp 2. Urvalet av studenter har skett med snöbollsurval där jag låtit vänner som är 
studenter  i  Uppsala  ta  med ytterligare  enheter  till  intervjuerna.  Kriteriet  var  att  ingen av 
studenterna fick vara medlem i Norrlands nation. Detta för att få ett ”utifrån-perspektiv” på 
nationen och dess verksamhet.

4.3 Validitet och reliabilitet
Hög validitet  nås genom att visa att man verkligen studerar det man ska studera. Wibeck 
väljer i kapitlet om validitet att tala om trovärdigheten med fokusgruppsintervjuer. Att beakta 
är att deltagarna kanske inte alltid säger vad de tycker på grund av grupptryck eller om de 
överdriver för att göra ett speciellt intryck på de andra deltagarna. Viktigt för trovärdigheten 
är också att forskaren hittar en plats där deltagarna kännas sig hemma och bekväma på. För att  
bedöma validiteten bör forskaren gå tillbaka till sin forskningsfråga, se på studiens kontext 
och tolka studien utifrån deltagarnas perspektiv.100

För  att  kunna  försäkra  sig  om  reliabilitet  i  forskningsgruppsstudier  kan  man  låta  andra 
forskare, oberoende av varandra och studien, göra översiktsanalyser av materialet. Dessa kan i 
sin tur jämföras och analyseras. Det går också att höja reliabiliteten genom att låta samma 
forskare leda alla fokusgrupper som ingår i studien, vilket i denna studie är fallet.101 

4.4 Semantisk differential
På  1960-talet  nådde  den  semantiska  differentialen  sin  storhetstid  inom  psykologi, 
kommunikationsstudier och i marknadsundersökningar sedan den uppfunnits av psykologen 
Charles E. Osgood några år tidigare.102 Den semantiska differentialen blev ett mätinstrument 
och fungerade som ett index med ”konnotativ” mening, där olika dimensioner ställdes mot 
varandra för att utvärdera ett visst fenomen.103

Andreasen  &  Kotler  (2008)  beskriver  i  Strategic  Marketing  for  Nonprofit  Organizations 
möjligheten att  mäta en organisations nuvarande position genom en semantisk differential. 
Människor  bär  dagligen  runt  på  olika  uppfattningar  om  organisationer  och  företag  – 
uppfattningar som styr hur de agerar på den givna marknaden. Det är inte sällan oundvikligt 
att mottagarnas bild av en organisation är vriden eller missuppfattad på grund av bristande 
kommunikation eller  dålig information från organisationen i  sig. Det kan även handla om 

100 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, (2000) s. 120f.
101 Ibid, s. 120.
102 Gatty, Ronald, ”Semantic Differential Technique: A Sourcebook”, i Journal of Marketing Research, Vol. 9 

Issue 1, 1972, s. 111.
103 Smith, Raymond G., ”A Semantic Differential For Theatre Concepts”, i Speech Monographs, Vol. 28 Issue 1, 

1961, s. 1.
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stereotyper som är allmänt accepterade och som relateras till en viss organisation. Dessa kan 
styra  om en  mottagare  väljer  att  ta  till  sig  organisationen  eller  ej.  För  att  undersöka  en 
organisations positionering kan man ta hjälp av en semantisk differential.104 

4.4.1 Tillvägagångssätt

Den semantiska differentialen innefattar ett antal dimensioner/egenskaper och varje sådan har 
vanligtvis en fem- eller sjugradig skala mellan sig. De personer som ingår i undersökningen 
ska placera in var på skalan de anser att den undersökta enheten, i detta fall organisationen, 
passar  in.105 Min  semantiska  differential  består  av  fem  egenskaper,  deras  konnotativa 
egenskap, och en sexgradig skala. Den sexgradiga skalan motiveras med att personerna inte 
ska placera sitt ställningsantagande i mitten om de känner sig osäkra, vilket skulle kunna vara 
fallet med en fem- eller sjugradig skala. Istället är de tvungna att bestämma sig om på vilken 
sida av den sexgradiga skalan det undersökta objektet passar in.

Den semantiska differentialen är intressant i undersökningen då den kan ge en, möjligtvis inte 
djupanalyserande men, enkel och tydlig bild av hur Norrlands nation står jämte de två andra 
största studentnationerna i Uppsala. Differentialen formas vanligtvis genom följande fem steg, 
enligt riktlinjer ur Andreasen & Kotler (2008):

Steg 1: Utveckla ett antal relevanta egenskaper
Egenskaper utvecklas med hjälp av ett antal ledande frågor som ställs under intervjuerna. En 
fråga kan vara ”hur är stämningen på nation x?”. Om personen svarar ”lugn” kan den motsatta 
egenskapen  vara  ”rörig”.  Mellan  egenskaperna  ska  en  gradskala  finnas.106 Jag  utvecklade 
undersökningens  semantiska  differential  under  intervjun  med nationens  förste  kurator  Jon 
Stridh. Medan intervjun pågick skrev jag ner de egenskaper som Jon Stridh ansåg att en bra 
nation  skulle  ha,  eller  som han  redan  ansåg  att  Norrlands  nation  hade.  Detta  för  att  få 
intervjupersonerna att bedöma de enligt förste kuratorn ”viktigaste” verksamhetsområdena på 
nationen, de områden som är viktiga ekonomiskt sett och som nationen själv har lagt tid på att 
utveckla och förbättra. Resultatet blev att jag listade fem egenskaper på olika områden, främst 
från  den  kontaktskapande  verksamheten  men  också  den  studiesociala,  som  varje  aktiv 
studentnation i Uppsala kan vara bra eller mindre bra på. Mellan varje egenskap placerades en 
sexgradig skala. Exempel:

[Egenskap]  o----o----o----o----o----o  [Konnotativ egenskap] 

Steg 2: Begränsa antalet relevanta egenskaper
Begränsa  antalet  relevanta  egenskaper  och  objekt  som  ska  undersökas.  Exempelvis  kan 
undersökningens egenskapers-skalor begränsas till tio stycken. Antalet undersökta enheter bör 
hållas  nere  för  att  undvika  förvirring  vid  avläsning.  Döp  de  undersökta  enheterna  till 
exempelvis ”A”, ”B” och ”C” .107 Jag valde att begränsa antalet egenskaper till fem stycken. 
Dessa kom att bli: 1) Studieverksamhet (innefattar bibliotek, läsesal och datasal – om utbudet 
är  stort/begränsat),  2)  Lokaler  (trivsam  miljö/oattraktiv  miljö),  3)  Priser  (billigt/dyrt),  4) 
Utbud  av  evenemang  (festnation/lågmäld  nation),  5)  Pub-  och  caféverksamhet  (pub-  och 
caféställe/svag bra pub- och caféverksamhet). Antalet undersökta enheter kom att bli de tre 
största studentnationerna i Uppsala: Norrlands nation, Västmanlands-Dala nation (”V-dala”) 
och Stockholms nation (”Stocken”).

104 Andreasen, Alan R., Kotler, Philip, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, (2008) s. 159.
105 Ibid, s. 160.
106 Ibid, s. 160.
107 Ibid, s. 160.
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Steg 3: Placera egenskaperna blandat
Ett tips är att ordna skalorna så att inte alla negativt laddade egenskaper står på samma sida i 
modellen.108 Jag valde att ha de positivt laddade egenskaperna på samma sida, och de negativt 
laddade på motsatt sida av den sexgradiga skalan.

Steg 4: Se över resultaten
Beräkna resultaten och se vad de undersökta enheterna anser om organisationens placering på 
skalorna.109 Resultaten  av  de  olika  semantiska  differentialerna  presenteras  i  resultat-  och 
analysavsnittet.

Steg 5: Se över variationer i de olika uppfattningarna
Analysera de skillnader och likheter som kan finnas i det slutgiltiga resultatet.110 Att tänka på 
under analysen av de semantiska differentialerna är att varje resultat är format av subjektiva 
åsikter från en enskild  person eller  grupp. Jag spelade in de diskussioner som fördes vid 
undersökningstillfället, som komplement till den presenterade grafiken. Analysen presenteras 
även den i resultat- och analysavsnittet.

4.4.2 Urval vid semantisk differential

Då Uppsalas studentnationer är stort till antalet (14 stycken varav 13 aktiva) har jag valt att 
begränsa de konkurrerande enheterna i den semantiska differentialen till de två nationer som 
är störst i antalet medlemmar efter Norrlands nation. Dessa är Västmanlands-Dala nation med 
cirka  5000  medlemmar111 och  Stockholms  nation  med  cirka  4000  inskrivna  studenter112. 
Egenskaperna  skapades  under  intervjun  med  nationens  förste  kurator  och  utgick  från  de 
verksamheter  som får  nationen att  gå runt  ekonomiskt  och som finns till  för studenterna. 
Under de individuella intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna har intervjupersonerna fått 
placera ut var på de olika skalorna i den semantiska differentialen de anser att de utvalda 
studentnationerna står.  Kuratorerna har varsin semantisk differential.  I  fokusgrupperna har 
deltagarna fått diskutera om var de gemensamt vill placera ut varje egenskap på skalan i den 
semantiska differentialen.

4.5 SWOT som omvärldsanalys
SWOT är  en  vanligt  förekommande  ansats  inom  omvärldsanalys  och  står  för  Strenghts 
(styrkor)  och  Weaknesses  (svagheter)  respektive  Opportunities  (möjligheter)  och  Threats 
(hot). Styrkor och svagheter handlar om organisationen internt och möjligheter och hot utgår 
från omvärlden.113 Organisationens interna styrkor och svagheter sammanfattas tillammans 
med, och relateras till, de externa möjligheterna och hoten.114 SWOT-modellen är enkel och 
pedagogisk, men den ger ingen djupanalys av situationen. Den är intressant ur det perspektiv 
att den bidrar till ett möjlighetstänkande på en grundlig nivå och hjälper till att beakta redan 
identifierade  faktorer  i  omvärlden.115 SWOT-analysen  genomförs  genom  att  styrkor  och 
svagheter identifieras.116 Chermack & Kasshanna (2007) nämner följande steg för hur SWOT-
analysen kan genomföras:

108 Ibid, s. 160.
109 Ibid, s. 160f.
110 Ibid, s. 161.
111 www.v-dala.se/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=35  , 2008-12-11.
112 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_nation  , 2008-12-11.
113 Frankelius, Per, Omvärldsanalys, Liber AB, Malmö 2001, s. 54.
114 Jobber, David, Fahy, John, Foundations of Marketing, (2006) s. 335.
115 Frankelius, Per, Omvärldsanalys, (2001) s. 54.
116 Jobber, David, Fahy, John, Foundations of Marketing, (2006) s. 336.
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Steg  1: Först  definieras  objektet  som ska  undersökas  i  SWOT-analysen.  Deltagarna  ska 
inneha kunskap om det undersökta objektet. Alla intervjupersoner har varit informerade om 
att  det  är  Norrlands  nation  och  dess  verksamhet  som  undersökningen  handlar  om.  Alla 
intervjupersoner är även bekanta med Norrlands nation och Uppsalas övriga studentnationer.

Steg 2: I  andra steget beskrivs SWOT-analysens innebörd och mening för deltagarna. Jag 
informerade  intervjupersonerna  om  att  främst  nationens  styrkor  och  svagheter  skulle  ses 
närmare på genom SWOT som analysmetod.

Steg 3:  Deltagarna ombeds som tredje steg att  fundera över organisationen och lista dess 
styrkor  och  svagheter,  möjligheter  och  placera  in  dessa  i  figur  3  (se  nedan).  Detta  steg 
involverar frågor kring vad organisationen har just nu, vad den saknar, vad den skulle kunna 
få och vad den kan förlora.  Under intervjuerna la jag inte fram någon modell  av SWOT-
analysen som deltagarna fick fylla i, utan undersökningen av styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot sköttes muntligt.

Steg 4: I steg 4 placeras varje deltagares svar i en enda figur.117 Kuratorernas och studenternas 
svar  i  undersökningen  finns  samlade  i  den  SWOT-figur  som  återfinns  i  resultat-  och 
analysavsnittet.

Som uppföljning finns även ett femte och sjätte steg som innebär en diskussion av SWOT-
analysen och prioritering av eventuella åtgärder.118 Dessa steg kommer inte att behandlas i 
denna  uppsats  men  skulle  däremot  kunna  vara  intressanta  i  en  framtida  strategisk 
kommunikationsplan för nationen. En viss styrka för en organisation kan även innebära en 
svaghet, därför bör styrkorna överskådas på ett så objektivt sätt som möjligt eftersom de kan 
förvandlas till svagheter. Absoluta svagheter hos konkurrenter bör också identifieras. De kan 
leda till en viss styrka i den egna organisationen. Styrkor som ”vi är störst” och ”vi är äldst” 
bör ifrågasättas för deras effekt på mottagarna. De kan både vara styrkor och svagheter.119 
Nedan följer en figur som kan användas i SWOT-analysen.

Figur 3: Modell över SWOT-analys enligt Jobber & Fahy.120

SWOT-analysen kan ge en översikt på Norrlands nations styrkor och svagheter i dagsläget, 
vad nationen har att möta i framtiden och vilka möjligheter som finns.

117 Chermack, Thomas J.,  Kasshanna, Bernadette K., ”The Use and Misuse of SWOT Analysis and Implications 
for HRD Professionals”, i Human Resource Development International, Vol. 10 Issue 4, 2007, 388f.

118 Ibid, s. 388.
119 Jobber, David, Fahy, John, Foundations of Marketing, (2006) s. 336.
120 Ibid, s. 334.
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5. Resultat och analys
Användandet av flera olika teori- och metodverktyg i den kommande analysen beror på att jag 
hoppas kunna belysa eventuella problem i bilden av Norrlands nation genom olika ingångar. 
Jag vill definiera organisationens struktur med hjälp av perspektiven i teoriavsnittet, och ser 
det  viktigt  med strategisk  kommunikation  och  marknadsmedvetenhet  när  det  kommer  till 
förslag på framtida åtgärder för organisationens verksamhet. De semantiska differentialerna 
och SWOT-analysen ger båda en överblickande bild, i och med att de består av översiktliga 
figurer samtidigt som de hjälper till att analysera eventuella problem mer på djupet vid en 
utvärdering av resultaten i figurerna. Jag ser det intressant att, förutom att analysera specifika 
verksamhetsområden (som i de semantiska differentialerna),  även se övergripande på hela 
nationsverksamheten, vilket SWOT-analysen kan bidra med. I resultat-  och analysavsnittet 
presenteras det material som kommit ur intervjusessionerna med Norrlands nations kuratorer 
samt  de  uppsalastudenter  som  ingick  i  fokusgrupperna.  Resultat-  och  analysdelen  är 
uppbyggd på följande vis:

Norrlands nation idag –  vad kuratorerna anser  om Norrlands som nation,  dess  mål och 
visioner, nationens profil och identitet samt hur kuratorerna ställer sig till ett avskaffande av 
kår-  och  nationsobligatoriet.  HR-  och  kulturella/symboliska  perspektiv  analyseras  i 
förhållande till Norrlands nation som organisation.
Imageanalys – en analys av det material som kommit ur intervjuerna med fokusgrupperna. 
Resultatet av studenternas åsikter och uppfattning av nationen presenteras. Vidare följer en 
tolkning av relationen mellan Norrlands nations identitet och profil och studenternas image av 
nationen.
Jämförande av semantisk differential – de semantiska differentialer som kuratorerna och 
fokusgrupperna skapat jämförs och analyseras.
SWOT-analys – en överblick om var nationen står  idag bland sina konkurrenter. Styrkor, 
svagheter,  möjligheter  och  hot  klargörs  utifrån  nationens  egenskaper,  kuratorernas 
intervjusvar, möjligheter i framtiden och borttagandet av kår- och nationsobligatoriet som hot 
för nationens framtid.
Sammanfattning – ett sammanfattande avsnitt om resultat- och analysdelen.

5.1 Norrlands nation idag

5.1.1 Mål och visioner

Det egentliga målet för Norrlands nation är enligt förste kurator Jon Stridh att fortsätta att 
bedriva kvalitativ social verksamhet med ett bra utbud för studenterna. För att detta ska vara 
möjligt behöver nationen gå runt ekonomiskt. Jon Stridh poängterar att pengar bör ses mer 
som ett medel än ett mål för nationen att driva in.

”Långsiktigt för nationens överlevnad så handlar det i grund och botten om pengar, om att få in 
mer pengar än vi gör av med. Fastigheten som sådan och den studiesociala verksamheten kostar 
pengar och nationen behöver en stabil ekonomiskt bas att stå på för att den ska kunna stå under 
lång tid framöver.”

Jon Stridh, förste kurator på Norrlands nation

För att få in de finansiella medel som behövs för att bedriva verksamheten i framtiden är 
medlemsintäkterna, det vill säga terminsavgiften studenterna betalar för att tillhöra nationen, 
och  besökarna på nationens krog och café nödvändiga. Om medlemsavtalet skulle minska 
markant, skulle detta märkas i och med att nationen inte längre skulle ha möjlighet att bedriva 
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den studiesociala verksamheten så som den bedrivs idag. En reduktion av de studiesociala 
aktiviteterna skulle vara nödvändigt vid ett större medlemsbortfall. För att fortsätta vara en 
attraktiv  nation  för  Uppsalas  studenter  menar  Jon  Stridh  att  nationen  måste  fortsätta 
underhållas och ha en stark verksamhet:

”Det handlar om att utveckla flera saker, om att vårda fastigheten genom renoveringar och om 
att utveckla en bolagsverksamhet så att vi kan få in pengar i högre utsträckning.  Det handlar 
också om att värna om nationens kärnverksamheter som bibliotek, studiesocial verksamhet och 
recentiorsverksamhet.”

Jon Stridh, förste kurator på Norrlands nation

För att Norrlands nation ska kunna leva upp till sina mål och visioner behövs en strategisk 
kommunikationsplan  för  hur  målen  ska  kunna  förverkligas.  Viktigt  är  att  organisationens 
medlemmar är insatta i planen och medvetna om vad det är som nationen vill uppnå, och hur 
den ska komma dit. Förutom en fungerande organisationskommunikation behöver nationen 
också tänka på relationen med mottagargruppen. Det är viktigt att lyssna på mottagarna och 
anpassa verksamheten efter omvärldens krav. Det händer att studenter yttrar önskemål om 
nationens verksamhet, men kuratelet skulle gärna se att dessa studenter utvecklade sin idé 
vidare och försökte skapa något av den. Jon Stridh menar att vill man ha något av nationen – 
så  får  man  kämpa  för  det.  Som  exempel  tar  han  upp  några  studenter  som  saknade  en 
skönlitterär  skrivförening  på  nationen,  och  som  på  egen  hand  startade  en  lyrik-  och 
prosaförening. Det är nationen som tillsammans med studenterna ska försöka leva upp till 
både organisationens men även medlemmarnas mål, visioner och önskemål.

5.1.2 Ur organisationsteoretiska perspektiv

Norrlands nation och dess medlemmar har ett ömsesidigt behov av varandra. Förste kurator 
Jon Stridh betonar flera gånger under intervjun vikten av att ge och ta i nationslivet. I enighet 
med human resource-perspektivet går nationerna runt ekonomiskt genom att de ställer upp för 
sina  medlemmar  om  medlemmarna  ställer  upp  för  nationen.  Nationen  erbjuder  lokalyta, 
marknadsföring, möjligheter att driva olika klubbar, studiemiljöer, prisvärd mat och dryck och 
även finansiellt stöd i form av lån som nationen kan ge till behövande medlemmar. Samtidigt 
måste medlemmarna ge nationen något tillbaka. Ideellt arbete i bar, kök eller café, arbeta som 
klubbverkare, att sitta med i något av nationens utskott, vara med i en förening och styra upp 
gasquesittningar,  deltagande  vid  landskap  eller  städdagar  etcetera,  är  områden  där 
medlemmarna själva behöver ställa upp för att nationsverksamheten ska fungera. ”Vill man ha 
något av nationen får man ge något tillbaka”, menar Jon Stridh.

Studentnationerna  har  länge  varit  en  mötesplats,  och  Norrlands  nations  kulturarv  så  som 
historia och nationshus är stora komparativa fördelar gentemot övriga nationer i Uppsala. Med 
åren  har  nationen skapat  traditioner  och är  ett  symboliskt  värde  i  sig.  Det  kulturella  och 
symboliska  perspektivet  talar  om  traditioner  och  historia  om  nationen  som  kan  få 
medlemmarna  att  känna  sig  mer  hemma  och  finna  glädje  och  mening.  Kulturen  håller 
samman Norrlands  som organisation,  som utvecklat  egna värderingar  och visioner genom 
åren.  Nationens  synliga  organisationsstruktur  är  främst  dess  historia  och  bakgrund  som 
mötesplats sedan sekel tillbaka. Dess sigill och byggnad sträcker sig långt bak i tiden och har 
hjälpt  till  att forma nationen till  den organisation den är idag. Kuratel,  övrig styrelse och 
landskapsmöten där  medlemmarna är  med och bestämmer är  en del  av nationens  synliga 
organisationsstruktur. Detta finns även att ta del av på nationens webbsida där medlemmarna 
kan få information om vilken typ av organisation Norrlands nation är, hur den styrs och utav 
vilka. Nationens strategier, mål och värderingar talar om hur införstådda nationens ledning är 
i  verksamheten,  om  vad  som  fungerar  och  inte  fungerar.  Andre  kurator  electus,  Johan 
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Ottosson,  talar  om  att  det  finns  både  fördelar  och  nackdelar  med  att  vara  den  största 
studentnationen i Uppsala. Han menar att det kan vara svårt, om inte omöjligt, att lära känna 
alla som arbetar på nationen. Han tror heller inte att alla medlemmar är medvetna om vad 
Norrlands  som  organisation  faktiskt  gör.  Om  de  får  någon  information  om 
organisationsstrukturen när de börjar arbeta för nationen framkommer inte under intervjun.

5.1.3 Norrlands nations identitet och profil

Att Norrlands nation är den största studentnationen i Uppsala betonar de båda kuratorerna 
gärna. Kulturarv som nationsbyggnaden, det unika föreningslivet, traditioner, ett brett utbud 
av studiesocial  verksamhet men även kontaktskapande, är starka komparativa fördelar mot 
flera av de andra studentnationerna som har mindre att erbjuda sina studenter. Andre kurator 
electus, Johan Ottosson, menar att nationen har många alternativ för sina medlemmar:

”Vi erbjuder väldigt mycket, det finns något för alla. Oavsett vad man är intresserad av eller vill 
göra så går det att engagera sig på något sätt och hitta personer med gemensamma intressen. 
Eftersom vi är en så stor organisation finns det alltid något att göra.”

Johan Ottosson, andre kurator electus på Norrlands nation

Nationens  föreningar  drivs  i  stort  sett  av  studenterna  själva.  Föreningarna  anordnar  egna 
gasquer, festkvällar, möten och samarbeten med varandra. Förste kurator Jon Stridh anser att 
nationens föreningar är en positiv och självgående styrka för organisationen,  att nationens 
föreningsbit  är  väldigt  ”stor  och  stark”.  Enligt  Jon  Stridh  är  det  inspirerande  att  se 
föreningarna ta initiativ att utan nationsledningens inblandning styra upp olika arrangemang 
som också gagnar nationen. Han menar att föreningarna och nationsutskotten visserligen är 
väldigt små enheter till det stora antalet medlemmar som nationen har, men att föreningarna 
möjliggör för studenterna att engagera sig i mindre men många olika grupper – att det finns 
något för alla. Även den sociala miljön på nationen ger möjlighet att träffa studenter utanför 
den egna fakulteten, som studerar olika saker och som är i alla åldrar:

”På Norrlands kan du träffa biologer, ingenjörer, jurister, historievetare, folk som studerar språk, 
religion, kemi... Du träffar folk över fakultetsgränserna och generationsgränserna.”

Jon Stridh, förste kurator på Norrlands nation

Visionen hos Norrlands nations kuratel är att fler studenter ska känna sig välkomna att delta i 
nationens olika verksamheter, föreningar och utskott. Nationsengagemang i sig väldigt nyttigt, 
både på personligt plan men också som meritvärde, menar Jon Stridh, och antyder att det är 
viktigt  att  studenterna  inte  glömmer  bort  att  ha  roligt  och  testa  nya  saker.  Själv  ser  han 
nationen  som en  plattform som finns  till  dels  för  att  studenterna  ska  lära  sig  saker  och 
utvecklas personligt, dels för att de ska träffa, umgås och samarbeta med nya människor.

Jon  Stridh  ser  Norrlands  nation  som  mycket  välmående  idag,  något  som  han  menar 
kännetecknas av att många studenter anmäler intresserade för att arbeta ideellt på nationens 
olika verksamhetsområden, redan innan tjänsterna har utlysts. Även att studenter under det 
senaste året tagit initiativet att starta upp en ny förening, talar om att nationen fortfarande har 
engagerade medlemmar. En nation aldrig är ”färdig eller klar” utan i ständig förändring och 
kan hela tiden utvecklas och förbättras. Den kontaktskapande verksamheten står sig enligt Jon 
Stridh stark. Nationens gasquer, pub- och caféverksamhet och klubbar fortsätter att gästas av 
Uppsalas studenter och den studiesociala biten står sig stadigt även den.
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”I termen av kvällsverksamhet står sig Norrlands 04-gasquer starka. Vi har även en gemytlig pub 
som är en träffpunkt för många utanför studierna. Vi har också ett bibliotek som fungerar och har  
som enda studentnation i Uppsala en välfungerande datasal.”

Jon Stridh, förste kurator på Norrlands nation

Också att nationen har öppet många timmar om dygnet bidrar till att studenterna fortsätter att 
besöka  Norrlands,  tror  Jon  Stridh.  Nationen  erbjuder  frukost,  lunch  och  middag, 
studiemöjligheter, platser för studenterna att umgås, äta på kvällarna eller fira av tentafester. 
Andre kurator electus Johan Ottosson anser att nationen går bra. ”Att Norrlands kan fylla upp 
sina lokaler med 1200 festglada personer under sina 04-gasquer, och att både Orvars krog och 
Majs Café går bra (den sistnämnda serverar upp till hundra luncher per dag) är tecken på 
detta”, menar han.

På  den  egna  webbsidan  presenterar  sig  Norrlands  som  ”Uppsalas  största  nation”,  som 
”bedriver en otroligt bred verksamhet” vilket innebär ”att du som medlem kan välja det som 
passar just dig”. I beskrivningen talas det om vilka möjligheter som finns på nationen, och att 
ett engagemang i nationens verksamhet bör ses som en ”ovärderlig erfarenhet som inte kan 
fås någon annanstans”. Norrlands väljer att kalla sig för ”möjligheternas hus”. I materialet 
som finns på webbsidan finns även ett bildgalleri från nationens kontaktskapande evenemang 
som  gasquesittningar,  högtidsbaler  och  nattklubbar.  Nationen  är  mån  om  att  på  webben 
informera  om  det  mesta  som  rör  nationen  –  allt  från  information  om  de  egna 
studentbostäderna till ansökan om stipendier, ett uppdaterat kalendarium om vad som händer 
på  nationen,  utlysningar  av  poster  och  ämbeten,  öppettider,  lunchmeny  etcetera.  På  den 
officiella  webbsidan  informerar  Norrlands  om  det  mesta  kring  den  studiesociala  och 
kontaktskapande verksamheten.  Det finns även fotografier  på nationsbyggnaden (det  stora 
huset  som kulturarv) och från de olika evenemangen. Färgvalet  på webben är precis  som 
nationens sigill – vitt och rött.

Norrlands nations identitet  – självbild – handlar onekligen mycket om nationens generösa 
utbud av aktiviteter på sina verksamhetsområden. Det finns något för alla på Norrlands nation, 
och  allt  är  möjligt.  Föreningslivet  är  självgående  och  initiativrikt,  och  ger  studenterna 
möjlighet att träffa människor från landets alla håll och kanter. Förste kuratorn ser nationen 
som välmående, inte minst tack vare medlemmarnas engagemang i nationens verksamheter. 
Utmärkande  för  nationen  är  också  att  den  har  öppet  ofta  och  det  alltid  finns  något  för 
studenterna  att  sysselsätta  sig  med,  vare  sig  de  vill  äta,  studera,  umgås  eller  bara  ta  en 
vardagspaus  från  studierna  med en  lugn stund.  Den profil  nationen visar  upp genom sitt 
presentationsmaterial  på  den  egna  webbsidan  är  i  likhet  med  det  kuratorerna  talar  om. 
Norrlands vill profilera sig som den största och bästa nationen med något för alla. Den är 
dessutom traditionell med gasquer och baler och har ett stort kulturarv i form av nationshuset 
och dess mäktiga arkitektur vid Fyrisån i Uppsala.

5.2 Imageanalys
Fokusgrupp 1 uppfattar Norrlands nation som ”en nation med bra pubverksamhet som alltid 
har öppet”. En deltagare ställer sig frågan om Norrlands ”har något annat än 04-gasquer?” 
Nationens kontaktskapande verksamhet i form av pub, café och festarrangemang diskuteras 
gärna, och deltagarna i fokusgruppen återkommer flera gånger under intervjun till sina tankar 
om Orvars krog och nationens gasqueverksamhet. Orvars krog benämns som den nationspub 
som har det bästa matutbudet och inredningen känns som hos en ”mysig lokalpub”. En av 
deltagarna uppfattar Norrlands nation som ”för stor” och menar att nationen känns halvtom 
exempelvis  när  liveband  spelar.  En  annan  deltagare  ser  Norrlands  som  en  nation  med 
”enspåriga klubbar”. En utav deltagarna i Fokusgrupp 2 ser Norrlands nation som något "stort 
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och opersonligt", främst när hela huset håller öppet, exempelvis under gasquesläpp. Samma 
deltagare  förknippar  också  nationen  med  konserter  och  livespelningar,  och  menar  att 
Norrlands under tidigare år  haft  ett  starkt utbud av artister  som spelat  på nationens scen. 
Nationens norrländska profil är tydlig, menar en annan deltagare, och syftar på de norrländska 
influenser i form av mat och sånger som hon tagit del av under nationens gasquesittningar. 
Den norrländska andan är däremot inget som syns under nationens klubbkvällar. Samtidigt 
utmärks Norrlands också genom sin stora byggnad och de rymliga lokalerna, anser deltagaren. 
Gruppen är överens om att nationens krog är prisvärd och serverar god mat, men att servicen 
ibland  kan  vara  mindre  bra,  "speciellt  på  SommarOrvar".  En  av  deltagarna  tycker  att 
personalen inte alltid är uppmärksam, men att det samtidigt "är studenter som arbetar ideellt, 
så  man kanske inte  heller  kan förvänta  sig  det".  Deltagaren  menar  att  det  skulle  "krävas 
väldigt lite för att kunna höja standarden mycket" genom att utbilda personalen mer, noggrant 
informera  medarbetarna  om  hur  deras  arbetsområden  ser  ut  och  skapa  standardrutiner. 
Deltagaren tror att detta skulle underlätta för de studenter som arbetar på nationen.  En av 
deltagarna i Fokusgrupp 2 är med i Utrikespolitiska föreningen vid Uppsala universitet, och 
berättar  att  föreningen  brukar  hyra  en  lokal  i  nationens  gamla  del  vid   större  föredrag. 
”Lokalen är ljus och bra planerad, och det går att få in mycket folk. Jag ser Norrlands som den 
bästa nationen för vår förening”, säger deltagaren. Nationens gasqueverksamhet uppskattas av 
deltagarna.  ”Gasquerna  är  godkända  på  alla  sätt.  Maten  smakar  bra,  sittningen  har  varit 
underhållande och jag har varje nöjd efter varje gasque”, berättar en av deltagarna som varit 
på tre nationssittningar. Deltagarna ger också nationen beröm för att det sällan är någon längre 
köbildning utanför, trots större evenemang, och att det går snabbt och effektivt att komma in i 
festlokalen och att hänga in sina ytterkläder i garderoben. En av deltagarna var inte medveten 
om nationens lunchservering, en annan menade att Majs Café hade mycket bra öppettider. 
Föreningslivet på nationen har inte gått obemärkt förbi, men deltagarna tycker att det mest är 
”inbitna nationsaktiva” som är med i föreningarna och att det kan vara svårt att komma in i 
gemenskapen. En av deltagarna är medveten om att det finns olika föreningar och utskott vid 
nationen,  men  inte  vilka  intressen  de  berör.  ”Norrlands  känns  ibland  som  en  klubb  för 
inbördes beundran”, tycker en deltagare, och ser det svårt att ”bli en i gänget” om man inte är 
tillräckligt engagerad i nationen.

30



Möjligheternas nation? Ida Hansson Käll

5.3 Jämförande av semantisk differential
Följande steg förklarar hur den semantiska differential som intervjupersonerna tagit del av är 
uppbyggd  och  varför  den  ser  ut  som den  gör.  Kuratorerna  har  fått  en  varsin  semantisk 
differential och varje fokusgrupp har fått en gemensam där de tillsammans bestämt var på 
skalan de ska placera de olika nationernas egenskaper.

Figur 4. Semantisk differential av Jon Stridh, förste kurator på Norrlands nation.

Figur 5. Semantisk differential av Johan Ottosson, andre kurator electus på Norrlands nation.

Figur 6. Semantisk differential av Fokusgrupp 1.

Figur 7. Semantisk differential av Fokusgrupp 2.
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Studieverksamhet
Norrlands nations båda kuratorer är överens om att den egna nationens studieverksamhet med 
bibliotek, läsesal och datasal står sig stark. Nationen har nyligen köpt in nya datorer och att 
litteraturen i biblioteket involverar mycket kurslitteratur. Nationens bibliotek har även ett stort 
antal  tidskrifter  tillgängliga  för  besökarna.  Förste  kurator  Jon  Stridh  placerar  även 
Västmanlands-Dala nations studieverksamhet högt på skalan med motiveringen att nationen 
har  Uppsalas  största  nationsbibliotek.  Andre  kurator  Johan  Ottosson  har  däremot  ingen 
erfarenhet  av  Västmanlands-Dala  nations  studieverksamhet  och  väljer  att  inte  placera  in 
nationen  alls  på  skalan.  Både  Jon  Stridh  och  Johan  Ottosson  ser  Stockholms  nations 
studieverksamhet som mindre bra.

Ingen  av  deltagarna  i  Fokusgrupp  1  har  någon  erfarenhet  vare  sig  av  Norrlands-  eller 
Stockholms nations bibliotek.  Däremot hamnar Västmanlands-Dala nation högst på skalan 
tack vare det stora utbudet av kurslitteratur, som en av deltagarna nyttjar ofta. Deltagarna i 
Fokusgrupp 2 har liten eller ingen erfarenhet av de tre nationernas studieverksamhet. En av 
deltagarna nämner att han dock har besökt Västmanlands-Dalas nationsbibliotek men att det 
skedde  ”mest  av  en  slump”.  Han  menar  att  kommunikationen  om  utbudet  av 
studieverksamheten  är  svag,  och  om  Västmanlands-Dala  nation  har  det  största 
nationsbiblioteket och väldigt få vet om det, säger det en del om nationens bristfälliga sätt att 
marknadsföra sig. Samma deltagare har också besökt Stockholms nations studielokaler och 
ser dem som bra.  En av deltagarna skulle vilja ha mer information om Norrlands nations 
studieverksamhet eftersom hon känner att den är svår att upptäcka.

Miljö
Miljön innefattar nationernas lokaler och trivselfaktor. Både Jon Stridh och Johan Ottosson 
placerar Norrlands nation högt på skalan. Jon Stridh ger miljön på Norrlands nation full pott 
och menar att  nationen har sitt  kulturarv som byggnad och lokaler  som en styrka.  Johan 
Ottosson tycker att det är svårt att sätta en femma på någon av egenskaperna, då det "alltid går 
att göra saker bättre", men ser den egna nationens miljö som väl godkänd. Jon Stridh är inte 
särskild förtjust i miljön på Västmanlands-Dala nation och placerar den som mindre bra på 
skalan. Så gör även Johan Ottosson.

Fokusgrupp 1 ger miljön på Norrlands nation betyget godkänd. De ser miljön på Orvars krog 
som mycket bra och säger att den känns som "en liten lokalpub". En av deltagarna antyder att 
hon  inte  tycker  att  nationens  nya  del  är  särskilt  trevlig.  En  annan  deltagare  säger  att 
Västmanlands-Dalas lokal  på övervåningen känns som en "gymnastiksal" och får medhåll 
från de övriga i fokusgruppen. Fokusgrupp 1 gillar Stockholms nations lokaler men menar 
den  övre  delen  av  nationsbyggnaden  "skulle  kunna  utnyttjas  bättre".   Ur  miljöaspekt  får 
Norrlands  nation  högst  betyg av  Fokusgrupp 2.  Deltagarna  menar  att  den  äldre  delen  är 
mycket trivsam och charmig, och att Orvars krogs uteservering på sommartid är bra. Vid en 
jämförelse med miljön på Uppsalas övriga nationer menar deltagarna att Norrlands kommer 
först.  Gruppen  är  enig  om att  Västmanlands-Dala  nations  sommarrestaurang  Taket  är  en 
toppenmiljö sommartid. Klubblokalerna är däremot mindre bra, och gruppen menar att "de är 
sämst".  "Det  känns  som  ett  mellanstadiedisco  i  en  gymnastiksal"  och  "när  man  äter 
söndagsbrunch på V-dala är det som att sitta i värsta skolmatsalen" är två av omdömena från 
Fokusgrupp  2.  Samtidigt  får  nationen  ett  godkänt  betyg  tack  vare  Taket  som är  mycket 
uppskattat av samtliga. Stockholms nations lokaler känns "opersonliga" och som "fyrkantiga 
rum utan något speciellt" och hamnar lågt på skalan.
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Priser
Jon  Stridh  ser  alla  tre  nationerna  som  relativt  billiga,  men  den  egna  nationen  och 
Västmanlands-Dala med allra bäst priser. Johan Ottosson ser också nationerna som relativt 
billiga. Båda kuratorerna har placerat in Stockholms nation som något dyrare än Norrlands- 
och Västmanlands-Dala nation.

Till skillnad från kuratorerna ser Fokusgrupp 1 Västmanlands-Dala nation som det dyraste 
alternativet. Hos Fokusgrupp 1 hamnar Norrlands som den nation med bäst priser. Stockholms 
nation  hamnar  mellan  de  andra  två.  Att  Stockholms  nation  hamnar  bra  på  skalan  menar 
studenterna har med nationens så kallade "happy hour"-erbjudanden på tidiga torsdagskvällar 
att  göra.  Fokusgrupp  2  ser  Norrlands  nation  som  en  utav  Uppsalas  billigaste  och  mest 
prisvärda. Både cafét och Orvars krog benämns som ställen med "bra priser". Stockholms 
nation har  godkända priser  i  lunch- och pubverksamheten.  Inträdet  på torsdagsklubben är 
rimligt  och  inte  för  högt.  Däremot  anser  deltagarna  att  nationen  har  högre  priser  på  sitt 
alkoholutbud än övriga nationer. Västmanlands-Dala nation placeras som mindre bra på pris-
skalan  eftersom  deltagarna  tycker  att  inträdet  under  klubb  Velvet  och  främst  nationens 
gasquesläpp är något högt. En av deltagarna menar också att Västmanlands-Dala nation "inte 
har så jättebra matpriser" i sin restaurang- och pubverksamhet.

Festverksamhet
Som festnation anser andre kurator electus Johan Ottosson att Norrlands har ett bra utbud av 
gasquer men ett  sämre utbud av bra klubbar.  Nationen driver för tillfället  endast  klubben 
Evening som går av stapeln en gång i månaden. Västmanlands-Dala- och Stockholms nation 
har  däremot  en  mer  tät  klubbverksamhet.  Varje  torsdag  håller  Stockholms  nation  sin 
välbesökta  klubb  Utgång  och  Västmanlands-Dala  nation  arrangerar  klubben  Velvet  med 
liveband drygt två gånger i månaden. Däremot menar Johan Ottosson att Stockholms nation är 
dåliga på att marknadsföra sina gasquer och att deras festverksamhet utåt kanske mest ser ut 
att bestå av torsdagsklubben. Jon Stridh betonar även han Norrlands nations gasquer som en 
styrka och ger nationen ett mycket bra betyg vad gäller festverksamheten.

Fokusgrupp 1 menar  att  Stockholms nations  torsdagar är  "det  man ser"  och att  de  andra 
festligheterna utöver torsdagarna på samma nation känns som något för ”de redan invigda". 
Stockholms nation som festnation hamnar därför lågt på skalan, i likhet med Norrlands nation 
där nästan enbart är gasquerna som syns vad gäller festverksamheten. Deltagarna är positiva 
till  klubb Velvet och ger Västmanlands-Dala nation ett högt betyg. Fokusgrupp 2 placerar 
Västmanlands-Dala nation som störst i rollen som festnation. Deltagarna är positivt inställda 
till både nationens klubb Velvet och gasqueverksamhet. De menar att nationen lyckas bra på 
båda områdena. Som näst bästa festnation placerar deltagarna Stockholms nation tack vare 
klubbens torsdagsklubb som är ständigt återkommande och som alltid lockar folk. Dock är det 
på  got  och ont;  "Stockholm är  ju  given klubb på  torsdagar,  men inte  någon annan dag", 
antyder hon. Norrlands nation står sig däremot något svagare vad gäller festaktiviteter. "Som 
festnation är Norrlands sämre än de andra om man talar om klubbverksamhet", menar en utav 
deltagarna och menar att  tycker att nationens senaste  klubbar varit  ”enspåriga”. En annan 
svarar med att "Norrlands toppar Stocken med gasquer däremot". En deltagare berättar att hon 
ofta besökte Norrlands nations klubbar tidigare men att hon numera inte tänker på Norrlands 
när  det  kommer till  klubbverksamhet.  Det  är  en nation som fallit  i  glömska i  klubblivet, 
menar hon.
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Pub- och caféverksamhet
Jon Stridh tycker att  alla tre  nationer ligger bra till  med pub- och caféverksamhet.  Johan 
Ottosson placerar Norrlands nation som starkast, Västmanlands-Dala nation som näst starkast 
och Stockholms nation som mindre bra. Han intygar samtidigt att han inte "har så bra koll" på 
de andra nationernas pub- och caféverksamhet men att han ser Orvars krog och Majs Café 
som mycket bra hos Norrlands nation.

Fokusgrupp 1 ger full poäng till Norrlands nations pub- och caféverksamhet och talar mycket 
gott om Orvars krog och goda luncher i Majs Café. De nämner även att Stockholms nations 
luncher är mycket bra men att nationens pubverksamhet är så gott som osynlig. Resultatet för 
Stockholms nation blir därför mindre bra. Lika anonym är Västmanlands-Dala nations pub- 
och  caféverksamhet  och  får  därför  samma  betyg.  Fokusgrupp  2  anser  att  Norrlands  och 
Västmanlands-Dala  nations  pub-  och  caféverksamhet  ligger  på  samma  nivå.  Deltagarna 
poängterar  dock  att  Norrlands  pubverksamhet  är  mycket  starkare  än  Västmanlands-Dala 
nations, samtidigt som den senare har bra pubverksamhet sommartid. "Givna ställen att gå 
till",  menar  en  deltagare.  När  gruppen  börjar  fundera  på  Stockholms  nations  pub-  och 
caféverksamhet uppstår frågor. "Har Stocken ens någon pub?" undrar en av deltagarna och får 
"En jättemärklig pub i en för stor lokal" till svar. Deltagarna är överens om att Stockholms 
nation har  en  ganska  så  anonym pub-  och caféverksamhet  till  vardags  men att  nationens 
luncher är bra.

5.4 SWOT-analys
Styrkor och svagheter i SWOT-analysen har utformats efter vad Norrlands nations kuratorer 
och  deltagarna  i  fokusgrupperna  har  svarat  under  intervjuerna.  Möjligheter  och  hot  är 
baserade på vad kuratorerna sagt om nationens möjligheter och hot under intervjuerna.

Styrkor
Norrlands  nation  har  som studentnation i  Uppsala  många styrkor.  Den största  av  dem är 
troligen den kontaktskapande verksamheten som både uppmärksammats och besökts flitigt av 
fokusgrupperna, och håller sig självförsörjande. Den studiesociala verksamheten är även den 
en styrka för nationen, och skulle kunna vara en ännu större mötesplats för studenterna. Jon 
Stridh poängerar flera gånger nationens styrka i föreningsbiten, att den är självgående och att 
föreningarna  är  initiativtagande.  Han  ser  också  nationens  gasqueverksamhet  som  en  av 
nationens största styrkor och samma sak gäller Orvars krog. Norrlands nation har massor att 
erbjuda  studenterna  med sin  studiesociala  och  kontaktskapande verksamhet.  Nationen har 
möjlighet  att  hålla  sina  verksamheter  öppna  för  studenterna  av  dygnets  flesta  timmar. 
Fokusgrupp 1 anser att Orvars krog fungerar mycket bra, att krogen är mysig och har ett bra 
utbud av både mat och dryck.

Svagheter
Att döma av fokusgruppsintervjuerna har Norrlands nation till stor del misslyckats med att 
kommunicera  ut  information  om den  studieverksamhet  de  har  att  erbjuda.  Fokusgrupp  1 
visade sig inte vara bekant med varken datasal eller bibliotek, trots att Norrlands lagt både tid 
och pengar på att förbättra de områdena. Jon Stridh tror att en svaghet hos nationen är att de 
stora ytorna inte utnyttjas fullt ut. Han menar att nationen måste få sina studenter att fylla ut 
dessa bättre – kanske med fler föreningar eller aktiviteter som lockar ytterligare medlemmar 
att  engagera  sig.  Johan  Ottosson  ser  även  han  att  nationens  storlek  ibland  kan  vara  ett 
problem, exempelvis för gemenskapen hos de studenter som arbetar på nationen. Han anser 
att det kan vara svårt att skapa en enad gemenskap eftersom det är så pass många som arbetar 
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på nationen. Istället skapas små grupperingar inom de olika arbetsfälten. Fokusgrupp 1 tycker 
att Norrlands nations klubbar är ”enspåriga” och skulle vilja se en större variation hos dessa.

Möjligheter
Norrlands nations kallar sig själv ”möjligheternas hus”. För göra sak av synen på sig själv, 
behöver nationen vara medveten om och se över vilka möjligheter den faktiskt har. Norrlands 
nation har  exempelvis  stora  lokalytor  som skulle  kunna utnyttjas  ännu bättre,  engagerade 
medlemmar med idéer att ta del av, många besökare på både Orvars krog och Majs Café att få 
feedback och önskemål från.

Hot
Hotet nationen står framför är om det eventuella avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet 
skulle  skapa  svårigheter  för  nationen  att  fortsätta  bedriva  sin  verksamhet  i  nuvarande 
omfattning.  Om  nationen  skulle  tappa  studenter  på  grund  av  att  den  inte  kan  få  dem 
engagerade, eller locka dem med en stark verksamhet, skulle det kunna förstöra även för de 
som faktiskt intresserar sig för nationen. Ett annat hot kan vara eventuella brister i den externa 
kommunikationen med att informera Uppsalas studenter om sina olika verksamhetsområden. 
Om dessa inte utnyttjas fullt ut eller hamnar i glömska kan nationen inte leva ut till sin fulla 
potential,  vilket  skulle  resultera  i  att  nationen  bedriver  verksamheter  som  ingen  ens  är 
medveten om.

Figuren  nedan  illustrerar  en  enkel  sammanfattning  av  SWOT-analysen.  Nationens  styrka 
ligger i det  rika kulturarvet i form av traditioner och nationshus och den kontaktskapande 
verksamheten  är  mycket  populär  bland  studenterna,  något  som märks  i  att  den  går  runt 
ekonomiskt  och är  välbesökt.  Nationen har  ett  stort  antal  föreningar  som engagerar  sig  i 
nationens  verksamhet  och bland annat  anordnar gasquer  och föreningskvällar  tillsammans 
med nationens övriga föreningar. Svagheter hos nationen är den bristande informationen om 
den studieverksamhet som finns. Att nationen har en nästintill obefintlig klubbverksamhet i 
jämförelse med många andra av studentnationerna i Uppsala talar både studenterna och de 
båda kuratorerna om. Nationen har möjlighet att förnya och förbättra den information om sin 
verksamhet.  Bland  annat  har  nationen  anslagstavlor  och  affischeringsutrymme  utanför 
byggnaden, en grupp på Facebook, en välfungerande webbsida och lokaler att marknadsföra 
sig  själv  på.  Avskaffandet  av  kår-  och  nationsobligatoriet  och  nationens  outnyttjade 
marknadsföringsresurser kan leda till ett minskat medlemsavtal och färre besökare – ett hot 
nationen ställs inför.

Figur 8. Sammanfattning av SWOT-analys.
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5.5 Sammanfattning av resultat och analys
Båda fokusgrupperna känner sig främmande inför Norrlands nations studieverksamhet, och 
det är också den verksamhet som skapat mest frågetecken. Deltagarna ser svårigheter i att ta 
del av studieverksamheten –  de vet inte hur ett boklån på nationen går till, om något speciellt 
lösenord behövs till nationens datorer eller ens var studieverksamheterna finns utplacerade i 
nationshuset.  Föreningslivet  är  även  det  ett  relativt  okänt  område  för  deltagarna  i 
fokusgrupperna, och ses mer som en verksamhet för de studenter som redan fördjupat sig i 
nationen  och  varit  engagerade  länge,  än  något  för  nyfikna  nykomlingar.  Fokusgrupperna 
saknar  Norrlands  nation  som  klubbnation  och  menar  att  den  blivit  allt  mer  anonym  i 
nationernas  klubbkollektiv.  Studenterna  talar  om  regelbundna  klubbar  som  exempelvis 
torsdagar på Stockholms nation och klubb Velvet som cirka två lördagar i månaden huserar på 
Västmanlands-Dala nation. De menar att Norrlands nations nuvarande klubb Evening inte har 
en  lika  stark  profil  i  nationslivet  som de  nationer  deltagarna  räknat  upp  som starka.  En 
egenskap som både  är  en styrka  och  svaghet  hos  nationen  är  de stora  lokalytorna.  Både 
fokusgrupperna och kuratorerna menar att lokalerna är svåra att fylla upp med den verksamhet 
nationen idag har. Samtidigt genererar lokalerna pengar till  nationen genom att de numera 
arrenderas  ut  till  företag  och  privatpersoner.  Ur  ett  finansiellt  perspektiv  kan  den  stora 
byggnaden därför ses som en fördel, men fokusgrupperna saknar samtidigt festytor som känns 
personliga och inbjudande, inte halvtomma.
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6. Slutsats och diskussion
I uppsatsens avslutande kapitel om slutsats och diskussion tänkte jag återgå till mina 
frågeställningar:

• Hur ser kuratorerna på Norrlands nation och dess verksamhet?
• Vilken image kommunicerar Norrlands nation ut till Uppsalas studenter?
• Vilka skillnader och likheter finns i kuratorernas och studenternas olika bilder av 

nationen och dess verksamhet?
• Hur positionerar sig nationen idag jämte de två andra stora nationerna i Uppsala?
• Vad kan Norrlands nation som organisation göra för att förebygga och minska 

eventuella meningsskiljaktigheter?

Svaret  på  den  första  frågan  är  att  nationens  båda  kuratorer  har  en  starkt  positiv  bild  av 
Norrlands och dess verksamhet.  Kuratorerna ser Norrlands nation som en mötesplats med 
många fördelar gentemot övriga nationer då Norrlands har ett stort nationshus med rymliga 
lokaler som ger plats för mycket. Nationens stora utbud av kontaktskapande och studiesocial 
verksamhet erbjuder  något  för  alla  och möjliggör  för studenter att  delta i  alla  olika slags 
aktiviteter. Kuratorerna ser även nationens föreningsliv som starkt och menar att föreningarna 
ger medlemmarna chansen att träffa nya människor, umgås och att engagera sig i nationslivet. 
Kuratorerna  ser  både  fördelar  och  nackdelar  med  att  vara  den  största  studentnationen  i 
Uppsala.  Det  kan  uppstå  svårigheter  för  de  ideellt  arbetande  medlemmarna  att  känna 
gemenskap och lära känna alla andra som arbetar på nationen. Kuratorerna anser att nationen 
står stadigt med sin qasqueverksamhet men däremot inte har lika stark klubbverksamhet – ett 
område som skulle kunna utvecklas.

Fråga  två  kan  besvaras  med  att  den  image  som  Norrlands  nation  kommunicerar  ut  till 
studenterna är bilden av en stor nation som har mycket att erbjuda – och mycket att utveckla. 
Deltagarna ser Norrlands som en nation med en mycket bra pubverksamhet, och en nation 
som alltid har öppet. Fokusgrupperna återkommer flera gånger till Norrlands nations storlek 
och anser att nationen ibland kan kännas opersonlig på grund av sina stora lokaler som är 
svåra att fylla. Samtidigt är den gamla delen en ljus lokal som är bra planerad, och nationens 
miljö får högt betyg. Studenterna frågar sig om Norrlands har annat än gasquer eftersom de 
tycker att klubbverksamheten är nästintill  obefintlig.  De saknar tydligt  profilerade klubbar 
med livespelningar och menar att nationen sedan ett  tag tillbaka haft  ett  ganska enspårigt 
klubbutbud.  Fördelen  under  ett  besök  vid  någon  av  Norrlands  festliga  evenemang  är  att 
köerna går snabbt och att garderobspersonalen arbetar effektivt. Nationens service, främst i 
pubverksamheten, skulle kunna förbättras om de studenter som arbetar får lära sig mer om sitt 
arbetsområde,  och  av  någon  annans  tidigare  erfarenheter,  påpekas  det  under  den  ena 
fokusgruppsintervjun. Föreningslivet på nationen känns som ett slutet sällskap där de mest 
nationsengagerade studenterna har en gemenskap svår att komma in i om man är ny. Nationen 
verkar ibland som en klubb för inbördes beundran, menar en utav fokusgrupperna.

Som svar på fråga tre visar undersökningen att de olika grupperna (kuratorer och studenter) är 
överens  om  nationens  storhet  till  yta  och  lokaler,  och  att  nationen  har  mycket  för  sina 
studenter.  Pubverksamheten  får  i  stort  sett  ett  positivt  bemötande  från  båda  hållen  och 
gasqueverksamheten  är  uppskattad  på  båda  hållen.  Det  område  som  kuratorerna  och 
studenterna båda anser behöver förbättras är nationens klubbverksamhet. Däremot finns det 
skillnader  i  synen på föreningslivet.  Om det  kan bero  på  att  kuratorerna  är  mer  insatta  i 
nationsengagemang än den undersökta gruppen studenter är att ha i åtanke, men skillnaderna 
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är samtidigt intressanta ur vissa aspekter. Kuratorerna talar om föreningsverksamheten som en 
öppning för gemenskap, umgänge och engagemang medan studenterna ser det som ett slutet 
sällskap  som  ger  känslan  av  att  stänga  ute  personer  som  inte  redan  är  involverade  i 
verksamheten.  Att  ha  i  åtanke  här  är  Edgar  H.  Scheins  teori  om  att  en  organisations 
medlemmar  bör  dela  samma  värderingar,  åsikter  och  tankar  om organisationen  och  dess 
verksamhet. Även om gruppen av medlemmar vid Norrlands nation är stor är det viktigt att så 
många som möjligt delar samma värderingar om nationen. Ses Norrlands föreningsliv som 
”en klubb för inbördes beundran” av studenterna, bör nationen fundera över hur den kan gå 
tillväga för att få nya studenter att känna sig mer välkomnade in i förenings- och  det övriga 
nationslivet.

En  granskning  av  de  semantiska  differentialerna  leder  uppsatsen  att  försöka  besvara  den 
fjärde frågan. Att döma av de semantiska differentialerna har Norrlands en stark positionering 
gentemot Västmanlands-Dala- och Stockholms nation när det kommer till de flesta punkterna. 
Kuratorerna  tror  att  studenterna  uppfattar  Orvars  krog  och  Majs  Café  som  bra,  något 
studenterna faktiskt gör. Norrlands pub- och caféverksamhet står sig stark jämfört med de 
andra två nationerna. Norrlands uppfattas som den utav de tre nationerna med billigast priser. 
Däremot är nationen bristfällig i sin klubbverksamhet. Både nationens andre kurator och de 
två  fokusgrupperna  menar  att  mer  går  att  utveckla  vad  gäller  Norrlands  som festnation, 
samtidigt som alla undersökta grupper menade att gasquerna har stor betydelse för nationens 
festverksamhet. Nationen har inte lyckats nå ut med information om sin studieverksamhet till 
studenterna. Kuratorerna ser nationens studieverksamhet som mycket lyckad, samtidigt som 
studenterna ter sig ovetande om att den ens existerar. Som en styrka ligger den trivsamma 
miljön på nationen starkast. Båda fokusgrupperna placerade in Norrlands högst på skalan om 
trivsam miljö, med undantag från att andre kuratorn ansåg det svårt att placera ut något av 
egenskaperna högst på skalan, så fick nationen full poäng.

Förslagsvis, för att svara på den femte och avslutande frågan, kan Norrlands nation välja att 
på ett mer effektivt sätt kommunicera ut bilden av sig själv som en nation som välkomnar alla 
och som faktiskt har ett enormt utbud av aktiviteter  för många olika intressen. Bilden av 
nationens inre verksamhet är  just nu att den är för inbitna nationsrävar och personer som 
sedan tidigare deltagit i mycket av nationens interna verksamhet som exempelvis föreningar 
och utskott. Nationen är i behov av en starkare klubbverksamhet och den måste kommunicera 
ut detta till medlemmar som är intresserade av att utveckla och förbättra den biten.

6.1 Förslag på åtgärder i framtiden
Norrlands kan behöva tänka på att göra de verksamheter som studenterna anser bristfälliga 
mer synliga, för inte bara medlemmarna utan även övriga besökare. Nationens resurser kan 
nyttjas utav ännu fler  än i  dagsläget.  Ett  förslag är att  nationen ordnar tydligare och mer 
lättillgänglig information om studieverksamheten och var den finns. Nationen kan också på 
webbsidan  profilera  sig  ännu  mer  som  en  studievänlig  nation  och  tydliggöra  denna 
verksamhet ytterligare steg.

På webben har nationen möjlighet att ge ovetande studenter en inblick i föreningslivet, vad 
det går ut på och vilka de olika föreningarna är. Föreningarna har visserligen egna webbsidor, 
men skulle kunna göras mer synliga om de låg på nationens egen webbplats – vilken skulle 
kunna vara en bättre  plattform för att  marknadsföra föreningslivet  ännu mer och djupare. 
Möjligen kan Norrlands nation skapa en strategisk kommunikationsplan om hur Evenings 
positionering  kan  stärkas  i  festliga  studentsammanhang.  Ett  annat  alternativ  för  kuratel, 
klubbverk  och  intresserade  nationsmedlemmar  vore  att  tillsammans  analysera  nationens 
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tidigare framgångsrika klubbar, spåna idéer och se över möjligheter i att skapa en regelbunden 
klubb som tilltalar den stora massan och kan få studenterna att se Norrlands som en nation 
med  stark  klubbverksamhet  åter  igen.  Nationen  bör  fundera  på  hur  ytorna  kan  utnyttjas 
ytterligare, och skapa en mer gemytlig stämning vid framtida gasquesläpp och klubbkvällar.
Viktigt även är att kommunikationen fungerar inom nationen. Det som sker internt speglas 
även utåt. Om nationen är osäker på någon av sina verksamheter kanske verksamheten i sig 
hamnar i skymundan och blir mindre synlig för Uppsalas studenter. Att Norrlands är störst vet 
redan de flesta som besökt Uppsalas studentnationer, och för att  inte ständigt peka på det 
självklara behöver nationen istället arbeta mer med organisationens mindre delar. Kuratorerna 
kan informera nationens utskott och föreningar om vikten av att synas och finnas till även för 
de studenter som inte är särskilt insatta i nationen idag. Dessa är en potentiell målgrupp för 
nationens studiesociala och kontaktskapande verksamhet och kan bidra till större framgång 
för  nationen.  Om Norrlands  visar  sig  lyhörd för  studenternas önskemål,  och kanske  även 
lyckas tillgodose något eller några av dem, kan nationens image förbättras och mottagarnas 
bild av nationen bli starkare än den är i dagsläget.

För att Norrlands nation ska vara en ännu bättre ”möjligheternas nation” behöver den vara 
medveten om vad som sägs om den. Är det som sägs positivt bör nationen i samverkan med 
kuratel, klubbverk och medlemmar arbeta för att fastställa det. Om det är negativt – arbeta för 
att få det bättre. En tydlig positionering kan locka till sig fler medlemmar, och dessutom fler 
besökare. Norrlands nation kan tillsammans med Uppsalas studenter sprida en god bild av 
nationen, som inte bara ska vara duktig på att positionera sig, utan även hålla sig trovärdig 
och konkurrenskraftig. Detta för att bibehålla en möjligheternas nation – inför, och vid ett 
avskaffande av kårobligatoriet.
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Bilaga 1
Intervjuguide för Norrlands nations förste kurator Jon Stridh och andre kurator electus 
Johan Ottosson.

Tema 1: Arbetet på Norrlands nation
Vad gör Du nu (vilken är Din huvudsakliga sysselsättning)?

– Vilken av nationens verksamheter har Du störst inflytande över?
– Har Du någon huvudfråga Du skulle vilja ägna Dig mer åt i Ditt arbete på nationen?

Vad anser Du är nationens mål?
– Visioner och mål med Norrlands nation?

Tema 2: Nationsideal 
Finns det någon nation vars verksamhet Du beundrar (nämn vilken som helst)? 

– Vad är det som gör att Du tycker att den nationen har en bra verksamhet?
– Vad utmärker en bra nationsverksamhet enligt Dig?
– Anser Du att Norrlands nation uppfyller (något av) de kraven? 
– Hur tror Du att studenterna ser på Norrlands nation?

Tema 3: Norrlands nations verksamhet 
Hur ser Du på Norrlands nations verksamhet? 

– Vilken anser Du vara nationens främsta uppgift? 
– Hur fullföljer nationen denna uppgift?

Av nationens verksamheter som syns utåt för studenterna, exempelvis Orvars krog, Club 
Evening, Jazzen, 04-gaskerna, Majs Café… 

– Vad tycker Du fungerar bra?
– Vad tycker Du fungerar mindre bra?
– Vilka verksamhetsområden tror Du att studenterna uppskattar mest?
– Vilka verksamhetsområden tror Du att studenterna uppskattar mindre?

Tema 4: SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter, hot) 
– Vilka styrkor tycker du att Norrlands nation har?
– Vilka svagheter har nationen?
– Vad skulle Du vilja förbättra med nationsverksamheten?
– Vad tror Du att studenterna vill se mer av på nationen?

Tema 5: Framtidsutsikter för Norrlands nation och dess verksamhet 
Vad ser Du om nationens framtidsutsikter?

– Planer framöver?
– Vad vill Du som kurator förbättra?

Tema 6: Semantisk differential 
Var skulle du placera in följande nationer på den semantiska differentialen: 

– Norrlands nation
– Stockholms nation
– V-dala nation
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Bilaga 2
Intervjuguide vid fokusgruppsintervjuer med Fokusgrupp 1 och 2.

Tema 1: Sysselsättning
Vad gör Du nu (vilken är Din huvudsakliga sysselsättning)?

– Är Du engagerad i någon nationsförening eller aktivitet?

Tema 2: Nationsideal
Finns det någon nation vars verksamhet Du tycker är bra (nämn vilken som helst)?

– Vad är det som gör att Du tycker att den nationen har en bra verksamhet?
– Vad utmärker en bra nationsverksamhet enligt Dig?
– Finns det någon huvudfråga Du skulle vilja att nationerna arbetade mer med?

Tema 3: Norrlands nations verksamhet
Hur ser Du på Norrlands nation?

– Anser Du att Norrlands nation uppfyller (något av) de kraven Du vill att en bra nation 
ska ha?

– Hur tror Du att studenterna ser på Norrlands nation?
– Vilken anser Du vara Norrlands nations främsta uppgift?
– Hur fullföljer nationen denna uppgift?
– Finns det något nationen skulle kunna ändra på för att bli bättre på sin främsta 

uppgift?
Av nationens verksamheter som syns utåt för studenterna, exempelvis Orvars krog, Club 
Evening, Jazzen, 04-gaskerna, Majs Café…

– Vad tycker Du fungerar bra?
– Vad tycker Du fungerar mindre bra?
– Har studenterna tillräckligt med inflytande över nationens verksamhet?
– Skulle studenternas inflytande på nationen kunna utvecklas?
– Vad tror Du att studenterna vill se mer av på nationen?

Tema 4: SWOT-analys 
– Vilka styrkor tycker du att Norrlands nation har?
– Vilka svagheter har nationen?

Tema 5: Semantisk differential 
Var skulle du placera in följande nationer på den semantiska differentialen: 

– Norrlands nation
– Stockholms nation
– V-dala nation
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