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Sammanfattning  

Titel: Nationsobligatoriets avskaffande – ett hot mot nationernas existens och det civila 

samhället? 

Författare: Gabriella Westerberg 

Lärosäte: Uppsala universitet 

Bakgrund: Fram till den 1 juli 2010 var det obligatoriskt för en såväl 

grundutbildningsstudenter som doktorander vid universiteten i Uppsala att vara medlemmar i 

en studentnation (nation). Nämnda datum avskaffades obligatoriet och medlemskapet blev 

därmed frivilligt.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa vilka konsekvenser 

nationsobligatoriets avskaffande har fått och kan komma att få för studenterna, universitetet 

och nationerna i sig.  

Metod: I denna uppsats har jag, med det civila samhället som teori, undersökt vilka 

konsekvenserna av nationsobligatoriets avskaffande hittills är och kan komma att bli på sikt. 

Studien har genomförts genom litteraturstudier, en enkätundersökning bland studenter och 

genom intervjuer med representanter från nationerna och samarbetsorganet 

Kuratorskonventet.    

Resultat/slutsats: Tre år har nu förflutit sedan obligatoriet avskaffades och än så länge är 

medlemstappet mycket litet. En positiv konsekvens som avskaffandet har fört med sig är att 

nationerna har knutits närmare varandra och valt att samarbeta i allt större utsträckning.  

De senaste åren har organisationer inom det civila samhället utsatts för högre krav gällande 

professionalisering och byråkratisering. Vissa krav skulle ställts oavsett om 

nationsobligatoriet hade avskaffats eller ej medan andra är mer sammankopplade med 

avskaffandet, vilket kommer sig av att konkurrensen med andra företag och organisationer i 

Uppsala har ökat. Mina studier visar att nationerna nu har tvingats bli än mer lyhörda till 

studenternas önskemål då studenter som inte är nöjda med utbudet numera väljer att avsluta 

sitt medlemskap. Obligatoriets avskaffande har därmed medfört att såväl de enskilda 

nationerna som samarbetsorganet, Kuratorskonventet, har fått anpassa sin verksamhet efter de 

nya omständigheterna.  

Nyckelord: ideell organisation, organisationsförändring, engagemang, verksamhetskrav  
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Abstract 

Title: Abolition of compulsory membership of student nations - a threat to the student nations 

and civil society? 

Author: Gabriella Westerberg 

Seat of learning: Uppsala University 

Background: Until July 1, 2010 it was obligatory for all students at the universities in 

Uppsala to be a member of a student nation but the membership became then voluntary. 

Purpose: The purpose of this study is to, with help of the theory of the civil society, examine 

what the consequences of the abolition are so far and could become.   

Methodology: The study was conducted through literature studies, a questionnaire survey and 

through interviews with representatives from the nations and the cooperation body, 

Kuratorskonventet.  

Results/conclusion: Three years have now passed since the membership became voluntary 

and so far are the loss of members low. One positive consequence that the abolition brought 

with it is that nations have become closer together and that they decided to cooperate 

increasingly. 

In recent years, organizations of civil society have been subjected to higher requirements for 

professionalization and bureaucratization. Certain requirements had had been in force whether 

the mandatory membership had had been abolished or not and others are more connected with 

the removal and it is because of that the competition with other companies and organizations 

in Uppsala has increased. My studies show that the nations have now been forced to become 

more responsive to students requests. The abolition has thus resulted in that both the 

individual nations and Kuratorskonventet, have been forced to adapting its activities after the 

new circumstances. 

Keywords: nonprofit organization, organizational change, commitment, management 

requirements 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Innehållsförteckning 

   1. Inledning .................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 7 

1.2 Syfte och frågeställning ...................................................................................................... 7 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................... 8 

1.4 Disposition ........................................................................................................................... 8 

1.5 Tidigare forskning .............................................................................................................. 9 

  2. Teori ............................................................................................. 10 

 2.1 Inledning .......................................................................................................................... 10 

 2.2 Begreppet ”det civila samhället” ................................................................................... 10 

 2.3 Det civila samhället i ett historiskt perspektiv .............................................................. 11 

 2.4 Det civila samhällets status idag .................................................................................... 12 

2.5 Medborgerligt engagemang ............................................................................................ 13 

 2.6 Medborgerlig frihet ......................................................................................................... 14 

   3. Studentnationen .......................................................................... 15 

 3.1 Inledning .......................................................................................................................... 15 

 3.2 Historisk bakgrund ......................................................................................................... 15 

3.2.1 Studentnationer i ett europeiskt perspektiv ................................................................ 15 

3.2.2 Studentnationerna i Uppsala ........................................................................................ 15 

 3.3 De nutida studentnationerna .......................................................................................... 17 

3.3.1 Studentnationernas syfte .............................................................................................. 17 

3.3.2 Dagens studentnationer och dess verksamhet ............................................................ 18 

3.3.3 Studentnationen som organisation .............................................................................. 19 

   4. Nationsobligatoriet ..................................................................... 21 

 4.1 Inledning .......................................................................................................................... 21 

 4.2 Kår- och nationsobligatoriets innebörd ........................................................................ 21 

 4.3 Nationsobligatoriet i ett historiskt perspektiv .............................................................. 21 

 4.4 Nationsobligatoriets avskaffande ................................................................................... 23 

4.4.1 Syftet med nationsobligatoriets avskaffande .............................................................. 23 

4.4.2 Ställningen som nation .................................................................................................. 23 

4.4.3 Skattelättnader .............................................................................................................. 23 



6 
 

   5. Metod ........................................................................................... 24 

 5.1 Inledning .......................................................................................................................... 24 

 5.2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................. 24 

 5.3 Analysmetod .................................................................................................................... 26 

 5.4 Etiska överväganden ....................................................................................................... 26 

 5.5 Källkritik .......................................................................................................................... 27 

   6. Studentens frihet och det civila samhället ............................... 28 

 6.1 Inledning .......................................................................................................................... 28 

 6.2 Engagemang ..................................................................................................................... 28 

6.2.1 Konsument eller deltagare? .......................................................................................... 28 

6.2.2 Sammanhållningen bland studenter ............................................................................ 30 

 6.3 Det sociala kapitalet ........................................................................................................ 31 

   7. Konsekvenser av nationsobligatoriets avskaffande ................ 33 

 7.1 Inledning .......................................................................................................................... 33 

 7.2 Studentnationernas roll i studentstaden Uppsala......................................................... 33 

 7.3 Studentnationernas förberedelser inför nationsobligatoriets avskaffande ................ 34 

 7.4 Krav på verksamheten .................................................................................................... 36 

7.4.1 Professionalisering ........................................................................................................ 36 

7.4.2 Byråkratisering .............................................................................................................. 37 

7.4.3 Paralleller till Folkets hus och idrottsrörelsens situation .......................................... 38 

 7.5 Strategier inför framtiden .............................................................................................. 39 

   8. Avslutande kommentarer .......................................................... 41 

   9. Källförteckning ........................................................................... 43 

 

Bilaga 1, Intervju med Ida Andersson  ................................................................................ 47 

Bilaga 2, Intervju med Linda Gustafsson  ........................................................................... 51 

Bilaga 3, Intervju med Richard Samuelsson ....................................................................... 55 

Bilaga 4, Intervju med Gustaf Wellhagen  ........................................................................... 60 

Bilaga 5, Intervju med Erik Erlandsson  ............................................................................. 66 

Bilaga 6, Intervju med Viktor Lundqvist ............................................................................. 70 

Bilaga 7, Enkät  ....................................................................................................................... 74 

Bilaga 8, Sammanställning av enkätundersökning  ............................................................ 76 



7 
 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sommaren 2003 tog jag studenten från Grennaskolan Riksinternat. Kort därefter fick jag veta 

att jag hade kommit in på juris kandidatprogrammet i Uppsala. Uppsala var en stad jag aldrig 

tidigare besökt och en stad där jag inte kände någon. Efter en viss tvekan tog jag dock beslutet 

att tacka ja till min utbildningsplats; ett beslut jag aldrig ångrat. Av en slump kom jag 

terminen efter att bli aktiv på en av Uppsalas tretton studentnationer (nation) och därefter kom 

nationen att bli mitt andra hem under flera år. Genom mitt engagemang har jag bland annat 

fått förtroendet att under ett års tid vara heltidsarvoderad som kurator. En roll som fört med 

sig att jag har fått erfarenheter av arbetsuppgifter såsom ledarskap och styrelsearbete. Hösten 

2009 fick jag förtroendet att under ett halvår representera alla Uppsalas tretton nationer då jag 

blev vald till vice Curator Curatorum. Mitt engagemang för studentnationerna medför att jag 

har stor erfarenhet av deras verksamhet. En erfarenhet som jag inte ser som ett hinder utan 

som en fördel i arbetet med denna uppsats.  

Den 1 juli 2010 avskaffades det såkallade nationsobligatoriet, vilket innebär att det inte längre 

är obligatoriskt för studenter att vara medlemmar i en studentnation. Tre år har således gått 

sedan obligatoriet föll och nationerna har till viss del hunnit anpassa sig till de nya 

förutsättningarna. Vilka konsekvenser avskaffandet för med sig på längre sikt vet dock ingen i 

nuläget, kanske kommer medlemstappet att bli stort, kanske blir det obefintligt. Det enda vi 

med säkerhet kan säga är att nationerna har stått och fortfarande står inför en stor förändring.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa vilka konsekvenser nationsobligatoriets 

avskaffande har fått och kan komma att få för studenterna, universitetet och nationerna i sig.  

Studentnationerna är en viktig del av Uppsalas studentmiljö och höjer Uppsalas attraktivitet 

som studentstad. Nationerna är en viktig del av det såkallade civila samhället; det som varken 

styrs av vinstmaximeringsprincipen eller över- och underordningsprincipen, dvs. det som 

återstår om man räknar bort marknaden och staten.
1
 Då det inte längre finns en skyldighet för 

en student att vara medlem i en nation måste nationerna lägga mer tid, energi och pengar på 

att marknadsföra sig för att ändå locka en bred publik. Kan detta medföra att kravet på 

professionalisering ökar? Krävs det att man anställer yrkeskunniga istället för studenter då 

man i större uträckning måste konkurrera med civila restauranger, bibliotek, osv.? Kommer 

studenter att vilja fortsätta engagera sig då stämpeln som ”något så viktigt att det är 

obligatoriskt” försvinner eller kommer de istället välja att arbeta på annat håll för att kunna 

skriva det på sitt cv?  Risken finns att nationerna inte längre kommer att kunna ha en så pass 

bred verksamhet som idag då pengar kan behöva sparas på grund av minskade 

medlemsintäkter osv. Leder det till att det civila samhället hotas för studenter och att det 

istället sker en byråkratisering? Dessa frågor ämnar jag att utreda i denna uppsats.  

                                                             
1
 Proposition 2009/10:55, En politik för det civila samhället, s. 1. 

http://www.folkrorelser.nu/lexikon/m.html#marknad
http://www.folkrorelser.nu/lexikon/s.html#stat
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1.3 Avgränsningar 

Den 1 juli 2010 avskaffades både det såkallade kårobligatoriet och nationsobligatoriet. I 

denna uppsats kommer dock kårobligatoriets avskaffande endast att beröras indirekt. 

Huvudfokus kommer således att ligga på nationsobligatoriets avskaffande och 

konsekvenserna av detta. I eventuella framtida arbeten skulle det vara intressant att även 

belysa kårobligatoriets för- och nackdelar och då göra en jämförelse mellan detta och 

nationsobligatoriet.   

Studentnationer finns i anslutning till universiteten i Uppsala och Lund och 

nationsobligatoriets avskaffande gäller dem alla. Den enkätundersökning och de intervjuer 

som jag genomfört vid arbetet med denna uppsats berör emellertid endast nationerna i 

Uppsala.  

1.4 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel behandlas teorin om det civila samhället, det vill säga hur 

människor lever tillsammans, tar hand om och hjälper varandra utan inblandning av 

myndigheter, i ett både nutida och historiskt perspektiv.
2
 Vidare presenteras begreppet 

medborgerligt engagemang då det ofta kopplas samman med såväl det civila samhället som 

studentnationernas fortlevnad. Som en parallell till detta presenteras även tankar om 

medborgerlig frihet.  

I det tredje kapitlet kommer jag att presentera hur det kommer sig att studentnationerna en 

gång bildades samt hur deras verksamhet ser ut idag. Nationerna drivs av och för studenter 

vilket medför att dess organisationsform är relativt speciell och i kapitlet går jag därför också 

igenom huruvida nationerna faktiskt är att betrakta som organisationer som ingår i det civila 

samhället.  

Efter detta presenteras, i kapitel fyra, det bakomliggande syftet till varför det fram till år 2010 

fanns ett nationsobligatorium, vad som låg till grund för dess avskaffande samt vad det 

rättsligt sett medför.  

I kapitel fem redogörs för den metod som jag har använt mig av vid arbetet med denna 

uppsats. 

I det sjätte kapitlet kommer jag, med utgångspunkt i teorierna om det civila samhället, att 

presentera vad som kan ligga bakom huruvida en individ väljer att engagera sig i friviligarbete 

eller ej samt vad dessa kan få ut av engagemanget i form av sammanhållning och socialt 

kapital. Vidare kommer resultatet från intervjuer och enkäter att presenteras.  

I det sjunde kapitlet kommer jag att gå igenom hur nationerna förberedde sig inför 

nationsobligatoriets avskaffande och huruvida det nu, tre år senare, går att dra några slutsatser 

kring vilka konsekvenser avskaffandet har fört med sig för studenterna, de enskilda 

nationerna, nationerna som grupp och Uppsala som studentstad. Vidare kommer jag, genom 

                                                             
2
 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se, sökord: civil, (2013-05-27). 

http://www.ne.se/
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att dra paralleller till Folkets hus - och idrottsrörelsens situation, att gå igenom vilka 

konsekvenserna kan bli på längre sikt och vad studentnationerna som organisation därmed 

kan behöva jobba vidare med. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av vilka konsekvenser som nationsobligatoriets 

avskaffande hittills har medfört.  

1.5 Tidigare forskning  

För att underlätta arbetet med denna uppsats har jag sökt tidigare forskning på området. 

Gällande det civila samhället finns det relativt mycket forskning. Den mer specifika 

inriktningen varierar dock och forskningen med direkt anknytning till denna uppsats är 

betydigt mer begränsad. Nedan kommer jag kortfattat att beröra den mest relevanta forskning 

jag funnit med anknytning till det civila samhället, ideella organisationer samt 

nationsobligatoriet. 

En uppsats med paralleller till denna text är ” Isomorfi i en ideell förening: kommersialismens 

vara eller icke vara i organisationen”, skriven av Jenny Masri vid Sociologiska institutionen, 

Lunds universitet. Uppsatsen syftade till att belysa vad som händer med en organisation i det 

civila samhället när inledningsfasen är slut och organisationen utvecklas och går vidare till att 

etablera sig på marknaden. Huvudfokus ligger på den ideella föreningen Bryggeriet i Malmö; 

en förening som tar ett tydligt socialt ansvar för framförallt ungdomar och deras 

fritidssysselsättning. Då uppsatsen skrevs, år 2009, var föreningen mitt uppe i en 

organisationsförändring till följd av en längtan efter stabilitet i organisationen men även en 

önskan om att hitta nya finansieringsalternativ till de bidrag man får från kommunen.
3
 Skälet 

till parallellerna är att det handlar om en ideell förening med inriktning mot det sociala som 

står inför en organisationsförändring.  

Gällande nationsobligatoriet har uppsatsen ”Byte av kommunikationsstrategi när 

nationsobligatoriet faller: En fallstudie av hur nationerna i Uppsala bör agera om 

nationsobligatoriet faller” av Elin Rantakokko vid institutionen för informationsvetenskap, 

Uppsala universitet, publicerats år 2008. Uppsatsen har en kommunikationsvinkel och ser till 

den förändringsprocess som nationerna då stod inför.
4
  

Ytterligare ett exempel är ”Nationsobligatoriets avskaffande: strategier inför en avreglering”, 

skriven av John Eriksson och Tomas Wahlgren vid Företagsekonomiska institutionen, 

Uppsala universitet, år 2009. Uppsatsens syfte var att undersöka Uppsalas studentnationers 

uppfattning av deras marknadsposition och hur väl deras strategier inför nationsobligatoriets 

avskaffande överensstämde med denna.
5
 

 

                                                             
3
 Lunds universitets hemsida, http://www.lu.se/lup/publication/1316552, (2013-02-04). 

4
 Uppsala universitets hemsida, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:132214, (2013-02-04). 

5
 Uppsala universitets hemsida, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:293902, (2013-02-06). 

http://www.uppsatser.se/uppsats/adad2c9570/
http://www.uppsatser.se/uppsats/adad2c9570/
http://www.uppsatser.se/uppsats/adad2c9570/
http://www.lu.se/lup/publication/1316552
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:132214
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2. Teori  

2.1 Inledning 

Uppsalas studentnationers verksamhet och överlevnad bygger på att studenter frivilligt 

engagerar sig vid sidan av sina studier. För att det skall fungera krävs att studenterna arbetar 

tillsammans och mot ett gemensamt mål. Teorin om det civila samhället handlar om just detta; 

det vill säga om hur människor lever tillsammans och tar hand om och hjälper varandra utan 

inblandning av myndigheter.
6
  

Nedan presenteras begreppet ”det civila samhället” närmare. Jag kommer även att beskriva 

hur det medborgerliga engagemanget har förändrats över tid. Detta för att i senare kapitel 

kunna dra paralleller till studentnationernas verksamhet och dess möjligheter att kunna 

fortsätta bedriva sin verksamhet även efter nationsobligatoriets avskaffande.  

2.2 Begreppet ”det civila samhället”  

Begreppet ”det civila samhället” är mycket brett och definitionerna är många. Betydelsen har 

varierat över tid och därmed även beroende på hur samhället i dess helhet har fungerat. I en 

proposition från år 2009 ville regeringen lyfta fram det civila samhällets betydelse och 

lämnade i och med propositionen förslag till mål och inriktning för politiken för det civila 

samhället, vilket ersätter den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål.  I denna 

proposition används begreppet i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det 

enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 

gemensamma intressen.
7
 Denna proposition är således relativt ny och visar på hur begreppet 

används idag. Mer om propositionens innehåll följer nedan. Sammanfattningsvis betecknar 

således begreppet hur människor lever tillsammans och tar hand om och hjälper varandra utan 

inblandning av myndigheter.
8
  

Som aktörer inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och 

registrerade trossamfund. Av dessa är ideella föreningar den vanligaste associationsformen. 

Gemensamt för dessa organisationer är i många fall, observera att det inte gäller alla, att 

aktörerna inte har som främsta syfte att skapa en ekonomisk vinst för sina medlemmar, ägare 

eller någon annan person. Dess syfte är i stället allmännyttigt eller att möta ett behov bland 

medlemmarna själva, vilket ofta kan betecknas som allmännyttigt.
9
    

Det civila samhället existerar således där människor finns. Det erbjuder en form av samverkan 

och medborgerliga relationer och kan ta tillvara en positiv samarbetsvilja. Tanken om det 

civila samhället börjar med föreställningen att individens frihet är en förutsättning för både 

politisk och ekonomisk frigörelse. En teori är att begreppet har fått stor betydelse eftersom det 

                                                             
6
 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se, sökord: civil, (2013-05-27). 

7
 Proposition 2009/10:55, En politik för det civila samhället, s. 1. 

8
 A.a.  

9
A.a. s. 9. 

http://www.ne.se/
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ger individen tillgång till det gemensamma och en framtid som är inte är förutbestämd.
10

  

Därmed inte sagt att det civila samhället står i ett motsatsförhållande till ekonomin och staten 

utan istället kan det sägas vara en sfär av socialt samspel, beläget mellan ekonomin och 

staten.
11

   Detta samspel mellan stat och samhälle är viktigt av flera skäl och som exempel kan 

nämnas att avlasta det offentliga från bördor, för att öka individernas frihet och för att stärka 

den sociala sammanhållningen.
12

 

Vad utgör då skillnaden mellan det gemensamma och det enskilda? Detta är ingen lätt fråga 

att besvara men det är i princip det som det civila samhället har som mål att göra. Frågan är 

också intressant att ha i bakhuvudet inför kommande kapitel.  

2.3 Det civila samhället i ett historiskt perspektiv 

Som nämnts ovan har betydelsen av begreppet ”det civila samhället” varierat relativt kraftigt 

genom åren. För att öka förståelsen för begreppets innebörd följer därför en kort 

sammanfattning över hur begreppet har använts över tid.  

Under 1600- och 1700-talet definierades civilsamhället som en motsats till naturtillståndet. 

Utmärkande för det civila samhället var att det var uppbyggt kring ett lagstyre och en politisk 

auktoritet som också den var underordnad lagarna. Vidare var civilsamhället synonymt med 

det ”hövliga samhället”, vilket innebär att främlingar uppträder civiliserat mot varandra och 

behandlar varandra med respekt.
13

    

I slutet av 1700-talet och på 1800-talet övergick man ifrån att definiera civilsamhället som en 

motsats till naturtillståndet till att istället definiera det som en kontrast till staten. Skälet till 

det var att statens verksamhet växte kraftigt samt att demokratin fick en ökad betydelse. I och 

med statsmaktens utveckling kom såldes också synen på civilsamhället att ändras. Den tyske 

filosofen Friedrich Hegel definierade det som ”differensen som uppträder mellan familjen och 

staten”. Civilsamhället likställdes därmed med det borgerliga samhället.
14

 Framväxten av 

organisationer och föreningar, kallade borgerliga associationer, spelade enligt forskare en 

avgörande roll för framväxten av en modern offentlighet.
15

 

Under 1900-talet växte statsmakten ytterligare och samhället blev också mer jämställt i och 

med införandet av den allmänna rösträtten. Som en följd av det kom synen på civilsamhället 

                                                             
10

 Kaldor, Mary. Det globala civilsamhället, Göteborg: Daidalos AB, 2004, s. 26.f.  

11
 Cohen, Jean L och Arato, Andrew. Det civila samhället och den politiska teorin, Göteborg: Daidalos AB, 

1995, s. 10.f. 

12
 Arvidsson, Håkan och Berntson, Lennart, m fl. Det civila samhället, Stockholm: Timbro, 1990, s.10. 

13
 Kaldor, s. 31.f.  

14
 A.a. s. 33. 

15
 Red. Svedberg, Lars och Trädgårdh, Lars. Det civila samhället som forskningsfält: nya avhandlingar i ett nytt 

sekel, Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlunds förlag, 2006, s. 11. 
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att förändras, eller kanske avgränsas, ytterligare och det ansågs då innefatta typer av social 

interaktion som är skilda från staten och marknaden.
16

     

2.4 Det civila samhällets status idag 

Sedan början av 1990-talet har begreppet det civila samhället fått en allt ökad användning och 

det nyttjas idag av allt från världsomfattande organisationer, såsom Förenta Nationerna, till 

mindre lokala föreningar.
17

  

Som redan nämnts kort så lämnade regeringen år 2009 en proposition till riksdagen, 

innehållande förslag till mål och inriktning för politiken för det civila samhället. Denna 

ämnade ersätta den nuvarande folkrörelsepolitiken och dess mål. Genom denna nya politik 

ville regeringen lyfta fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra 

relationen mellan staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om generella frågor 

om det civila samhället och dess villkor. Målet för politiken skulle därmed vara att förbättra 

villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin.
18 

Riksdagen beslutade om 

propositionen och de berörda parterna skall därmed aktivt arbeta med de frågor som lyfts fram 

i den.   

I januari år 2010 fick Statistiska centralbyrån i uppdrag av regeringen att ta fram statistik om 

det civila samhället. Detta i enlighet med Förenta nationernas statistiksystem för 

satelliträkenskaper om icke vinstdrivande organisationer. Statistiken skulle omfatta uppgifter 

gällande de delar av det civila samhället som redan omfattas av befintlig ekonomisk statistik, 

men målet var även att beskriva de delar som ännu inte täckts in samt relationerna mellan den 

offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer. Också befintlig statistik om 

befolkningens deltagande skulle redovisas.
19

 Resultatet visade att det år 2010 i Statiska 

centralbyråns företagsdatabas, enligt de avgränsningar som gjordes i samband med studien, 

fanns cirka 77 000 ekonomiskt aktiva organisationer som ansågs tillhöra det civila samhället. 

I dessa organisationer fanns det totalt cirka 142 000 personer sysselsatta. Som exempel på 

kriterier för ekonomiskt aktiva organisationer i företagsdatabasen kan nämnas att det skall 

vara; organisationer med intäkter, organisationer med tillgångar över 10 miljoner kronor 

och/eller intäktsränta/kapitalvinst över en halv miljon kronor samt organisationer med 

anställda. Antalet organisationer i det civila samhället oavsett ekonomisk aktivitet uppgick till 

drygt 217 000 stycken. Antalet organisationer med viss ekonomisk aktivitet hade år 2010 ökat 

jämfört med motsvarande uppgift år 2009.
20

Detta visar således på att antalet organisationer 

                                                             
16

 Kaldor, s. 36. 

17
 Red. Amnå, Erik. Civilsamhället: några forskningsfrågor, Stockholm: Riksbankens jubileumsfond i samarbete 

med Gidlunds förlag, 2005, s. 9. 

18
 Proposition 2009/10:55, En politik för det civila samhället, s. 1. 

19
 Statistiska centralbyråns hemsida, 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=19018 (2013-04-08).  

20
 Det civila samhället 2010 – ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån, Statistiska 

centralbyrån, 2012, s. 19. 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=19018
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som får anses tillhöra det civila samhället är många, liksom antalet personer som är aktiva 

inom dem.  

2.5. Medborgerligt engagemang  

Ett begrepp som ofta kopplas samman med det civila samhället är ”engagemang”. Detta kan 

beskrivas som en (stark och osjälvisk) inriktning av krafter och intressen samt inriktning av 

resurser.
21

 Medborgerligt engagemang innebär i stort att alla människor tar aktiv del i 

samhället. Detta innefattar att man röstar i allmänna val, håller sig informerad om politiska 

händelser och är medlem i föreningar. Syftet med engagemanget torde vara att medborgarna 

skall företräda sina egna intressen samt lära sig förstå hur andra människor har det i 

samhället.
22

  

Vad engagemanget faktiskt mynnar ut i skiljer sig åt mellan olika individer, men också över 

tid. Internationella studier har visat att det ideella engagemanget i Sverige är ovanligt stort. 

Ungefär hälften av alla vuxna beräknas vara ideellt aktiva. En starkt bidragande faktor till 

detta är Sveriges starka folkrörelsetraditioner.
23

 Internationella studier visar att det frivilliga 

organisationsväsendet är starkast i de skandinaviska länderna och svagast i länder med en 

liten offentlig organisation. Däremot tycks det inte finnas något samband mellan en liten stat 

och ett omfattande civilt samhälle.
24

 Om dessa studier stämmer visar det således på att 

svenskar, och skandinaver i stort, i hög grad frivilligt engagerar sig och att detta kan sättas i 

samband med den starka offentliga organisation som dessa länder får anses ha. Vidare visar 

forskning på att andra faktorer som bidrar till den svenska sektorns utformning är stabila 

demokratiska traditioner, en historia av folkligt engagemang och ansvarstagande samt det 

relativt starka samarbetet mellan staten och den frivilliga sektorn.
25

 

Ideella föreningar är en stor aktör inom det civila samhället och man beräknar alltså att det 

idag finns minst 200 000 ideella föreningar i Sverige.
26

  Tillkomsten av nya föreningar ökar 

konkurrensen om nya medlemmar och andra resurser. Samtidigt som antalet föreningar har 

blivit fler har även antalet som engagerar sig blivit det. Dock har det allt större utbudet lett 

fram till att det är svårare idag än tidigare att rekrytera medlemmar och aktiva.
27

 Men varför 

väljer ändå så många att engagera sig i en förening? En frivillig förening kan förstås ses som 

en möjlighet för olika grupper att skapa en gemensam identitet och därigenom också ett 

verktyg för att uttrycka och hävda sin sociala identitet. Genom att engagera sig kan således 

                                                             
21

 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se, sökord: engagemang, (2013-05-15). 

22
 Red. Arvidsson, Claes. Demokratins utmaning: poltikens gränser och det civila samhällets möjligheter, 

Stockholm: Ekerlids förlag, 1996, s. 95. 

23
 Leopold Christer. Professionell ideell: om att verka med ideell logik, Stockholm: Sober Förlag, 2006, s. 15.  

24
 Putnam D. Robert. Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse, 

Stockholm: SNS Förlag, 2001, s. 10. 

25
 Red. Amnå, s. 48. 

26
 Leopold, s. 15. 

27
 A.a. s. 21. 

http://www.ne.se/
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individen dels hävda den gemensamma identiteten, men också få individuella fördelar av sitt 

engagemang.
28

 Som exempel på det senare kan nämnas det symboliska - och sociala kapitalet.  

I och med att det blir svårare att rekrytera medlemmar behöver föreningar hitta lösningar för 

att kunna bedriva sin verksamhet. En sådan lösning är samarbeten och arbetsdelning, med 

vilka organisationerna kan bli starkare och öka sin effektivitet. Denna typ av samarbeten har 

ökat genom bildandet av allt fler paraplyorgan.
29

 Ideella organisationers ökade samarbete 

syftar dels till att förbättra villkoren för sin egen organisation och dels till att förbättra 

sektorns villkor i stort. Genom samarbeten kan förmodligen det civila samhället på sikt 

stärkas ytterligare.  

2.6 Medborgerlig frihet  

Många människor kan troligen uppleva ett problem i att, å ena sidan uppnå behovet av 

ömsesidig respekt och att å andra sidan uppnå behovet och viljan av att ha maximal kontroll 

över sitt eget liv. Detta torde bero på att människor aldrig tidigare har varit både så 

individualiserade och samtidigt så beroende av varandra och globala förhållanden, som i vårt 

moderna samhälle.
30

  

Av stor betydelse för det civila samhället är de mänskliga fri- och rättigheter som stadgas i 

såväl de svenska grundlagarna som i konventioner och andra internationella dokument om 

mänskliga rättigheter.
31

 Som exempel på svenska lagar som är av betydelse för det civila 

samhällets framväxt och fortlevnad kan nämnas yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och 

regeringsformen (1974:152). I regeringsformen 2 kap. 1 § stadgas att var och en gentemot det 

allmänna är tillförsäkrad frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda 

syften. Denna rättighet underlättar bildandet av civilsamhällets organisationer. Vidare 

innehåller regeringsformen ett skydd mot att tvingas delta i sammanslutningar. I 2 kap. 2 § 

meddelas att ingen av det allmänna får tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, 

religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Vidare får ingen av det allmänna tvingas att 

delta i sammankomst för opinionsbildning, i demonstration eller annan meningsyttring, eller 

att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning 

som avses i första meningen. Dessa, med fler, lagstadgade rättigheter är således av stor 

betydelse för det civila samhället då de ger den enskilde medborgaren en form av frihet att 

opponera sig och organisera sig.  

 

 

 

                                                             
28

 Red. Svedberg, Trädgårdh, s. 189.f. 

29
 A.a. s. 22.  

30
 Red. Trädgårdh, Lars. Civilt samhälle kontra offentlig sektor, Stockholm: SNS Förlag, 1995, s. 50. 

31
 Proposition 2009/10:55, En politik för det civila samhället, s. 8. 
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3. Studentnationen  

3.1 Inledning 

Idag ses studentnationerna (nationerna) som en naturlig del av Uppsalas studentliv. Så har det 

dock inte alltid varit, utan nationernas organisation och verksamhet har varierat kraftigt under 

de snart fyrahundra år som de existerat.  

Nedan presenteras hur och varför nationerna en gång bildades samt hur dess verksamhet ser ut 

idag. Detta kapitel syftar till att ge den bakgrundsinformation som jag anser är nödvändig att 

ha med sig då uppsatsens huvudfråga, det vill säga nationsobligatoriet, kommer att 

presenteras.  

3.2 Historisk bakgrund  

3.2.1 Studentnationerna i ett europeiskt perspektiv  

Universiteten i Paris och Bologna tillhör de äldsta i världen och redan under högmedeltiden 

samlades djäknar från olika delar av världen i dessa städer för att få del av berömda lärarnas 

undervisning. Djäknarna kom att dela in sig i olika sammanslutningar, vilka kallades 

Nationes, utefter sin geografiska härkomst.
32

   

Sett utifrån ett historiskt perspektiv har universiteten i Europa inte alltid haft den höga status 

de har idag, utan istället var det ståndsamhället som stod i fokus. För att nå de högsta 

positionerna i samhället spelade klasstillhörighet en större roll än de akademiska meriterna. 

Situationen var densamma i såväl Sverige som i andra delar av Europa och det var till och 

med ganska vanligt att de högre stånden såg ner på universitetsstudenter.
33

 Detta kan mycket 

väl ha medfört att studenter var måna om att sluta sig samman. Ordet samhörighet var redan 

då det som bäst beskrev nationernas syfte och detsamma gäller än idag.   

3.2.2 Studentnationerna i Uppsala  

Uppsala universitet är nordens äldsta universitet och grundades år 1477. Initiativtagaren till 

grundandet var ärkebiskop Jakob Ulvssons och i samband med hans avgång år 1515 minskade 

verksamheten snabbt för att sedan helt upphöra. Vid ett Uppsalamöte år 1593 bestämde man 

att universitetet skulle återupprättas men det officiella dokumentet för den nya verksamheten 

skrevs under först år 1595.
34

 Under de kommande åren blev studenterna i Uppsala allt fler till 

antalet och deras önskan och behov av att organisera sig ökade därmed.  

Studentnationerna i Uppsala bildades under 1600-talet och då troligen med de europeiska 

studentorganisationerna som förebild. En stor del av de skandinaver som studerade under 
                                                             
32

 Bergman, Mats och Montelius, Jan Olof. Nationshusen i Uppsala: en beskrivning tillägnad Upsala universitet 

vid dess 500-årsjubileum, Uppsala: Upsala studenters jubileumskommitterade, 1977, s. XI.  

33
 Lönnroth, Lars. Den dubbla scenen: muntlig diktning från Eddan till Abba, Stockholm: Carlssons bokförlag,  

2008, s. 213.  

34
 Uppsala universitets hemsida. http://www.uu.se/om-uu/historia/kort-historik/ (2013-09-10). 
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medeltiden gjorde det på universitetet i Paris och dess organisation blev därför en nära 

förebild för den svenska universitetsorganisationen.
35

 Sammankomsterna bestod i början av 

den såkallade depositionen, vilket innebar att ohyfsade djäknar skulle förklaras för fria 

studenter. Efter depositionen följde cornutöl, då de äldre studenterna tog hand om de 

nyanlända. Dessa sammanslutningar utvecklades sedan till att bli allt mer fasta organisationer 

för studenter från samma delar av landet och de kallades då för landskap. Eftersom 

landskapen ofta urartade försökte universitetets konsistorium att förbjuda dem vid flera 

tillfällen. Då det visade sig vara mycket svårt att införa ett förbud beslutade konsistoriet, vid 

ett sammanträde den 14 januari 1663, att istället tillåta landskapen men att över vart och ett 

sätta en professor som inspektor. Detta beslut följdes upp år 1667 då man beslutade att var 

student måste tillhöra ett landskap, eller nation som det sedermera kom att kallas. Då 

studenterna i Uppsala blev fler till antalet ökade också antalet nationer och även deras 

verksamhet. Under de första seklerna ägde nationerna inte så mycket mer än varsin kista, 

kallad fiscus.
36

 Med åren ökade dock nationernas ägodelar och därmed behovet av egna 

lokaler och under 1800-talet blev flera av nationerna ägare till egna hus. Att det kunde ske var 

i många fall tack vare donatorer från hembygden.
37

 I och med de nya nationshusen kunde 

nationernas verksamhet utökas ytterligare, bland annat i form av bibliotek och traditionella 

akademiska middagar.
38

  

Många av studenterna i Uppsala hade långt hem till sin familj och studentnationerna intog 

därmed den viktiga rollen att ge studenterna en social gemenskap samt fungera som ett stöd 

vid svåra situationer. Det innebar bland annat att medlemskapet berättigade till sjukvård samt 

begravningshjälp.
39

 Vidare erbjöds studenterna, tack vare sitt medlemskap, tillgång till olika 

föreningar såsom körer och idrottsklubbar. Sakta men säkert kom således studentnationernas 

aktiviteter att utökas till den verksamhet som finns idag.    

Troligen var det under 1800-talets början som nationerna i Uppsala påbörjade ett informellt 

samarbete. År 1831 hölls det första protokollförda mötet mellan nationernas kuratorer, vilket 

ledde till att den organisation som kom att kallas Kuratorskonventet bildades. 

Kuratorskonventet har allt sedan dess varit nationernas samarbetsorgan och gemensamma 

företrädare.
40

  

Under 1840-talet uppkom en önskan om en förening som kunde tala för studenterna som 

grupp och inte bara för nationerna. Till en början förenades ordförandeskapet i 

Kuratorskonventet med det som kom att kallas Studentkåren och styrelsen för de både 

                                                             
35

 Bergman, Mats och Montelius, Jan-Olof, s. XI. 

36
 A.a. s. XII.f. 

37
 Frängsmyr, Carl. Uppsala universitet 1852-1916, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010, s. 396. 

38
 Bergman, Mats och Montelius, Jan-Olof, s. XVII. 

39
 Frängsmyr, Carl, s. 195.  

40
 Kuratorskonventets hemsida, http://www.kuratorskonventet.se/default.asp?sc=page&sid=13 (2013-02-22). 
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organisationerna utgjordes av nationernas kuratorer.
41

 Den 12 mars 1849 antogs stadgarna för 

Uppsala studentkår och Sveriges första studentkår var därmed bildad.
42

 

Under 1950-talet ökade antalet studenter i Uppsala kraftigt och därmed också nationernas 

verksamhet.  Bland annat så byggdes flera av nationshusen om och nationerna byggde också 

fler bostäder för studenterna. Under 1960-talet blev uppdelningen mellan kårens och 

Kuratorskonventets arbetsuppgifter tydligare och nationerna intog en viktig roll inom det 

studiesociala och kurativa området. Decenniet präglades också av massiv kritik då nationerna 

anklagades för slutenhet, bakåtsträvande och sågs som förlegade sammanslutningar. Detta 

ledde till att nationerna fick jobba allt hårdare för att motivera sitt existensberättigande.
43

 

Diskussionen om kår- och nationsobligatoriet tog därmed sin början.  

3.3 De nutida studentnationerna  

3.3.1 Studentnationens syfte  

Ett av de ursprungliga syftena med studentnationerna var att studenter från samma delar av 

landet skulle få en naturlig mötesplats. Med dagens möjlighet till transport och 

kommunikation har syftet delvis kommit att ändras, eller snarare utvecklas.  

Fram till den 1 juli 2010, det vill säga dagen då kår- och nationsobligatoriet avskaffades var 

förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet 

och högskolor gällande. Enligt förordningens 17 § var nationernas ändamål att främja 

medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med studierna.  

Efter den 1 juli 2010 går det att utläsa ungefär samma formulering ur högskolelagens 

(1992:1434) 15 §. Enligt paragrafen skall en nation ha som huvudsakligt syfte att genom 

studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen och främja deras studier.  

Samma innebörd går att utläsa ur respektive studentnations stadgar och som exempel följer 

utdrag ur tre nationernas stadgar.  

Stockholms nation stadgar att ”nationens ändamål är att verka för Landsmännens trivsel och 

välfärd för att på så sätt befrämja deras studier under tiden i Uppsala”.
44

 I Smålands nations 

stadgar går det att utläsa att ”nationens ändamål är att främja medlemmarnas studier samt 

bereda dem tillfälle till inbördes bistånd och understöd”.
45

 I Värmlands nations stadgar uppges 

att ”nationens verksamhet har till syfte att, bland sina medlemmar, främja studier och vad som 

har sammanhang med dessa. Nationen skall bidra till personlig utveckling under studietiden 

samt erbjuda trevnad och umgänge för den enskilde. Vidare skall nationen verka för att stärka 

                                                             
41

 Red. Skördeman, Gustaf. Jubileumsskrift, Kuratorskonventet 160 år 1831 – 1991, Uppsala: 

Kuratorskonventet, 1991, s. 21. 

42
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 A.a. (2013-02-22).  
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sambandet med hembygden och uppfylla de krav som ställs på dess verksamhet enligt lagar 

och författningar”.
46

 

Sammanfattningsvis så syftar studentnationerna i Uppsala således till att bedriva 

verksamheter som gynnar såväl studenternas studier som deras fritid.    

3.3.2 Dagens studentnationer och dess verksamhet  

De studentnationer som berörs av nationsobligatoriet är knutna till universiteten i Uppsala och 

Lund. Som nämnts ovan kommer jag dock i huvudsak att fokusera på de studentnationer som 

finns i Uppsala.  

Idag finns det tretton nationer i Uppsala och som kan utläsas ur texten ovan har de existerat i 

flera århundraden. Alla har relativt stora hus förlagda i centrala Uppsala.  Verksamheten 

påminner på många sätt om hur den gjorde då nationerna än gång grundades, kanske i 

huvudsak beroende på att nationerna då som nu drivs av studenter och för studenter. Innan 

obligatoriets avskaffande fanns det även en fjortonde nation, kallad Skånelandens nation. 

Denna skiljde sig från de övriga i och med det att den inte hade någon verksamhet. 

Skånelandens nation grundades år 1964 och fanns till som ett alternativ för de studenter som 

inte ville tillhöra någon av de aktiva studentnationerna.
47

 I och med nationsobligatoriets 

avskaffande, den 1 juli 2010, existerar dock inte denna nation längre. Så länge den existerade 

var cirka 12 procent av studenterna vid Uppsala universitet medlemmar i Skånelandens 

nation.
48

 

Nationerna har än idag namn efter olika svenska landskap men det är inte nödvändigt att välja 

nation efter hemlän. Idag är det endast Södermanland-Nerikes nation som har kvar en form av 

anknytningskrav. Detta innebär att en student som vill bli medlem i denna nation måste 

uppvisa någon form av anknytningsbevis, det vill säga något som styrker anknytningen till 

Södermanland eller Närke. Det kan exempelvis röra sig om ett gymnasiebetyg, ett 

personbevis från studenten själv eller från någon av dennes föräldrar.
49

 För att bli medlem i 

någon av de övriga nationerna räcker det att vara grund- eller forskarstuderande vid något av 

universiteten i Uppsala.  

De olika nationernas medlemsantal varierar mellan cirka 500 och 7 500 medlemmar och som 

medlem i en av dem får man tillgång till dem alla. Vissa förmåner såsom bostäder och 

stipendier får studenten dock tillgång till endast som medlem i den specifika nationen. 

Medlemsavgiften, som betalas terminsvis, var före obligatoriets avskaffande, i genomsnitt 460 

kronor per år, det vill säga 230 kronor per termin.
50

 De stora skillnaderna i medlemsantal 
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 Värmlands Nations stadgar, antagna på landskap den 23 november 1997 och fastställda av konsistoriet den 24 

april 1998, 1 kap. 2 §. 
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medför att nationerna har olika förutsättningar vad gäller det ekonomiska och därmed också 

vad gäller att bedriva olika typer av verksamheter. Var nation försöker således skapa något 

som är unikt för just dem, men i grund och botten påminner en stor del av verksamheterna 

ändå om varandra.  

De har alla olika former av kulturella aktiviteter såsom körer, orkestrar och teaterföreningar. 

Majoriteten av dem har även idrottsföreningar.   

Alla tretton nationerna äger bostäder och tillsammans utgör de cirka 3 500 stycken av 

varierande storlek.
51

 Vidare delar de alla årligen ut stipendier till sina medlemmar. Pengarna 

till dessa stipendier har i många fall skänkts av tidigare medlemmar eller av personer som på 

annat sätt haft en anknytning till den specifika nationen. Dessa stipendier kan således 

betraktas som en länk tillbaka till det som tidigare inträffat inom nationsvärlden.  

Medlemmarna i en studentnation får tillgång till dess bibliotek. De tretton nationsbiblioteken 

försöker tillsammans tillhandahålla kurslitteratur i A- och B-kurserna i de flesta av 

universitetets ämnen och det finns en överenskommelse som ger samtliga nationsmedlemmar 

rätt att låna ur alla nationsbibliotek.
52

 

En stor del av verksamheten består också av gasquer, det vill säga traditionella finare 

middagar, baler, pubar, klubbar, fikan, luncher och liknande. Det vill säga arrangemang där 

mat, dryck och det sociala är i fokus.  

3.3.3 Studentnationen som organisation  

Studentnationerna är att betrakta som föreningar och därmed också som en del av det civila 

samhället. Det som karaktäriserar organisationer som ingår i civilsamhället är följande.
53

 

- Organisationstypen är en förening. I juridisk mening är en förening en association 

som enligt sina egna regler/stadgar kan ha ett växlande antal medlemmar utan att 

reglerna behöver göras om när medlemmar tillkommer eller avgår.
54

 Detta stämmer 

överens med studentnationernas verksamhet och det går också att utläsa ur 

ovanstående resonemang kring syftet med nationerna.  

- Huvudmannen är kollektivet av medlemmar. Nationerna finns till för sina medlemmar 

och alla medlemmar har också en röst var på de såkallade landskapen, vilket är var 

nations högst beslutande organ.  

- Syftet är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen. Detta går klart att utläsa 

ur samtliga nationernas stadgar. Se ovan för exempel.  
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- Målgruppen är medlemmarna och eventuellt andra grupper. Studentnationerna finns 

till för sina egna medlemmar men också för studenterna som grupp. Därmed har 

nationerna också en stark anknytning till Uppsala universitet. 

- Relation till föreningen är frivillig. Före obligatoriets avskaffande var relationen inte 

alltid frivillig vad gäller medlemskapet men i Uppsala fanns möjligheten att gå med i 

Skånelandens nation. Engagemanget i en nation är och har varit byggt på frivillighet.  

- Finansieringen sker genom avgifter och bidrag. Som nämnts ovan tar nationerna ut en 

medlemsavgift varje termin. Vidare har de vissa skattelättnader, vilket kommer att 

presenteras närmare nedan. Bidrag ifrån hembygden och liknande förekommer, men i 

vilken uträckning skiljer sig åt mellan nationerna. Verksamheten finansieras också 

genom pub-, fika- och klubbverksamhet och liknande.  

Studentnationerna är således att betrakta som organisationer som ingår i det civila samhället.  

Varje nation leds av heltidsarvoderade förtroendevalda studenter, såkallade kuratorer, vilka 

under ett års tid har blivit valda till att representera nationen utåt och sköta det dagliga arbetet. 

Vissa nationer har även ytterligare en eller flera personer som under en eller två terminer är 

förtroendevalda på heltid. Kuratorerna och övriga ämbetsmän väljs av landskapet, var nations 

högst beslutande organ, där var medlem har en röst var. De heltidsarvoderade får en 

ekonomisk ersättning men den går ej att jämföra med en ordinarie lön. 

Än idag fungerar Kuratorskonventet som nationernas gemensamma samarbetsorgan. Dess 

verkställande presidium består av ordförande, kallad Curator Curatorum, kassören, kallad 

Custos Pecuniae samt vice Curator Curatorum. Dess syfte är just att fungera som ett 

samarbetsorgan och de har, för nationernas räkning, exempelvis kontakter med utomstående 

parter såsom Uppsala universitet, Uppsala studentkår, Uppsala kommun, samt utomstående 

organisationer och företag.
55

 Varje nation finns representerad i Kuratorskonventet genom sin 

Förste- och Andre kurator. Kuratorskonventet hade och har fortfarande, därmed en viktig roll 

vad gäller nationsobligatoriets avskaffande och hur detta skall hanteras.  
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4. Nationsobligatoriet 

4.1 Inledning  

Den 1 juli 2010 avskaffades det såkallade kår- och nationsobligatoriet. Således är det inte 

längre obligatoriskt för en student att vara medlem i vare sig en studentkår eller en 

studentnation.  

Detta kapitel syftar till att öka förståelsen för avskaffandets betydelse. Inledningsvis kommer 

jag att redogöra för obligatoriets innebörd samt ge ett historiskt perspektiv på detta. Därefter 

kommer jag att övergå till att beskriva vad avskaffandet innebär samt de statliga offentliga 

utredningar som ligger till grund för beslutet.  

4.2 Kår- och nationsobligatoriets innebörd 

Fram till den 1 juli 2010 var alla som studerade vid en statlig högskola eller universitet 

skyldiga att vara medlemmar i en studentkår. Detta gällde såväl grundutbildningsstudenter 

som doktorander. Vid universiteten i Uppsala och Lund var studenterna även tvungna att 

tillhöra en studentnation och vid Stockholms universitet även en fakultetsförening. 

Studenterna fick varje termin betala en medlemsavgift till dessa organisationer och den exakta 

summan bestämdes av respektive organisation.
56

 Studenternas skyldighet att tillhöra dessa 

sammanslutningar framgick av förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och 

studentföreningar vid universitet och högskolor, vilken alltså upphörde att gälla den 1 juli 

2010. Huruvida en student faktiskt var medlem i de obligatoriska sammanslutningarna 

kontrollerades normalt sett vid tentamen, vid utfärdande av examen och liknande tillfällen.   

I kommande stycken kommer endast nationsobligatoriet att beröras.   

4.3 Nationsobligatoriet i ett historiskt perspektiv  

År 1667 beslutade konsistoriet vid Uppsala universitet att var student var tvungen tillhöra ett 

landskap, eller nation som det sedermera kom att kallas.
57

 Skälet till obligatoriets införande 

var att det ansågs vara ett bra sätt för universitetet att få uppsikt över studenterna. Detta då det 

sedan år 1663 fanns en inspektor vid var nation, det vill säga en professor som hade som 

uppgift att övervaka studenterna.
58

  

År 1745 kom nationerna att ifrågasättas av den såkallade Uppfostringskommissionen. Denna 

grupp ville göra så att universitetsutbildningar blev mer nyttiga för samhället och som ett steg 

för att så skulle kunna ske ansåg man att det vore bättre om nationerna ersattes av 

fakultetsföreningar. Konsistoriet vid Uppsala universitet avslog dock förslaget med 
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motiveringen att fakultetsföreningar inte skulle kunna fullfölja nationernas sociala uppgifter. 

Vidare menade de att nationerna inträdde i familjens ställe och därmed var mycket viktiga för 

studenterna.
59

     

År 1852 skapade universiteten i Uppsala och Lund gemensamma statuter och studenternas 

skyldighet att tillhöra en nation skrevs då in också i dessa.
60

 Genom införandet visade man 

ytterligare på nationernas betydelse för universiteten.  

Fram till slutet av 1950-talet sågs obligatoriet mer eller mindre som en självklarhet. Då 

började det dock ifrågasättas. Ett av de främsta skälen till det var att ett obligatorium ansågs 

strida mot föreningsfriheten, enligt vilken en person inte skall tvingas tillhöra en organisation. 

Argumenten som framkom för att behålla obligatoriet var bland annat att det ansågs praktiskt 

eftersom det fyllde en viktig funktion.
61

  

År 1964 grundades Skånelandens nation i Uppsala. Denna nation grundades med bakgrund till 

just diskussionerna kring obligatoriets vara eller icke vara och fanns till som ett alternativ för 

de studenter som inte ville tillhöra någon av de aktiva studentnationerna. Syftet med 

införandet var att till lägsta möjliga avgift uppfylla universitetsstadgans krav på det 

obligatoriska medlemskapet i en studentnation.
62

 

Under 1970-talet fortsatte diskussionerna kring såväl kår- som nationsobligatoriet. Också flera 

offentliga utredningar genomfördes de kommande decennierna. Alla förslag till avskaffade av 

obligatoriet kom dock att avslås, främst beroende på att såväl kårer som nationer ansågs fylla 

en viktig funktion samt för att statsutgifterna skulle komma att öka vid ett avskaffande.
63

   

År 1993 beslutade riksdagen att obligatoriet skulle upphöra den 1 juli 1995. År 1994 skedde 

dock ett regeringsskifte och den nya utbildningsministern Carl Thams (S) föreslog, i 

proposition 1994/95:95
64

, att obligatoriet skulle bibehållas. Bakgrunden till det var bland 

annat att den utredning som skedde innan beslutet fattades, visade att obligatoriet varken stred 

mot föreningsfriheten eller de mänskliga frihetsrättigheterna. Vidare ansåg man att 

obligatoriet genererade ett studentinflytande. Utbildningsutskottet ställde sig bakom förslaget 

att ändra tidigare fattat beslut och så gjorde även riksdagen.
65

 Obligatoriet fortsatte därmed att 

gälla.  
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4.4. Nationsobligatoriets avskaffande   

4.4.1 Syftet med nationsobligatoriets avskaffande 

Den 16 mars 2009 överlämnade regeringen proposition 2008/09:154, Frihet och inflytande- 

kårobligatoriets avskaffande, till riksdagen. Syftet med propositionen var att avskaffa såväl 

kår- som nationsobligatoriet och istället införa ett modernt system för studentinflytande. För 

att så skulle kunna ske föreslog man förändringar i högskolelagen (1992:1434), 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inkomstskattelagen (1999:1229).
66

  

Den 10 juni 2009 beslutade riksdagen att kår- och nationsobligatoriet skulle avskaffas i 

enlighet med regeringens proposition.  

4.4.2 Ställningen som nation 

I högskolelagens 4 kapitel 15 §, som trädde i kraft den 1 juli 2010, meddelas att ställningen 

som nation har en sådan nation vid Uppsala universitet eller Lunds universitet som: 

1. studenter var skyldiga att tillhöra enligt de föreskrifter som gällde omedelbart före den 

1 juli 2010 och som då bedrev studiesocial verksamhet, 

2. har som huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som 

tillhör nationen och främja deras studier och 

3. som bistår studenter med studiesocial verksamhet. Lag (2009:766). 

Således finns det även efter obligatoriets avskaffande tretton nationer kopplade till Uppsala 

universitet. Skånelandens nation, som alltså inte bedrev någon aktiv verksamhet, upphörde 

därmed att existera.  

4.4.3 Skattelättnader 

Innan nationsobligatoriets avskaffande hade studentnationerna vissa skattelättnader. Enligt 

den proposition som föregick beslutet att avskaffa obligatoriet föreslogs att samma 

skattelättnader skulle vara gällande även i fortsättningen.
67

 Skattelättnaderna innebär att 

nationerna inte betalar inkomstskatt, fastighetsskatt eller fastighetsavgift.  

Skattelättnaderna är också i överensstämmelse med den statliga utredning som skedde år 2009 

angående moderniserade skatteregler för ideell sektor.
68

Enligt denna utredning är nationerna 

att jämställa med de organisationer som berörs av utredningen eftersom de har såkallat 

allmännyttigt ändamål.  

Frågan huruvida nationernas skattelättnader skall bestå eller ej är dock ständigt aktuell då de 

måste överensstämma med EG- och EU-rätten.   
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5 Metod  

5.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras den metod som jag har använt mig av vid arbetet med denna 

uppsats. Närmare kommer jag att redogöra för intervjuernas och enkätens syfte och 

utformning. Avslutningsvis presenteras min analysmetod samt källkritik.    

5.2 Tillvägagångssätt  

För att skriva denna uppsats har jag genomfört litteraturstudier och artikelsökningar, främst 

med inriktning mot det civila samhället, dess historia och nuvarande status i samhället. Jag 

har även genomfört litteraturstudier för att ta del av studentnationernas (nationernas) historia. 

Forskningen gällande nationerna och nationsobligatoriet är begränsad och jag har därmed 

även genomfört sökningar gällande ideella organisationer och sociala rörelser i stort. Värt att 

påpeka ytterligare en gång är dock att studentnationernas organisation är speciell i och med 

det att de byter förtroendevalda varje termin/vart år och som regel inte har några formellt 

anställda. Detta medför att jag har fått vara relativt restriktiv till vilken tidigare forskning som 

är att betrakta som relevant för att syftet med denna uppsats skall uppfyllas.  

För att få kunskap om syftet bakom nationsobligatoriets avskaffande har jag studerat den 

proposition som låg till grund för beslutet att avskaffa det, samt de statliga offentliga 

utredningar som kan kopplas samman med detta. Med samma syfte har jag även studerat den 

lagtext som kan kopplas samman med obligatoriet och nationernas status. Då dessa låg till 

grund för beslutet att avskaffa nationsobligatoriet är dess tillförlitlighet hög. Vidare är det 

därmed också dessa källor som styr de nya förutsättningarna som nationerna idag har fått, och 

kan komma att behöva, anpassa sin verksamhet efter.     

Då den tidigare forskningen gällande nationsobligatoriets syfte och avskaffande alltså är 

mycket begränsad fann jag det lämpligt att genomföra kvalitativa objektivt strukturerade 

intervjuer med tre av Uppsalas Förste kuratorer.
69

 Intervjuerna ägde rum hösten 2009, det vill 

säga innan nationsobligatoriet föll. Syftet med genomförande av dessa intervjuer var att få 

kunskap om hur nationerna ställde sig till, och förberedde sig inför, obligatoriets avskaffande. 

Jag fann det lämpligt att genomföra tre intervjuer, vilket ger ett urval på cirka 25 procent.  

Urvalet baserade jag på nationernas medlemsantal och valde därför att genomföra intervjuer 

med Förste kuratorerna på Norrlands nation, vilken har flest antal medlemmar, Värmlands 

nation, vilken är att betrakta som mellanstor samt Gotlands nation, vilken är den med minst 

antal medlemmar. Skälet till att jag valde att basera urvalet på just antalet medlemmar var för 

att den variabeln är mycket styrande för nationernas sätt att fungera och genom att välja olika 

storlekar fick jag ett så brett perspektiv på frågan som möjligt. 

Med syfte att få kunskap om vad nationsobligatoriets avskaffande faktiskt har fört med sig för 

de tretton studentnationerna och dess samarbetsorgan, Kuratorskonventet, genomförde jag 
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våren 2011, våren 2012 samt våren 2013 intervjuer med då sittande Curator Curatorum.
70

 I 

och med dessa intervjuer kommer jag att kunna presentera såväl ett förhandsperspektiv som 

ett efterhandsperspektiv gällande synen på, och konsekvenserna av, avskaffandet. 

För att inte riskera att missa något av det informanterna sade valde jag att spela in och sedan 

transkribera varje intervju. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att jag har kunnat lyssna på 

samtliga intervjuer flera gånger och jag kunde också till fullo koncentrera mig på svaren då 

jag slapp anteckna under intervjuernas gång.
71

 Varje intervju tog cirka 30 minuter och ägde 

rum i enskildhet på respektive informants kontor. Genom att träffa dem personligen hade jag 

möjlighet att skapa mig ett bättre helhetsintryck i och med det att jag kunde se informanternas 

ansiktsuttryck, gester och liknande.   

Med syfte att få kunskap om hur studenter vid Uppsala universitet ställde sig till att fortsätta 

sitt medlemskap efter obligatoriets avskaffande genomförde jag, hösten 2009, en 

enkätundersökning bland studenter för att undersöka huruvida de ämnade vara kvar som 

medlemmar då obligatoriet avskaffades.
72

 Enkäten var utformad med syftet att också få svar 

på vad som var skälen till att studenten ämnade eller inte ämnade vara kvar som medlem samt 

vilken bild de hade av nationerna och nationsaktiva i stort.  Totalt delade jag ut enkäter till 

150 grundutbildningsstudenter vid Sociologiska institutionen i Uppsala och 141 av dessa 

besvarade och lämnade in enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 94 %. Inför bearbetningen 

av den insamlade datan hade jag för avsikt att genomföra en enklare bortfallsanalys och då 

jämföra materialet med populationen eller det ursprungliga urvalet. Då svarsfrekvensen är att 

betrakta som mycket hög fann jag det dock, i enlighet med Trost, inte nödvändigt att 

genomföra detta.
73

 Värt att poängtera är att även det interna bortfallet, det vill säga bortfallet 

på enstaka frågor bland de som i övrigt besvarat enkäten, var mycket litet.
74

  

Vid utformningen av enkäten använde jag mig av frågor med såväl fasta som öppna 

svarsalternativ. Trost varnar för att använda sig av öppna frågor men för att skapa mig en 

bättre uppfattning gällande hur studenter tänkte inför valet att fortsätta sitt medlemskap eller 

ej ansåg jag att fördelarna var fler.
75

 En av de största nackdelarna med öppna svarsalternativ 

är att det är tidskrävande att gå igenom och sammanställa svaren och jag valde därför att göra 

svarsutrymmet relativt begränsat.  

Sammanlagt bygger min studie alltså på litteraturstudier, sex intervjuer och en enkät riktad till 

150 personer. 
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5.3 Analysmetod 

När data föreligger, som i denna uppsats genom intervjuer och enkätformulär, är det viktigt att 

kontrollera och ordna materialet innan analysen genomförs.
76

 Som nämnts ovan valde jag 

därför att bearbeta det insamlade materialet genom att till fullo transkribera varje intervju. 

Genom att göra detta blev materialet mer lättöverskådligt och således också till analyserbara 

texter.  

Enkäterna bearbetade jag genom att gå igenom var och en av dessa och sedan skapa 

analyserbara tabeller. Grundprincipen för ett såkallat samband eller korrelation är just att man 

är intresserad av att se om två eller fler variabler samvarierar.
77

 Exempelvis var jag intresserad 

av att se huruvida en persons ålder och bostadsort påverkade huruvida de ämnade vara kvar 

som medlemmar efter nationsobligatoriets avskaffande eller inte. Genom att skapa tabeller 

kunde dessa eventuella samband utläsas.  

Begreppet ”hermeneutisk forskning” visar på betydelsen av tolkning och förståelse.
78

 Ett 

viktigt begrepp inom denna metod är den ”hermeneutiska cirkeln”, eller den ”hermeneutiska 

spiralen” som den också kallas, vilket innebär att tolkningar skall växa fram via en växelvis 

process genom det man redan vet och de nya erfarenheter som man får genom 

observationer.
79

Då jag, genom mitt engagemang på en av Uppsalas studentnationer och 

Kuratorskonventet, hade en viss förståelse för situationen lät jag detta ligga till grund för mina 

litterära sökningar samt utformandet av intervjufrågor och enkät. Mina förkunskaper har 

sedan ställs i förhållande till de nya kunskaper som jag har fått under arbetets gång.   

5.4 Etiska överväganden 

Inför arbetet med denna uppsats tog jag del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning från år 2002. Enligt dessa principer kan 

det grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.
80

 Det första, informationskravet, innebär i korthet att forskaren skall 

informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller vid deltagandet. I samband med detta är det också viktigt att ge informanten 

information om att deltagandet är frivilligt.
81

 Inför varje intervju hade jag skriftlig kontakt 

med var informant och dessa informerades då om syftet med undersökningen samt gavs 

möjlighet att ställa frågor. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning själv har 
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rätt att bestämma över sin medverkan och att ett samtycke därmed skall lämnas.
82

 Vid 

intervjuerna gav deltagarna sitt samtycke genom att välja att delta och de gavs också 

möjligheten att avbryta intervjun, alternativt inte besvara en fråga, om det var något de inte 

kände sig bekväma med. Vid enkätundersökningen, som var helt anonym, gav de 

medverkande sitt samtycke genom att välja att besvara och lämna in enkäten. 

Konfidentialitetskravet innebär i korthet att uppgifter om deltagarna i en undersökning skall 

ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.
83

 Enkäten var, som nämnts ovan, helt anonym. Namnet på 

de som genom intervjuer har deltagit i undersökningen framgår av de transkriberade 

intervjuerna men dessa personer har också givit sitt medgivande till detta. Skälet till detta är 

att de ansåg att någon känslig information ej hade lämnats. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att det är organisationens, som respektive informant företrädde, och inte den enskilda 

informantens åsikt som är det väsentliga för undersökningen. Det fjärde och sista kravet; 

nyttjandekravet, innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål, det vill säga inte för kommersiellt bruk eller liknande.
84

  

  

5.5 Källkritik 

De informanter som jag har genomfört intervjuer med var förtroendevalda till kuratorer under 

ett års tid, respektive till Curator Curatorum under ett halvårs tid. De var alla väl insatta i 

nationsobligatoriets fråga men då tiden som heltidsarvoderad är mycket begränsad kan det 

vara svårt att få ett övergripande helhetsperspektiv på frågan. För att minska risken att det var 

informantens privata, och inte organisationen denne företrädde, åsikt som kom fram försökte 

jag minimera antalet ledande frågor.  

Genom att genomföra enkätundersökningen fick jag en uppfattning av hur studenterna ställde 

sig till att fortsätta sitt medlemskap då det inte längre var obligatoriskt. I samband med att jag 

lämnade ut enkäten gav jag också en kort bakgrundsinformation om syftet med 

undersökningen samt gällande vad nationsobligatoriets avskaffande skulle komma att 

innebära. Deltagarna gavs också möjlighet att ställa frågor. Trots detta är jag tveksam till 

huruvida alla förstod att de inte skulle få tillgång till nationernas verksamheter utan ett 

medlemskap. Detta grundar jag på att en liten andel uppgav att de brukade besöka nationerna 

varje vecka men att de ändå inte ämnade vara kvar som medlemmar 
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6. Studentens frihet och det civila samhället  

6.1 Inledning 

Nationsobligatoriet avskaffades med syfte att göra det frivilligt för studenter att gå med i en 

studentnation. Precis som den bakomliggande propositionens
85

 titel anger så ville riksdagen 

genom avskaffandet skapa frihet för studenter. För att nationerna skall kunna fortsätta att 

bedriva sin verksamhet och därmed fungera som organisation krävs det dels att studenter 

väljer att bli medlemmar, dels att de väljer att engagera sig i verksamheten. I detta kapitel 

kommer jag, med utgångspunkt i teorierna om det civila samhället, att presentera vad som kan 

ligga bakom huruvida en individ väljer att engagera sig i friviligarbete eller ej samt vad dessa 

kan få ut av engagemanget i form av sammanhållning och socialt kapital. Vidare kommer 

resultatet från intervjuer och enkäter att presenteras.  

6.2 Engagemang  

6.2.1 Konsument eller deltagare? 

Som konstaterats ovan är studentnationerna att betrakta som organisationer som ingår i det 

civila samhället. Detta innebär således att relationen till föreningen, i vårt fall 

studentnationerna, skall vara frivillig. Innan nationsobligatoriets avskaffande byggde inte 

alltid medlemskapet på frivillighet men konsumtionen och engagemanget byggde såväl 

tidigare som nu på detta. Med konsumtion avses i detta sammanhang användning och 

förbrukning av de varor och tjänster som studentnationerna erbjuder.
86

  

Det finns många förhållanden som styr huruvida en person, i detta fall en student, väljer att 

engagera sig i frivilligarbete eller ej. På individnivå spelar faktorer såsom ålder, utbildning, 

livssituation, ekonomi, familjetradition, kulturell bakgrund och intressen stor roll för om, hur 

och var en person väljer att engagera sig. Av alla faktorer är dock organisationen den som 

påverkar mest.
87

 För att en person skall välja att engagera sig krävs det således att denne har 

förtroende för organisationens verksamhet.   

Forskning visar att allt fler personer som är medlemmar i en förening, jämfört med år 1992, 

har blivit passiva medlemmar. Mellan år 2000 och 2009 har dock den andel av befolkningen 

som är aktiv i en förening knappt minskat alls.
88

Som ovan nämnts visar dock annan forskning 

att engagemanget istället har ökat de senaste åren.
89

 Någon exakt statistik gällande huruvida 

engagemanget på nationerna har varierat över tid finns, mig veterligen, ej framtagen och det 

kan också variera från år till år hur många som väljer att kandidera till de ämbeten som finns 
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stadgade. Trenden i samhället är dock viktig att känns till då det kan innebära och krävas 

större arbetsinsatser för de som tar på sig ett förtroendeuppdrag om färre väljer att göra det.
90

 

Vid den enkätundersökning som jag genomförde hösten 2009, således innan 

nationsobligatoriet avskaffades, ställdes frågan: hur ofta besöker du någon av 

studentnationerna? Svaren föll ut enligt tabellen nedan.  

Tabell 1, Besök på studentnation 

%. 

Ålder -20 21-24 25-29 30- 

Mer än två gånger i veckan 13 10 0 0 

1-2 gånger i veckan 45 40 19 0 

1-3 gånger i månaden 29 32 25 31 

Mindre än en gång i månaden 13 18 56 69 

Totalt 100 100 100 100 

 

Hur ofta en student tenderar att besöka en nation tycks vara sammankopplat med studentens 

ålder; ju yngre man är desto oftare besöker man nationerna. Av de svarande är det få som 

uppger att de aldrig besöker nationerna och av dem som uppger det var en klar majoritet 

bosatta på annan ort. Av tabellen går det således att utläsa att en relativt stor andel av de 

tillfrågade är konsumenter av det nationerna erbjuder Uppsalas studenter.  

Någon tydlig skillnad mellan könen gick inte att urskilja via den genomförda undersökningen. 

Männen som besvarade enkäten tenderade att något oftare besöka nationernas evenemang, 

men då det endast var 37 män som besvarade enkäten är det svårt att dra några egentliga 

slutsatser av detta. 

I enkäten ställdes vidare frågan; är du aktiv vid någon studentnation? De deltagande svarade 

enligt tabellen nedan. 

Tabell 2, Aktiv vid en studentnation  

  Antal Procent 

Ja 14 10 

Nej 115 81 

Har varit 12 9 

Totalt 141 100 

 

Av tabellen framgår det att 10 procent av de tillfrågade är aktiva på en nation i dagsläget och 

att 9 procent har varit det. Av dessa uppger majoriteten att de är/har varit aktiva på grund av 

gemenskapen engagemanget genererar i, erfarenheterna man får samt för att det är roligt.  
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Richard Samuelsson, dåvarande Förste kurator på Norrlands nation, sade i en intervju som 

ägde rum hösten 2009 att medlemmarna i förväg vill veta vad de får ut av att engagera sig.
91

 

Ett par dagar före intervjun hade Norrlands nation haft sin såkallade decenniegasque med 

gäster som varit engagerade på 1970-talet och hans intryck efter denna tillställning var att 

inställningen bland de som var aktiva då verkar ha varit en helt annan jämfört med de som 

idag är medlemmar och aktiva på nationen. Richards intryck var att detta främst beror på den 

ökade pressen att snabbt bli klar med sin utbildning och komma ut i arbetslivet. En sådan 

press kan medföra att nationsengagemang inte är något man väljer att satsa på. Richard 

Samuelsson menade att de som var aktiva på 70-talet inte tycks ha känt av denna press i lika 

hög mån och därför valde att ”ta det lugnt och glida runt på nationen”. Huruvida detta är 

korrekt eller ej ämnar jag inte utreda närmare men det är en intressant tanke att ha med sig 

inför kommande resonemang om krav på professionalisering och byråkratisering.  

6.2.2 Sammanhållningen bland studenter  

I anslutning till Uppsala universitet finns det cirka 40 000 studenter
92

; en grupp i samhället 

som sedan flera århundraden tillbaka har organiserat sig i grupper för att tillsammans kunna 

skapa en samhörighet. Efter nationsobligatoriets avskaffande finns det å ena sidan en risk för 

att denna sammanhållning minskar men å andra sidan så bygger sammanhållningen nu fullt ut 

på frivillighet och den kan därmed vara att betrakta som mer genuin. Överlag i samhället 

tenderar frågor om att frigöra individen från kollektivt tvång att överskugga frågor om social 

sammanhållning.
93

 

Som nämnts ovan upplever många människor en svårighet i balansen mellan, dels behovet av 

ömsesidig respekt, dels viljan att ha maximal kontroll över sitt eget i liv. Samhället i stort, och 

således även organisationer inom det civila samhället, fungerar genom att människor går 

samman och att det dem emellan skapas en sammanhållning som gör att de tillsammans vill 

utvecklas. Föreningar, och kanske framförallt studentföreningar, där majoriteten av 

medlemmarna är relativt unga kan, för medlemmar och framförallt engagerade, vara just ett 

sätt att försöka forma en identitet i enlighet med föreningens föreställningar om studietiden 

och framtiden. Föreningen, i vårt fall nationerna, kan därmed ses som en plats där studenterna 

kan uttrycka en kollektiv identitet.
94

 Nationerna syftar även till att ge studenterna en möjlighet 

att utvecklas som individer, bland annat genom att ge dem möjligheter till förberedelser inför 

yrkeslivet genom arbete och samverkan i grupp samt genom ansvarstagande och 

arbetsledande uppgifter.
95
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Richard Samuelsson, Förste kurator på Norrlands nation hösten 2009, sade i intervjun att ett 

problem på nationerna är att det lätt blir en klubb för inbördes beundran och att det bara blir 

en liten grupp som får ta del av det nationerna har att erbjuda. Detta innebär att det finns en 

risk att människor känner sig exkluderade om de försöker att engagera sig. En sådan risk är 

något nationerna bör ta på stort allvar och göra allt för att motverka. En naturlag som sägs 

gälla då det kommer till frivilliga och sysselsättning är följande: ”Frivilliga är en färskvara 

som kan bevaras endast genom att konsumeras!”
96

Detta innebär således att de som vill 

engagera sig bör välkomnas så snart som möjligt då det annars finns en överhängande risk att 

de försvinner. Att så skall ske går också att utläsa ur policyn om nationsstatus där det stadgas 

att nationerna utgör sammanslutningar av studenter inom vilka individens rätt att organisera 

sig och utforma sin egna studiesociala situation oavsett bakgrund, kön och ålder tas tillvara.
97

 

6.3 Det sociala kapitalet  

Civilsamhället brukar ofta definieras och mätas i kvantitativa termer och i Sverige talas det då 

om organisationer och deras medlemsantal.
98

 Det finns dock annat än en siffra som är viktigt 

att ta till sig då man talar om det civila samhället och de organisationer som agerar inom det, i 

vårt fall studentnationerna i Uppsala, och det är vad man som medlem och aktiv får ut av detta 

genom kontakten med andra. ”Socialt kapital” är ett begrepp som används allt mer och som 

handlar om band mellan individer, sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och 

förtroende som uppstår mellan dem.
99

 

Som nämnts ovan stadgas det i högskolelagens (1992:1434) 15 § att en nation skall ha som 

huvudsakligt syfte att genom studiesocial verksamhet stödja de studenter som tillhör nationen 

och främja deras studier. Nationerna har under flera århundraden bedrivit studiesocial 

verksamhet men studenterna skall gärna få ut något mer av sitt medlemskap och engagemang. 

Linda Gustafsson dåvarande Förste kurator på Värmlands nation, sade i en intervju som ägde 

rum hösten 2009 att det i och med nationsobligatoriets avskaffande blir allt viktigare att starta 

fler föreningar för att på så sätt kunna tillgodose fler intressen.
100

 I detta instämde Ida 

Andersson, Förste kurator på Gotlands nation år 2009, och hon menade även att nationerna 

bör satsa mer på det kulturella, såsom att förbättra verksamheten och möjligheterna för körer, 

orkestrar och idrottsföreningar.
101

 Genom att bredda verksamheten hoppades man på att locka 

såväl medlemmar som engagerade sådana. Om dessa verksamheter fungerar som tänkt leder 

det inte bara till att studenter har en plats att gå till och något att göra, utan det genererar 

också i en gemenskap och ett socialt kapital.  
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Viktor Lundqvist, Curator Curatorum våren 2013, ansåg att nationsobligatoriets avskaffande 

har medfört att ledningarna på nationerna har tvingats att bli mer lyhörd gällande vad 

studenterna faktiskt vill ha.
102

 Man försöker ha en närmare kontakt med sina medlemmar och 

faktiskt visa vilket mervärde det ger att vara medlem. 

Robert D. Putnam, amerikansk professor i statsvetenskap ställer sig frågan huruvida det 

sociala kapitalet ligger i fejd med frihet och tolerans? En invändning mot social samhörighet 

har varit just att: den begränsar friheten och ger näring åt intolerans.
103

Huruvida detta 

stämmer eller ej råder det delade meningar om, men i vårt gällande nationsobligatoriets 

avskaffande anser jag att det ligger en viss sanning i påståendet.  Huruvida en student i 

Uppsala väljer att gå med i en nation och i så fall vilken är numera helt valfritt. Även huruvida 

en student i Uppsala väljer att ta del av nationernas verksamhet som konsument är frivilligt 

och slutligen bygger det helt på frivillighet huruvida en student väljer att engagera sig i 

nationernas verksamhet. Nationsobligatoriets avskaffande har således uppnått sitt syfte, det 

vill säga att skapa föreningsfrihet för studenter. Å andra sidan innebär denna frihet risken att 

den sociala gemenskapen mellan studenter minskar.   
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7. Konsekvenser av nationsobligatoriets avskaffande  

7.1 Inledning 

Det har nu gått tre år sedan nationsobligatoriets avskaffades och det går därmed att dra vissa 

slutsatser gällande om och i så fall vilka konsekvenser avskaffandet har fört med sig för de 

enskilda nationerna, nationerna som grupp och Uppsala som studentstad.  

I detta kapitel kommer jag att presentera hur nationerna förberedde sig inför 

nationsobligatoriets avskaffande och huruvida det nu går att dra några slutsatser gällande 

huruvida de borde ha agerat på ett annat sätt. Vidare kommer jag, genom att dra paralleller till 

Folkets hus - och idrottsrörelsens situation, att gå igenom vilka konsekvenserna kan bli på 

längre sikt och vad studentnationerna därmed kan behöva jobba vidare med.  

7.2 Studentnationernas roll i studentstaden Uppsala  

Uppsala universitet grundades alltså år 1477 och är därmed nordens äldsta universitet. Idag 

bedrivs det forskning och utbildning inom nio olika fakulteter och bredden är därmed att 

betrakta som stor. Universitetet har cirka 6 000 anställda och cirka 40 000 studenter.
104

Då 

Uppsala har strax över 200 000 invånare totalt innebär det att en stor del av invånarna är 

kopplade till universitetet på ett eller annat sätt.
105

      

I de intervjuer som genomfördes med tre av nationernas kuratorer terminen före 

nationsobligatoriets avskaffande var alla överens om att det är viktigt att alla tretton 

nationerna fortsätter att existera. Skälen de uppgav till detta var flera och däribland att 

studentstaden Uppsala består av tretton nationer och om det ruckas på detta finns risken att de 

en efter en försvinner. Vidare menade Richard Samuelsson, dåvarande Förste kurator på 

Norrlands nation att det är viktigt att inte underskatta nationernas betydelse för universitetet. 

Då det bildas allt fler högskolor i Sverige krävs det att man kan erbjuda något speciellt. 

Richard menade på att det är viktigt att Uppsala universitet inte lutar sig tillbaks och tänker 

”vi har ju ändå existerat sedan 1477, hos oss vill många studera”. Istället är det bra att peka på 

det som är speciellt med Uppsala universitet och studentstaden Uppsala och här kommer de 

tretton nationerna in i bilden. Richard menade också på att och det är väldigt glädjande att 

universitetet den senaste tiden tycks ha förstått denna betydelse allt mer.   

Erik Erlandsson, Curator Curatorum våren 2012, berättade att nationsobligatoriets 

avskaffande tycks ha fört med att omvärlden inte längre kopplar samman nationerna med 

Uppsala universitet på samma sätt som tidigare.
106

 Huruvida detta är korrekt eller ej är svårt 

att säga. Å ena sidan finns inte den direkta kopplingen kvar sedan avskaffandet, men å andra 

sidan krävs det att man är student för att få bli medlem. Konstateras kan dock att det finns en 

form av beroendeförhållande dessa emellan; utan nationerna skulle Uppsala inte ha ett lika 

rikt studentliv och lika många studiesociala aktiviteter och utan universitetet skulle nationerna 

förmodligen inte alls existera. Nationernas koppling till universitetet är viktig att belysa för att 
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samhället i helhet skall förstå att nationerna är en del av det civila samhället och inte ett 

företag i mängden.  Viktor Lundqvist, Curator Curatorum våren 2013, anser att universitetet 

har blivit mer måna om nationerna och nu lyssnar och stöttar dem på ett tydligare sätt. Detta 

tror han grundar sig i att universitetet tidigare kunde ta nationerna mer för givna, att de finns 

och alltid skulle finnas.  

7.3 Studentnationernas förberedelser inför nationsobligatoriets avskaffande  

Vid en intervju med Gustaf Wellhagen, Curator Curatorum våren 2011, berättade han om den 

policy om nationsstatus som nationerna tillsammans skapade och antog hösten 2009, det vill 

säga innan nationsobligatoriets avskaffande.
107

 Den gick ut på att man tydligt beskrev vad en 

nation är och vad de skall ha för verksamhet och man fick universitetet, genom rektors 

signatur, att intyga att det verkligen är det här som nationerna skall syssla med.  Gustaf 

menade att det var värdefullt att få ett myndighetserkännande på en sådan skrift. Policyn 

innehåller även ställningstaganden i vad nationerna inte skall hålla på med, exempelvis 

studiebevakande verksamhet. Ett av syftena med att skapa denna policy var att knyta 

nationerna än närmare varandra genom att deklarera att man var eniga om vad en 

studentnation i Uppsala faktiskt är och skall ägna sig åt.  

Enligt nämnda policy om nationsstatus hade nationerna då sammanlagt 32 000 medlemmar. 

Det var således dels dessa personer som de försökte få att förbli medlemmar och dels var det 

nya studenter som man hoppades på skulle komma att bli det.  Vid den enkätundersökning 

som jag genomförde terminen innan nationsobligatoriets avskaffande svarade de deltagande 

enligt nedan på frågan om huruvida de ämnade fortsätta vara medlemmar i en nation då det 

inte längre skulle vara obligatoriskt.    

Tabell 3, Fortsatt medlemskap efter nationsobligatoriets avskaffande 

  Antal Procent 

Ja 91 65 

Nej 10 7 

Vet ej 40 28 

Totalt 141 100 

 

En majoritet av de tillfrågade uppgav att de hade för avsikt att fortsätta betala 

medlemsavgiften till sin nation och därmed även fortsättningsvis få tillträde till nationernas 

arrangemang. En, enligt mig, förvånansvärt stor andel uppgav att de då ännu inte hade 

bestämt sig för huruvida de skulle fortsätta vara medlemmar eller ej. En relativt stor andel av 

dessa uppgav dock att de då besökte nationerna regelbundet och jag ställer mig därför frågan 

om de hade förstått att det krävs medlemskap för att få tillgång till nationerna tillställningar.  
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Tabell 4, Bostadsortens betydelse för fortsatt medlemskap 

%.  

Bostadsort Uppsala Annan ort 

Ja 76 12 

Nej 4 20 

Vet ej 20 68 

Totalt 100 100 

 

Tabellen ovan visar att den grupp som var mest tveksamma till huruvida de skulle fortsätta 

vara medlemmar eller ej var studenter som var bosatta på annan ort. Detta stämmer också 

överens med Erik Erlandssons, Curator Curatorum våren 2012, svar på frågan huruvida man i 

efterhand kan se att det är någon specifik grupp av studenter som valt att inte vara medlemmar 

i en nation. Våren 2012 hade Kuratorskonventet inte genomfört någon undersökning i frågan 

och man planerade inte heller att göra det, mycket beroende på att det är svårt att få fram 

siffror. Uppfattningen de hade var dock att de som tidigare var med i Skånelandets nation 

samt distansstudenter var de grupper som främst hade valt att inte längre vara medlemmar i en 

nation. Detsamma kan gälla äldre studenter som eventuellt upplever att de inte har lika 

mycket att hämta av det nationerna erbjuder.   

Ovanstående tyder på att nationernas företrädare således var tvungna att ytterligare 

marknadsföra nationerna och sina arrangemang för att dels locka nya studenter, dels locka de 

redan existerande medlemmarna att förbi det. Varje nation hade sina separata förberedelser 

vilket exempelvis kunde handla om att i olika grad se över organisationen.
108

 Samarbetet, 

främst genom Kuratorskonventet, fick också en allt större betydelse då man ansåg att det är 

effektivare att marknadsföra att ”man skall gå med i en nation, än att varje nation enskilt skall 

marknadsföra medlemskap”.
109

 

Att stärka samarbetet nationerna emellan var det som alla tre kuratorer som jag genomförde 

intervjuer med såg som den viktigaste förberedelsen inför obligatoriets avskaffande. Man 

ansåg att samarbetet skulle stärkas såväl gällande marknadsföring och inskrivning, som 

gällande kontakten med externa parter. Erik Erlandsson, Curator Curatorum våren 2012, 

ansåg att nationerna nu förstått vikten av marknadsföring. ”Nu måste vi nå ut till studenterna 

och inte studenterna komma till oss, så vi måste verkligen nå ut med vad vi erbjuder”. Detta 

kommer sig således av att en student som inte känner att ett medlemskap skulle generera i 

något vanligtvis väljer att inte bli medlem. För att klara av detta valde också 

Kuratorskonventet att på halvtid anställa två personer för att marknadsföra nationerna som 

grupp. Att samarbeta och genom en paraplyorganisation, såsom Kuratorskonventet, arbeta för 

att förbättra villkoren för dels sin egen organisation och dels sektorns villkor i stort är, som 
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ovan nämnts, ett av de arbetssätt som ideella organisationer inom det civila samhället brukar 

ta till för att bli starkare och effektivare.
110

 

7.4 Krav på verksamheten  

7.4.1 Professionalisering  

Då det inte längre är obligatoriskt för en student vid Uppsala universitet att vara medlem i en 

studentnation innebär det att nationerna behöver agera för att dels fortsätta locka medlemmar 

men också besökare och de som måste agera är de som redan är aktiva på nationerna.  

De som är aktiva och därmed arbetar på nationerna gör det frivilligt och oftast mot ingen, 

alternativt mot en mycket låg ersättning. En vanlig fråga är därför huruvida frivilliga kan 

leverera professionella tjänster. Med professionella tjänster avses tjänster som bevisligen gör 

nytta och som håller en jämn och god kvalitet.
111

 På nationerna kan detta avse exempelvis 

förmågan att arrangera en större middag, anordna kulturella aktiviteter och inte minst att se till 

att organisationen som helhet fungerar och ekonomiskt går runt.  Krävs det att man nu 

anställer yrkeskunniga istället för studenter då man i större uträckning måste konkurrera med 

civila restauranger, bibliotek, osv.? 

Som nämnts i kapitel tre är de såkallade landskapen var och en nations högst beslutande 

organ, där var medlem har en röst. På dessa väljs också nationens ämbetsmän. För vissa 

ämbeten krävs det i regel vissa tidigare meriter för att kunna bli vald medan det för andra är 

öppet för var medlem att kandidera. Forskning visar på att kvaliteten i service inte uppstår av 

en slump utan att det är resultatet av organisation och kunskap. Detta innebär att om de 

frivilliga, i vårt fall nationernas ämbetsmän, är rätt utvalda och utbildade, rätt organiserade, 

ledda och stödda, och arbetar med rätt metoder, rutiner och hjälpmedel, kan de leverera en 

tjänst med professionell kvalitet. Det är också så man har strävat efter att bedriva arbetet så 

länge nationerna har existerat. Att arbetet genomförs mot ingen, alternativt mot en mycket låg 

ersättning och att var och en av dem endast arbetar några timmar i veckan under en begränsad 

tid, är således en komplikation för organisatören, men inget som i sig sänker kvaliteten på 

arbetet.
 112

  

För att servicen skall bedrivas med kvalitet krävs det också att det ställs vissa krav på de som 

skall utföra tjänsterna. Men kan man egentligen ställa krav på de som arbetar frivilligt? Svaret 

på denna fråga är att det går att ställa krav och det måste ställas krav, dels för att exempelvis 

stadgar skall uppfyllas och organisationen gå runt men också för att det är stimulerande för 

individen. Exakt vilka krav som kan ställas beror på organisationen och vilken typ av ansvar 

den frivilliga har tagit på sig.
113

 För de engagerade på nationerna är det viktigt att de krav som 

ställs inte är högre än att de klarar av att samtidigt genomföra sina studier. Den klara 
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majoriteten, exklusive de som har tagit ett års studieuppehåll och är heltidsarvoderade, 

studerar nämligen på heltid.   

Kraven på att bedriva professionell verksamhet har funnits, finns och kommer troligen att 

fortsätta finnas och till och med öka, se nedan. De engagerade på nationerna kan klara av att 

bedriva en professionell verksamhet som är anpassad efter sin målgrupp, det vill säga 

studenterna, om de vägleds på rätt sätt och fullgör de krav som ställs på dem. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att syftet med nationerna först och främst är att bedriva studiesocial 

verksamhet och de är därmed inte professionella på samma sätt som ett företag.  

7.4.2 Byråkratisering   

Begreppet byråkrati avser i första hand den statliga administration som växt fram från och 

med mitten av 1800-talet. De två bärande principerna i vad som brukar benämnas byråkratier 

är att företag och organisationer tenderar att bli allt större samt ett ökat fokus på regelstyrning. 

Begreppet har ofta en negativ prägel då det lätt kopplas samman med något som är 

komplicerat och oflexibelt.
114

  Den tyske sociologen Max Weber forskade kring frågan 

gällande byråkratin som organisationsform. Enligt honom är också den bärande principen i ett 

modernt byråkratiskt samhälle att formaliteter, regler och bestämmelser upprätthålls.
115

 

Begreppet specificerar han i en idealtyp, vilket är ett analysinstrument avsett att användas som 

en måttstock med vars hjälp man kan mäta graden av byråkrati hos en organisation. 

Idealtypen utgörs av en uppräkning av egenskaper hos byråkratin. Vidare uppfattar Weber 

byråkratin som speciellt utformad och lämpad för det moderna samhället.
116

 

Forskning visar att organisationer inom det civila samhället riskerar en utveckling där 

allmänna byråkratiseringsfenomen tenderar att ta allt större plats.
117

 Exempelvis trycker 

Skatteverket och revisorer på för att de skall sköta sin redovisning på ett företags sätt medan 

medlemmarna önskar att kostnaden för administrationen skall vara så låg som möjligt - en 

balansgång som är svår och som få organisationer lyckas med.
118

 Detta kan också kopplas 

med det ökade kravet på professionalisering som nämns ovan.  

Än så länge tyder mina undersökningar på att studentnationerna i Uppsala klarar av de ökade 

kraven på administrativt arbete och detta trots att de byter heltidsarvoderade vart år. Huruvida 

det kommer kunna fortsätta så eller ej återstår att se. Som nämnts ovan har studentnationerna 

vissa skattelättnader, vilka gällde såväl före obligatoriets avskaffande som idag.
119

 Dessa 
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skattelättnader innebär att nationerna inte betalar inkomstskatt, fastighetsskatt eller 

fastighetsavgift. Alla tre kuratorerna som jag genomförde intervjuer med, före 

nationsobligatoriets avskaffande, var överens om att det största hotet gentemot nationernas 

fortsatta verksamhet och existens är just om man inte skulle få behålla dessa skattelättnader. 

Om nationerna skulle tvingas betala dessa skatter skulle det dels vara svårt rent ekonomiskt, 

dels skulle man förmodligen bli tvungna att höja priser och medlemsavgifter Något som i sin 

tur skulle medföra att nationernas möjlighet att bedriva studiesocial verksamhet till 

studentvänliga priser minskar. På sikt skulle det också kunna leda till att det blir svårt att 

behålla de relativt stora husen som alla tretton nationerna i dagsläget äger i centrala Uppsala. 

Utan dessa hus minskar möjligheterna att alls bedriva verksamhet. Vidare skulle det 

förmodligen krävas att anställda med mer erfarenhet än en student ansvarar för bokföringen. 

Trots att det i dagsläget inte finns något beslut gällande att dessa skattelättnader inte kommer 

att få bibehållas är det något som Kuratorskonventet och nationerna bör ha i åtanke då man 

planerar inför framtiden. De ökade kraven på byråkratisering är redan idag ett fenomen som 

tenderar att ta allt större plats inom det civila samhället och det kan på sikt också leda till att 

studentnationerna i allt högre grad får anpassa sin verksamhet efter det.   

 

7.4.3 Paralleller till Folkets hus och idrottsrörelsens situation  

Gällande nationsobligatoriets avskaffande och den situation som nationerna därmed hamnade 

i kan paralleller dras till utvecklingen som skedde på Folkets hus som tidigare fungerade som 

en samlingsplats för arbetarrörelsens organisationer och för arbetarrörelsens medlemmar. I 

takt med arbetarrörelsens byråkratisering har Folkets hus i allt mindre grad kunnat behålla sin 

roll som samlingsplats för folkrörelsekulturen.
120

För att möta de ändrade kraven har 

verksamheter de senaste årtiondena slagits samman och år 1999 bildade Folkets 

Husföreningarnas Riksorganisation och Folkparkerna i Sverige en ny gemensam organisation; 

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. I dag finns det omkring 700 Folkets Hus i 

Sverige och de har varje år omkring 35 miljoner besökare, vilket gör det till Sveriges största 

mötesplats.
121

  

Även idrottsrörelsen i Sverige har ställts inför nya utmaningar de senaste årtiondena, då det 

har blivit ökade krav i form av byråkratisering och specialisering. Den byråkratiska 

organisationen har blivit allt mer finfördelad samtidigt som administrationen har ökat i 

omfattning. Detta skedde först i de större övergripande organisationerna men kom att gå ner 

även på föreningsnivå. Förändringarna har lett fram till att kanslifunktioner har tvingats 

förstärkas samtidigt som specialistkompetens efterfrågas.
122

Den senaste tiden har det också 

skett en centralisering av makten i svensk idrott genom att Riksidrottsförbundet har ökat sin 

styrning av anslutna förbund och föreningar. Utredningar visar att detta kan ge upphov till 
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interna spänningar i en rörelse med starka decentraliseringstraditioner – men det kan samtidigt 

stärka idrottsrörelsens samhällslegitimitet och Riksidrottsförbundets roll som ställföreträdande 

idrottsmyndighet.
123

 

Både Folket husrörelsen och idrottsrörelsen bedriver således fortfarande verksamhet inom det 

civila samhället och det de gör berör en stor andel av den svenska befolkningen. De senaste 

årtiondena har deras verksamhet emellertid fått anpassas i och med att kraven utifrån har ökat. 

Professionaliseringen och byråkratiseringen är inget direkt hot mot det civila samhället, i vårt 

fall studentnationerna, men det kräver anpassning och i vissa fall också organisations- och 

verksamhetsförändringar.  

7.5 Strategier inför framtiden  

Det har alltså nu gått tre år sedan obligatoriet avskaffades och än så länge tycks de negativa 

konsekvenserna vara relativt få. Några exakta siffror på ett eventuellt tapp av medlemmar har 

man inte då det sedan obligatoriets avskaffande är möjligt att vara medlem i mer än en nation. 

Dock menade Erik Erlandsson, Curator Curatorum våren 2012, att det är lite av en 

nedåtgående trend. ”Nationerna har tappat lite varje år men man hoppas att det ska plana ut.” 

Viktor Lundqvist, Curator Curatorum våren 2013, poängterar dock att medlemstappet har 

varit mycket litet. Då det omedelbara medlemstappet har varit litet tyder det på att de 

förberedelser som nationerna vidtog har fått önskad effekt, men då endast tre år har förflutit 

går det inte att dra några egentliga slutsatser av detta eftersom studenter som redan var 

medlemmar kan ha fortsatt att betala sin medlemsavgift av gammal vana.  

Alla tre representanter från Kuratorskonventet som jag har genomfört intervjuer med efter 

obligatoriets avskaffande trycker på att en positiv konsekvens är att nationerna som grupp har 

blivit mer sammansvetsade, mer samlade och mer måna om varandra de senaste åren. Jag har 

fått intrycket av att ledorden ”en för alla, alla för en” har blivit gällande och att man 

ytterligare förstått vikten av samarbete.  

Något som jag har fått intrycket av att nationerna till viss del saknar är en strategi för att nå 

långsiktig framgång. Exempelvis vore det lämpligt att utarbeta en strategi där man försöker att 

beakta alla relevanta faktorer inom och utom organisationen, idag och tio år framåt.
124

 Viktor 

Lundqvist, Curator Curatorum våren 2013, berättade att Kuratorskonventet idag arbetar med 

konsekvenserna av nationsobligatoriets avskaffande genom att satsa på medlemsrekrytering 

och marknadsföring. Någon mer långsiktig plan för hur man skall arbeta för att bevara 

nationerna finns dock inte centralt. Kuratorskonventet arbetar således till viss del med 

följderna av avskaffandet idag men jag kan se en risk i att man lätt faller in i tänket ”vi 

klarade de första åren, nu är det lugnt”. Då jag, före obligatoriets avskaffande, genomförde 

intervjuer med tre av stadens dåvarande kuratorer fick jag intrycket av att de ansvariga hade 

svårt att se framåt i tiden. Jag kan förstå detta då en studietid och därmed tiden som 

nationsaktiv är begränsad. I och med det vill de aktiva troligen helst se till tiden här och nu. 
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Samtidigt är det viktigt att planera framåt trots att det finns en osäkerhet i planeringen. På 

grund av den osäkerhet som alltid finns bör det även finnas en beredskap för att ompröva 

strategin om verkligheten plötsligt blir en annan. En mer långsiktig strategi kan inte lösa alla 

problem eller förutse alla händelser men den kan ge de engagerade något att sträva efter då 

det i den exempelvis bör framgå hur man skall hushålla med resurser och hur de skall styras 

och användas rätt för att leda till framgång.
125

  I kombination med strategin bör 

nationernas/Kuratorskonventets verksamhetsidé och verksamhetsplaner vara gällande. Genom 

planering hoppas och tror jag att studentnationerna i Uppsala kan fortsätta existera och vara 

en del av det civila samhället.  

Återigen; det går inte att förutse allt som kan hända men genom att ha en mer långsiktig 

strategi har man något att utgå ifrån då man ställs inför nya utmaningar. En av de största 

utmaningarna som studentnationerna har ställts inför – nationsobligatoriets avskaffande är i en 

första fas att se som avklarad men fler utmaningar lär komma och utmaningen gällande 

nationsobligatoriets avskaffande kan nog aldrig komma att ses som helt avslutad.  
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8. Avslutande kommentarer 

 
Tre år har nu gått sedan det blev valfritt för en student att gå med i en nation eller ej. Det 

största orosmomentet inför avskaffandet var självfallet huruvida de redan existerande 

medlemmarna skulle förbli det och huruvida nya studenter skulle komma att bli det. Som 

konstaterats är medlemstappet än så länge litet men vad som händer på sikt vet ingen.  

För den enskilda studenten har avskaffandet främst fört med sig positiva konsekvenser. Detta 

då de nu inte tvingas till ett medlemskap men även beroende på att nationerna har tvingats bli 

än mer lyhörda för vad dagens studenter faktiskt vill ha ut av sitt medlemskap.  

Mer exakt vilka konsekvenser nationsobligatoriets avskaffande har fört med sig för de 

enskilda nationerna är svårt att säga då endast tre år har förflutit. Detta beror på att såväl 

medlemsantal som omsättning kan variera från år till år och det är därmed svårt att än så länge 

säga vad som är knutet till obligatoriets avskaffande och vad som skulle ha inträffat ändå. 

Erik Erlandsson, Curator Curatorum våren 2012, menade på att de minsta nationerna, det vill 

säga Göteborgs och Gotlands nationer har tappat medlemmar. Men han säger även att det är 

svårt att säga huruvida detta faktiskt går att koppla samman med det som skedde den 1 juli 

2010. Viktor Lundqvist, Curator Curatorum våren 2013, menar å andra sidan att avskaffandet 

inte har påverkat de enskilda nationerna olika mycket. Konstateras kan dock att nationerna nu 

måste ”bevisa” för studenterna att det lönar sig att vara medlem, konsument och engagerad. 

Det ställs allt högre krav gällande professionalisering och byråkratisering på organisationer 

inom det civila samhället och så även på nationerna. Vissa krav skulle ställts oavsett om 

nationsobligatoriet hade avskaffats eller ej, medan andra är mer sammankopplade med 

avskaffandet och det kommer sig av att konkurrensen med andra företag och organisationer i 

Uppsala har ökat då studenter som inte är nöjda med det de får ut av sitt medlemskap 

kommande termin kan avsluta sitt medlemskap.  

För nationerna som grupp har samarbetet, genom Kuratorskonventet, fått en ökad betydelse. 

Nationerna försöker nu att samarbeta i allt högre utsträckning och det framstår som viktigt att 

alla tretton nationerna får fortsätta sin verksamhet. Än så länge verkar ingen verksamhet vara 

direkt hotad men risken för att en nation kommer att behöva lägga ner sin verksamhet eller 

slås samman med någon annan finns alltid där. Kuratorskonventet har också fått anställa två 

personer på halvtid för att sköta marknadsföringen. Trots att dessas lön är låg medför det 

betydligt ökade kostnader för samarbetsorganet. En kostnad som har setts som nödvändig och 

motiverad.  

De tretton nationerna har, genom Kuratorskonventet, försökt att knyta sig närmare 

universitetet och universitetet har i sin tur, exempelvis genom policyn om nationsstatus, belyst 

att nationerna är viktiga för universitetet och studentstaden Uppsala.  

Sammanfattningsvis har nationerna i Uppsala klarat den första tiden som frivilliga 

studentorganisationer och jag hoppas att de kommer att kunna fortsätta bedriva sin 

verksamhet i minst 350 år till. För att det ska vara möjligt krävs att de ständigt arbetar med att 
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utveckla sin verksamhet, stödja varandra och inte är rädda för att planera inför framtiden och 

anpassa sig efter de nya omständigheter de har ställts och kommer att ställas inför.  
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Bilaga 1 

Intervju med Ida Andersson 

Följande intervju hölls torsdagen den 19 november 2009 på Gotlands nation med Ida 

Andersson, Förste kurator på Gotlands nation år 2009. Gotlands nation är Uppsalas minsta, 

med cirka 650 medlemmar. 

Hur ställer sig din nation till nationsobligatoriets avskaffande? 

Vi tror ju att det kommer påverka både positivt och negativt. Man kommer ju vara tvungen att 

jobba ännu mer för att få sina medlemmar, vilket kanske också gör att man profilerar sig 

bättre än vad man gör idag när man tror att medlemmarna kommer av sig själva. Men 

självklart kommer det att innebära ett medlemstapp, för oss kanske inget jättestort. Vi tror 

kanske att många som väljer oss, väljer det av en anledning. Så hur vi ställer det är väl 

egentligen…  

Hur förbereder sig din nation inför obligatoriets avskaffande? 

Vi har dels en framtidsgrupp som har funderat på hur vi ska organisera nationen. De har 

tillexempel tagit fram ett förslag på att vi ska ha köksmästare nu så att 3Q kan vara mer 

uthyrningsansvarig. För det är uthyrningarna som vi går plus på. Det är de som gör att vi 

kan gå runt så då vill vi jobba ännu mer på det. Och sen har de tagit fram förslag om att vi 

ska ha en PR- och kommunikationsnämnd som då ska jobba ännu mer för PR så att vi raggar 

nya medlemmar. Och sen har vi en obligatoriegrupp som också jobbar med en folder om 

nationen tillexempel och hur nationen ska jobba för att hålla kvar sina medlemmar, och så 

vidare.  

Är det viktigt att alla Uppsalas tretton nationer fortsätter att existera? 

Det tycker jag. Ja, men på nåt vis tycker jag att det är viktigt men det kan ju också vara i 

andra former, att två är tvungna att slå ihop sig men det är ändå en bättre lösning än att nån 

ska försvinna. Det tycker jag ändå skulle vara tråkigt…  

Vad är det nationerna har som gör att de är värda att bevara? 

Oj. Från början så var ju nationerna en koppling, verkligen, till hemlänet. Dit man, ja, kunde 

vända sig. Ja, de träffades för att bevara hemkulturen eller vad man ska säga. Ja, det är 

väldigt viktigt att vi behåller det och just att man träffas över fakultetsgränser. Man får ett 

väldigt stort utbyte av det så det tycker jag är väldigt viktigt att bevara.  

Vilka negativa konsekvenser tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få för just 

din nation? 

Självklart kommer det ju att innebära ett medlemstapp. Men jag tror inte att det 

medlemstappet kommer vara jättestort. Som sagt våra medlemmar väljer oss av en anledning, 

antingen har man en koppling eller så har man valt att ta en mindre nation där det är lättare 

att engagera sig tillexempel. Men det kommer ju bli ett medlemstapp men vi tror inte att det 
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kommer att påverka vår ekonomi jättemycket. För det är inte medlemsintäkterna vi lever på 

idag.    

Vilka positiva konsekvenser kan obligatoriets avskaffande föra med sig? 

Det är väl mycket det att man får jobba mer med PR utåt, få nationen mer synlig eller mer 

nationerna generellt får jobba mer med marknadsföring. Själv visste jag ju inte ens att 

nationerna fanns när jag sökte mig till Uppsala. Jag tror att vi kanske kan få ännu fler som 

söker hit när de vet att det finns nationer som lockar också. Så … jag tror att det kan vara 

positivt för allmänheten att veta mer vad nationen är och inte bara att det är ett ställe där 

man festar utan även trycka på de andra bitarna som är väldigt viktiga.  

Vilka konsekvenser tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få för de tretton 

nationerna som grupp? 

Jag tror ändå att det kan föra oss närmare varandra. Att vi får jobba mer för en gemensam 

marknadsföring, tillexempel att vi diskuterar att ha samma inskrivningsavgift eller 

nationsavgift. Att nationerna kanske kan hamna lite mer på samma våglängd. Och det kräver 

ju också ett starkare samarbete för att få ha kvar alla tretton.   

Vad tycker du att nationerna kan göra/bör göra för att förebygga risken för negativa 

konsekvenser?  

Det är väl mycket det att ha ett nära samarbete för faller det med konkurrens mellan 

varandra då tror jag att det är svårt att ha alla tretton kvar. Så det är nog väldigt viktigt att 

det samarbetet fungerar. Det är ju så vi har kontakt med de externa parterna också. Annars 

skulle det ju krävas att varje nation tar kontakt med yttre och det innebär ju tretton olika 

åsikter som en extern part kanske får ta del av… så det är jätteviktigt.    

Hur många medlemmar har ni i dagsläget? 

Mellan 650 och 700.  

Hur bedömer du medlemsförändringen efter den 1 juli 2010? 

Oj, det är jättesvårt att säga. Jag tror ju att det den 1 juli inte kommer bli någon skarp gräns 

att nu slutar alla att betala. Utan det vi kommer få jobba på är väl mer att få de nya att gå 

med i nation. Det kommer säkert påverka så att fler kommer gå med senare in på terminen 

eftersom det inte finns nåt krav på det längre. Men många som går program tillexempel, dem 

upptäcker ju att de inte kommer in på nation om de inte är med när de har nollningsvecka och 

så där så det är viktigt att fånga upp dem som går kurser och kanske inte har samma 

nollning.  

Tror du att obligatoriets avskaffande kan föra med sig ekonomiska konsekvenser? 

Det kommer det ju, det är ganska säkert och det är just därför vi valt att göra de här 

förändringarna. Vi vill satsa ännu mer på det som vi vet tjänar pengar. Förhoppningsvis är 
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inte just medlemstappet någon jättestor ekonomisk förlust för oss men det innebär ju att ändå 

att vi kommer ha minskade intäkter där.  

Hur tror du att nationernas verksamhet ser ut om tio år? 

Ja, det är jättesvårt att säga men förhoppningen är ju ändå att dagens nationer ändå ska 

kunna finnas kvar. Mitt hopp är ju ändå att den verksamhet som finns idag ska kunna finnas 

kvar. Vi kanske kan ha ännu mer av kulturbiten, att körerna och idrottsföreningarna ska 

fungera, orkestrar och så vidare… 

Hur tror du att nationernas verksamhet ser ut om femtio år? 

Oj, det är ju ännu svårare. Frågan är ju om alla tretton finns kvar om femtio år. Det känner 

väl jag spontant inte är helt säkert. Men universitetet har ju inte jättemycket större kapacitet 

att ta in särskilt mycket fler än vad det är idag och framförallt finns det ju inte bostad till fler i 

stan så det krävs att både universitetet och bostadssituationen kan ta fler i stan, för att 

nationerna ska få fler medlemmar. Om femtio år lär det ju vara många som har stora 

renoveringsbehov också och sådant kanske kostar för mycket så att de inte kan ha kvar hus.    

Tycker du att det finns något som nationerna bör bli bättre på om de skall ha möjlighet att 

existera i ytterligare 350 år? 

Profilera sig mer utåt, visa att vi inte bara är en organisation som festar och har gasquer 

utan visa fler av verksamheterna vi har. Jag vet inte … Svårt att säga vad vi bör bli bättre på, 

350 år är så lång tid. 

Många ställer frågan; varför ska studenter vara en privilegierad grupp? Vad är ditt svar på 

denna fråga?  

Jag vet inte om vi är så privilegierade. Studiemedlet har på tio år inte ens höjts 1000 kronor 

medans hyran har gått upp mycket mer. Det är väl… vi lever ju på i princip existensminimum. 

De som får socialbidrag får mer än vad vi får. Det är klart man ska ha kvar rabatter och så 

vidare, det behövs nog för att fler ska studera och ha möjlighet att kunna.    

Tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få konsekvenser för Uppsala 

universitet? 

Det kan det nog på sikt. Universitetet är ändå de som ska ha en studiebevakande del och 

försvinner då kåren och inte kan få in tillräckligt med intäkter är det ju universitetet som får 

gå i och täcka upp och det kommer ju kosta en del för universitetet så det blir ju konsekvenser 

såklart. Sen kan det ju bli konsekvenser på andra vis, att universitetet får gå in och stötta 

nationerna i värsta fall. Jag tror att universitetet vill ha kvar oss, vi lockar ju ändå en hel del 

studenter till stan.   
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Tycker du att det finns det något som Uppsala universitet kan göra för att nationerna skall 

kunna bevaras? 

Om universitetet kan gå ut, om vi kan ha gemensam profilering; universitetet och nationerna. 

Till exempel om vi står på utbildningsmässor ihop så att det finns ett samarbete helt enkelt så 

att vi kan stötta varandra och hjälpa varandra. Det tycker jag är jätteviktigt. För mig är det 

bra att vi samarbetar med universitetet för de vill ju ändå ha kvar oss.      

Finns det något staten kan göra för att underlätta för nationernas fortsatta existens? 

Staten skulle ju kunna gå in med bidrag men det är nåt man vill undvika, man vill stå på egna 

ben. Självklart är det ju jätteviktigt att vi får ha kvar våra skattefriheter annars ser det nog 

väldigt mörkt ut, tror jag, för många av nationerna. Man kommer behöva profilera sig på ett 

helt annat sätt.  

Vad ser du som de allvarligaste avarterna inom nationsvärlden? 

Utåt har det varit mycket prat om hur vi festar, hur mycket alkohol som är inblandad i 

verksamheten. Förhoppningen är ju att kunna profilera allt det andra och inte så mycket på 

just det. Men vi bör också bli bättre på att ha andra aktiviteter, med konserter och så vidare.  

Bör nationerna fortsätta samarbeta med Uppsala studentkår då obligatoriet faller och i så 

fall hur? 

Vi anser att ett samarbete med Uppsala Studentkår är viktigt för oss. Vi är inte intresserade 

av att ha hand om den studiebevakande delen som de idag har hand om. Det är viktigt 

för våra medlemmar att de har tillgång till kåren då de till exempel får problem med sina 

studier. Det är viktigt för samarbetet med universitetet med. 

Har du ytterligare något du vill tillägga? 

Inte så här på rak arm.  
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Bilaga 2 

Intervju med Linda Gustafsson 

Följande intervju hölls onsdagen den 18 november 2009 på Värmlands nation med Linda 

Gustafsson, Förste kurator på Värmlands nation år 2009. Värmlands nation är mellanstor med 

cirka 2800 medlemmar. 

 

Hur ställer sig din nation till nationsobligatoriets avskaffande? 

Ja… Vi tycker väl att vi kommit runt det förut genom att vi har Skånelands nation som inte 

betalar någon avgift. Så just med nationsobligatoriet… I Uppsala blir det ju så att vi har 

kommit kring det i och med Skånelands men i och med obligatoriets försvinnande blir det väl 

ett visst medlemstapp.   

Hur förbereder sig din nation inför obligatoriets avskaffande? 

Vi har faktiskt en omorganisationsgrupp kan man kalla det/ obligatoriegrupp som består av 

mig, skattmästare och några ämbetsmän som kanske inte är sådär överdrivet aktiva just nu. 

Det finns en liten plan om just Värmlands nation och hur vi ska försöka göra en styrelse för 

just nu består vi av en förvaltningsnämnd och ett nationsråd men på nåt sätt borde vi ha en 

styrelse också så det är mest såna frågor som den här gruppen håller på med. Rent… hur 

förbereder man sin nation på om det blir mindre verksamhet. Det är sådana saker vi kollar 

igenom just nu, kollar igenom reglementariska föreskrifter och sånt. Så att man är medveten 

om vad som ska hända. 

Är det viktigt att alla Uppsalas tretton nationer fortsätter att existera? 

Ja, det tycker vi, absolut. Det är så inpräntat att det skulle vara konstigt om en nation helt 

plötsligt försvann. Vi tycker att alla ska få vara kvar.  

Vad är det nationerna har som gör att de är värda att bevara? 

Rent sett det historiska perspektivet, tycker jag och sen… Jag tror att när det pratas om 

nationerna och att folk i allmänhet är ganska medvetna om vilka nationer som finns här och 

jag tror att det är viktigt att alla får vara kvar eller att alla ska kunna finnas kvar för själva 

helhetsbilden, tror jag. Vi skulle inte bli lika starka om helt plötsligt en försvinner. Börjar en 

nation försvinna bort så börjar det ruckas på hela nationsväsendet.  

Vilka negativa konsekvenser tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få för just 

din nation? 

Det är väl medlemstappet framförallt som gör att vi får mindre intäkter, helt klart. En stor del 

av vår nations ekonomi är ju medlemsintäkter ändå. Ja, det ekonomiska så det är väl… 
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Vilka positiva konsekvenser kan obligatoriets avskaffande föra med sig? 

Jag kan tänka mig att det kommer, att det kan vara grupper eller vissa personer på 

nationerna som kommer att jobba hårdare för att tillexempel starta föreningar som kan vara 

positivt ur ett längre perspektiv. Det kommer att vara viktigt att starta fler föreningar och 

tillgodose fler intressen.  

Vilka konsekvenser tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få för de tretton 

nationerna som grupp? 

Alltså om man ser oss som en helhet, en grupp. Det är väl… Man är rädd att någon kommer 

falla bort, att någon är för liten så att de kommer falla iväg och då blir det nästan samma 

svar som förut… att hela bilden av nationerna börjar ruckas om vi börjar tappa folk. 

Samtidigt som vi kan… Jag tycker att det känns så i KK och så att vi jobbar, är tighta och 

jobbar mycket ihop. Vi jobbar för samma sak och jag tycker att det är viktigt. Det kanske kan 

vara något positivt och vi blir ännu starkare tillsammans. Förut har det ju varit så att vissa 

nationer flyter iväg lite och så tycker jag inte alls att det känns nu utan att vi jobbar ihop 

jättebra och att alla nationer får komma till tals. Jag tycker att det är en schyst fördelning.  

Vad tycker du att nationerna kan göra/bör göra för att förebygga risken för negativa 

konsekvenser?  

Det är absolut att förereda sig, jobba tillsammans i frågor, till exempel som vi har pratat 

om… Alltså våra medlemsregister och kanske en gemensam inskrivning som sköts på ett 

annat plan. Att vi måste jobba tillsammans för kanske… man kanske kan skriva in sig på 

BMC. Vi är utplacerade på institutionerna för att fånga upp personer. Ett starkare arbete 

tillsammans. Alla ska med! 

Hur många medlemmar har ni i dagsläget? 

Vi har ungefär 2800.  

Hur bedömer du medlemsförändringen efter den 1 juli 2010? 

Nu kanske jag… vi kanske har ännu mer än 2800. Vi har skrivit in väldigt mycket den här 

terminen. Jag tror att det kommer gå tillbaka… Det här är bara siffror tagna ur luften 

egentligen men vi kan säga runt 2500 kanske. För mig är det ganska svårt att svara på det 

här för jag förstår inte varför det här skulle innebära ett medlemstapp egentligen. För man är 

med för att man tycker det är roligt. Jag har inte under mitt år varit med om så många som 

går med för att de måste utan för att de vill det för att de vill kunna utnyttja oss då. Jag vill ju 

inte tro att vi ska tappa så mycket medlemmar alls, det är klart att vi kommer göra men jag 

har svårt att förstå att det kommer bli så.  

Tror du att obligatoriets avskaffande kan föra med sig ekonomiska konsekvenser? 

Ja, absolut. Jag tror att det kommer, dels tror jag att det kommer vara svårt att ha samma… 

Om vi får mindre medlemmar så får vi mindre intäkter såklart. Jag tror att man kommer få, 

eller eventuellt sänka sina medlemsavgifter för om det blir ett stort medlemstapp måste man 
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nog sänka dem för att kunna få in fler så att säga. Det kommer säkert bli jättestora 

ekonomiska skillnader.  

Hur tror du att nationernas verksamhet ser ut om tio år? 

Jag tror att vi kommer… Fler kommer kanske få hyra ut till externa bolag så man kanske inte 

har lika stor del av sina nationshus utan bara vissa lokaler eller sådär. Jag ser det faktiskt 

mer som, ja tyvärr att man går åt det hållet. Eller också blir det kvar precis som det är nu.  

Hur tror du att nationernas verksamhet ser ut om femtio år? 

Jaha! Jag tror att det är ungefär samma sak. Det beror precis på vilka… Om femtio år har de 

nog tagit bort alla skattelättnader så då måste vi ju absolut vara mindre, det tror jag. Jag tror 

nationerna finns kvar men att de är mindre.  

Tycker du att det finns något som nationerna bör bli bättre på om de skall ha möjlighet att 

existera i ytterligare 350 år? 

Ta tillvara på var mans intresse alltså att det finns mer intresseområden. Att man ser allt och 

kan profilera sig med att vi har det här och det här; inte bara en klubb. Utan man kanske har 

en juristförening, en ekonomförening. Nationerna är väldigt viktiga för att hitta andra folk 

och inte bara umgås just med dem man pluggar utan man träffar folk som pluggar andra 

saker. Tvärvetenskapligt helt enkelt!   

Många ställer frågan; varför ska studenter vara en privilegierad grupp? Vad är ditt svar på 

denna fråga?  

Jaa… vi är studenter och vi har inga pengar! Det är väl lite speciellt och speciellt i Uppsala. 

Det var ännu speciellare förr i tiden att vara student men egentligen lever det kvar ändå.  

Tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få konsekvenser för Uppsala 

universitet? 

Ja, det tror jag absolut. De kommer få ekonomiska problem också och de kommer få… Jag 

vet inte om det har med nationsobligatoriet att göra utan jag tänker mer att Uppsala 

universitet kommer att få färre människor som kommer hit. Det behöver egentligen inte ha 

med nationsobligatoriet att göra för universitetet kommer ju säkerligen vilja samarbeta 

hårdare med oss också.  

Tycker du att det finns det något som Uppsala universitet kan göra för att nationerna skall 

kunna bevaras? 

Jag tror att de kommer göra det. Alltså nationerna är en viktig vild för universitetet. Lite 

grann som Uppsala som stad. Hade vi inte haft universitetet här hade det inte varit så mycket 

av en stad överhuvudtaget. Jag tror att universitetet kommer förstå och det känns redan som 

de har förstått att vi är väldigt viktiga och att vi kan hjälpa dem med den studiesociala biten 

så att säga. Absolut försöka knyta sig närmare nationerna. 
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Finns det något staten kan göra för att underlätta för nationernas fortsatta existens? 

Ge inte upp nationsobligatoriet överhuvudtaget! Nä, men…… det är bara bidragsbiten till 

universitetet egentligen. Jag tycker att de har varit ganska dåliga på att veta vad skillnaden 

mellan kår och nation är så att de lär sig mer om nationernas bakgrund och förstår varför de 

är viktiga att ha kvar. Det är klart att vi tycker att nationerna är viktiga för att vi är så inne i 

det men folk i allmänhet vet inte så mycket vad det handlar om egentligen. Ökad kunskap och 

kanske ekonomisk hjälp är viktigt.   

Vad ser du som de allvarligaste avarterna inom nationsvärlden? 

För allmänheten är det nog att vi bara super på nationerna. En negativ bild av nationerna är 

att studenter är fulla jämt. Det märker man rent generellt bara runt valborg, studenterna och 

nationerna framförallt är en grupp i Uppsala som får ta en jäkla massa skit som inte har med 

dem att göra egentligen. Dagligen händer det i exempelvis UNT och studentsidorna att allting 

ska kritiseras. Det är nog dålig kunskap som får folk att irritera sig på det.  

Har du ytterligare något du vill tillägga? 

Nej, egentligen inte mer än att jag personligen inte är så orolig för att nationerna skulle 

försvinna. Jag tror att vi är ganska duktiga på tillsammans att få studenter här att förstå att vi 

är värda att bevara och folk kommer nog gå med i nationerna ändå.  
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Bilaga 3 

Intervju med Richard Samuelsson 

Följande intervju hölls måndagen den 23 november 2009 på Norrlands nation med Richard 

Samuelsson, Förste kurator på Norrlands nation hösten 2009 och våren 2010. Norrlands 

nation är Uppsalas största med cirka 7 600 medlemmar. 

 

Hur ställer sig din nation till nationsobligatoriets avskaffande? 

Nationen i sig tar inget ställningstagande. Nationen ska ju inte blanda sig i politiken utan får 

rätta sig efter vad som beslutas av makthavarna. Sen är det upp till oss att göra det bästa av 

det. Vi ställer oss varken för eller emot.  

Hur förbereder sig din nation inför obligatoriets avskaffande? 

Nationen, ända sen det var uppe… så bestämde sig nationen för att ha inriktningen att det 

kommer avskaffas med förebehållet att vi inte visste när men att det skulle ske det var nåt som 

styrelsen bestämde så nationen har bildat sitt dotterbolag och skapat alumniverksamhet, just 

för att man ska kunna bygga på nationsbenen på nåt ytterligare sätt för ett eventuellt 

medlemstapp ska vi då kunna se alumnibiten som att personer fortsätter att betala antingen 

medlemsavgift eller alternativt att man som alumn betalar en summa med autogiro var 

månad. Man kan ha ett autogiro på en liten summa som till slut blir vad en medlemsavgift är 

och att man då gör det resten av sitt liv. Tanken och målet är att detta ska generera 

åtminstone en miljon, vad som skulle motsvara ett medlemstapp på en tredjedel vilket kanske 

är realistiskt. Sen även att bolaget ska generera vinst till nationen som går direkt tillbaka till 

nationen så det är det nationen förbereder.     

Är det viktigt att alla Uppsalas tretton nationer fortsätter att existera? 

Självklart! Det är ju de tretton nationerna som utgör Uppsalas studentliv. Studentlivet och 

nationslivet blir ju aldrig detsamma om det exempelvis bara är två stora aktörer kvar. Så ja, 

det anser jag är väldigt viktigt. Just att vi tillsammans skapar det här att det är attraktivt.  

Vad är det nationerna har som gör att de är värda att bevara? 

Det är mycket som de har. Men i stora drag så är det framförallt kulturarv. Det är även en 

skola, en fostrande skola som har fostrat generationer efter generationer. Som kan erbjuda 

nåt som studierna aldrig kan göra. Så det tycker jag är det viktigaste, studiesocial 

verksamhet. Det är ett fint ord men det är så mycket som inbegrips där i det ordet. Men 

framförallt att man, man får fostras till att vara en god medborgare på nationen, det tycker 

jag man kan säga. Man lär sig att socialt hantera olika situationer och olika generationer, 

sånt som aldrig sker i skolbänken.    
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Vilka negativa konsekvenser tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få för just 

din nation? 

Ja, för oss eftersom vi har så stora, så många medlemmar i dagsläget är det stort ekonomiskt. 

Tappar vi en tredjedel motsvarar det en miljon och det är ganska mycket pengar. Så det är 

väl ekonomiskt men sen är ju att människor kanske inte går med i nation då och går miste om 

allt nationerna har att erbjuda. Just att personer förlorar någonting.  

Vilka positiva konsekvenser kan obligatoriets avskaffande föra med sig? 

Jag tror att man måste se det bästa i alla situationer och det kommer ju ställas högre krav på 

oss att faktiskt vara attraktiva, drivande och tänka framåt. Inte…. inte gräva ner oss eller 

känna att loppet är kört utan verkligen visa vad nationerna har för positiva och bra 

egenskaper. Varför är nationerna bra?  

Vad tycker du att nationerna kan göra/bör göra för att förebygga risken för negativa 

konsekvenser?  

Det kommer nog krävas att vi faktiskt… samarbetar bättre, att vi… tillsammans profilerar oss 

men också att nationerna var för sig känner att vi måste kämpa för våra medlemmar. De 

kommer inte komma där automatiskt. Det ska vara roligt att medlemmar kommer, det tycker 

jag framförallt är viktigast med den inställningen om vi vill ha nya medlemmar.    

Hur många medlemmar har ni i dagsläget? 

7600 betalande, ungefär.  

Hur bedömer du medlemsförändringen efter den 1 juli 2010? 

Det är väldigt svårt, vi har precis lagt budget för nästa år, 2010 och det är… vi har 

budgeterat med ett medlemstapp på… ja, det är svårt men nästan en tredjedel under hösten. 

Men det är ju en pessimistisk budget vad gäller medlemsintäkterna men det måste man göra. 

Men det är svårt att veta, jag tror att det kommer att ske lite gradvis, inte att det sker ett 

gigantiskt medlemstapp men att det snarare blir steg för steg. Men det är ju sånt där, ingen 

kan ju veta hur det går. Man vet inte riktigt, det är den största gissningsleken någonsin.   

Tror du att obligatoriets avskaffande kan föra med sig ekonomiska konsekvenser? 

Det beror ju på hur makthavarna beslutar om våra skattefriheter och så vidare. Om dom, 

våra skattefriheter är kvar, då är det ju medlemstappet i sig och det kan man väl hantera men 

det blir ju tungt det är självklart. Men just skattefriheten och skattefriheten det är ju de stora 

frågorna annars … det är liksom det som gör att vi kan fortsätta bedriva verksamheten. Ska vi 

börja betala det så… men det är ju lite olika, jag menar Norrlands är en stor nation, momsen 

skulle vi kunna klara till exempel men ja … nån typ av skatt. Det är väl det som skulle kunna 

vara ett hot. Men just nu ser jag väl inte att vi skulle, de här utredningarna har ju visat att det 

inte kommer att bli någon skatt men man ju vet inte hur länge de låter det vara så.    
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Hur tror du att nationernas verksamhet ser ut om tio år? 

Förhoppningsvis som idag fast ännu bättre. Jag hoppas att de som har styrt nationerna tänkt 

framåt, jobbat för framtiden, inte grävt ner sig och bråkat om småsaker utan satt upp tydliga 

mål för framtiden. Hur nationerna ska samarbeta, vad de ska samarbeta om, vilka långsiktiga 

strategier, hur ska vi locka nya medlemmar och sådär. Och förhoppningsvis har 

kårobligatoriets avskaffande inneburit att det är fortfarande väldigt attraktivt att va med i 

nationerna. Nationerna jobbar stenhårt, samarbetet med universitetet är jättebra. 

Tillsammans ser vi till att studenter lockas till Uppsala och nationerna ses som en del av 

Uppsala universitet och att det är naturligt att va med i en nation, det hoppas jag. Jag hoppas 

att samarbetet i KK är fortsatt bra och ännu bättre då och att vi inte börjar bråka.  

Hur tror du att nationernas verksamhet ser ut om femtio år? 

Om femtio år? Ännu bättre än om tio år. Men det är oerhört svårt att säga. Nationerna, jag 

menar ta vårt nationshus. Det byggdes 1889, dessförinnan hade man samlat pengar och 

kämpat under femtio års tid och haft tanken om att skapa ett eget nationshus. Man hade 150 

medlemmar och byggde värsta palatset liksom så det har varit många motgångar genom 

historien så jag tror att vi kommer klara det här jättebra också.  

Tycker du att det finns något som nationerna bör bli bättre på om de skall ha möjlighet att 

existera i ytterligare 350 år? 

Det är precis som jag sa innan. Det är det att vi är så sjukt dåliga på att marknadsföra oss 

själva och varför man ska vara med i nationen. Eftersom i dagsläget så är det ju många som 

bara ser nationen som ett ställe att gå ut på av medlemmarna. Alltså medlemmarna ser det så. 

Dom ser inte allt det andra utan det är en liten klick människor och det tror jag att vi måste 

bli bättre på att gå ut med det budskapet och sen att… Det vanliga nu är ju att personer, det 

är ju ofta så att, dagens ungdomar…. alla som kommer in till mig, det är alltid sådär men vad 

får jag ut. Man måste liksom känna sig träffad av nationerna och nationerna måste säga, det 

här får du och personen ska känna jaha jag får ut detta. Problemet är ju att alla är så 

fruktansvärt … Vi hade deceniegasque i lördags med 70-tal och då de som va aktiva då de 

hade en helt annan inställning till allting. Lite mer tog det lugnt, man kunde glida runt här. 

Det är mer press idag på att snabbt bli klar, ut i arbetslivet och då känner väl många att det 

här med nationsengagemang är inte riktigt nåt man satsar på då.  

Många ställer frågan; varför ska studenter vara en privilegierad grupp? Vad är ditt svar på 

denna fråga?  

Det är väl sett så från samhällets sida att det är en investering för framtiden och därför 

privilegieras och avsetts medel för studenterna. Och sett ur nationssynpunkt tycker jag att 

nationerna ska undantas från vissa regler, vi har en speciell särställning, ett historiskt arv 

och stora fastigheter. Nåt sånt som sträcker sig otroligt långt tillbaka i tiden. Så jag tror att 

det är, man blir undantagna för historia och utveckling av människor. Utveckling av 

kommande generationer som ska driva samhället framåt. Man måste satsa på fortbildning, 

utbildning, det är viktigt … så därför tror jag.   
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Tror du att obligatoriets avskaffande kan komma att få konsekvenser för Uppsala 

universitet? 

Ja, det skulle det kunna vara. Om nationerna inte gör sitt och förslappar och tror att allting 

kommer lösa sig som det alltid har gjort å universitetet slår sig på bröstet och tror att 

Uppsala universitet, ja grundades1477, anrikt, fint, inte heller lägger ner nån tid …. så skulle 

nog CC fatta att i dagsläget finns det universitet nästan överallt och visar man sig inte 

attraktivt för studenterna och bara tror att man kan leva på gamla meriter så är man ju 

ganska körd. Det tror jag skulle kunna va en farlig utveckling för nationerna och för Uppsala 

universitet. För det får jag ofta känslan av att Uppsala universitet tror att det alltid kommer 

att vara som det är och det är så anrikt och hit vill alla komma. Men jag tror att det är lite 

farligt om man går in med den inställningen. Den inställningen får inte nationerna heller ha 

utan vi får nog va lite pessimistiska men ändå liksom kämpa stenhårt. 

Tycker du att det finns det något som Uppsala universitet kan göra för att nationerna skall 

kunna bevaras? 

Ja, men det är öppna samarbeten. Marknadsföring runt om i landet där man då kan ta med 

nationerna. Det upptagningsområdet kan representeras av sin nation så att man kan hjälpa 

dom att fånga upp människor på plats och visa vad en nation gör för det är väl det vi är 

dåliga på. Jag tycker att vi är väldigt dåliga på att fånga upp just människor i Norrland till 

exempel. Vi skickar brev till alla som blir antagna, ett vykort, om nationen kortfattat och 

varför de ska komma med och sådär men …. Det finns ju så mycket mer att göra och det tror 

jag att nationen har att vinna på och universitetet. Man ska inte underskatta nationernas 

betydelse för universitetet och det är väldigt glädjande att universitetet förstår det nu också 

på senaste tiden.     

Finns det något staten kan göra för att underlätta för nationernas fortsatta existens? 

Det dom borde göra är ju att, det de gör idag … att underlätta för att existens ska vara 

möjlig. Det är ju inte möjligt för nationerna att betala de skatter som gäller för fastighetsskatt 

och så vidare. Att man … har man sådana här tillgångar och fastigheter så är ju ett undantag 

enda möjligheten för överlevnad. Sen tycker jag inte att staten ska gå in med pengar direkt till 

nationerna. Nationerna får inte förlora sig självständighet heller, nationerna ska… Man kan 

säga att som i dagsläget är det indirekt stöttning genom skattelättnader och det tror jag väl är 

en bra väg att gå. Blir det mer direkta insatser så blir du mer beroende av den hand som 

matar dig liksom, oavsett om det är universitet eller stat.   

Vad ser du som de allvarligaste avarterna inom nationsvärlden? 

Det som kan vara mest negativt är väl att det liksom blir klubben för inbördes beundran och 

det bara blir en liten del som får del av det nationerna har att erbjuda. Människor kanske 

känner sig exkluderade om dom försöker engagera sig. Att det lätt blir grupperingar och man 

känner sig utstött och kanske inte välkommen i den utsträckning som faktiskt vore nyttigt. Just 

det, dom egentliga hoten mot nationerna är inre hot och samarbete. Faktiskt, om man ska 

vara rent krass.   



59 
 

Bör nationerna fortsätta samarbeta med Uppsala studentkår då obligatoriet faller och i så 

fall hur? 

  
Självklart måste vi samarbete med kåren då den bedriver sådan verksamhet som nationen inte 

gör. Det är helheten med nationer och kåren som gör att det fungerar bra för oss. Nationen 

vill i fortsättningen jobba med den typ av verksamhet som vi idag bedriver och kunna utveckla 

den. Det skall vara vår intension att göra detta. Om ett samarbete med kåren inte fungerar 

och kårens arbete blir lidande eller att vårt arbete blir lidande, blir det i slutändan inte bra 

för våra eller deras medlemmar. 

Vi måste nu tillsammans hitta vägen för ett väl fungerande samarbete då förutsättningarna 

kommer drastiskt förändras. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam, oavsett om det är 

nationerna eller kåren. 
  

Har du ytterligare något du vill tillägga? 

Nej, som jag känner för Norrlands räkning, man ska inte gräva ner sig i obligatoriet utan det 

är bara att köra i 200 km/h. Nu är det beslutat, vi kan inte sitta och gräva att nu ska det 

avskaffas utan nu… Vi måste tänka att det redan är avskaffat och köra stenhårt, det är det 

viktigaste. Vi får inte stanna upp nu, det tycker jag är det viktigaste. Stannar vi upp, då är vi 

körda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Bilaga 4 

Intervju med Gustaf Wellhagen 

Följande intervju hölls fredagen den 18 mars 2011 på Kuratorskonventet med Gustaf 

Wellhagen, Curator Curatorum våren 2011. Kuratorskonventet (KK) är samarbetsorganet för 

Uppsalas tretton studentnationer och Curator Curatorum är konventets ordförande. 

 

Hur förberedde sig nationerna som grupp inför nationsobligatoriets avskaffande? 

Man gjorde ganska mycket satsningar, det var främst inskrivningsportalen som det mynnade 

ut i men innan dess så skrev man en policy om nationsstatus, som man fick rektor att skriva 

på. Den gick ut på att man tydligt beskrev vad nationerna gör som är bra och man fick 

universitetet att intyga att det verkligen är det här som nationerna ska syssla med. Man sa 

även att nationerna inte ska hålla på med exempelvis studiebevakande verksamhet. Att få ett 

myndighetserkännande på en sån skrift va värdefullt. Den här portalen va ett stort gemensamt 

projekt och det va verkligen nåt där man kunde samla intressen och bygga något tillsammans. 

Sen om portalen kanske inte används i den utsträckning som man tänkt i nuläget så va det 

ändå nånting som alla slöt upp kring och jobbade fram gemensamt… så ja det är väl de två 

sakerna… sen har säkert alla nationer individuellt gjort olika saker, trivselseminarium, 

budgeterat för stora medlemstapp och haft reservplaner men det varierar… men gemensamt 

så. Sen har vi förstås skaffat en marknadsföringsansvarig också. Vi satsar mycket mer på 

marknadsföring… sen 2010 då vi har en marknadsföringsansvarig på halvtid.   

Anser du att förberedelserna var tillräckliga? 

Det är lite svårt att dra några slutsatser om det än. Utifrån perspektivet att man inte sett 

något större medlemstapp generellt över nationerna så visst men samtidigt borde man 

definitivt kunnat börja med vissa saker tidigare. Den här portalen tillexempel stressades fram 

under sommaren… de sista bitarna för att den skulle fungera och då va inte allting så bra 

som de hade kunna blivit om man hade börjat tidigare.  

Har nationerna tappat några medlemmar sedan obligatoriet föll? 

Det är nog individuellt. Det är kanske några som har tappat men på det stora hela så tror jag 

inte det. Många har upplevt några av sina bättre terminer de senaste… sen ska man ju förstås 

se det i perspektivet att det är fler studenter nu än det någonsin har varit så det kanske är lite 

tidigt att dra några slutsatser. Så skulle jag säga.    

Kan man se att det är en viss grupp av studenter som har valt att lämna nationerna? 

Nej, men om jag får gissa så är det väl distansstudenter i första hand. De har ju kanske inte 

alltid varit tvungna att gå med tidigare men det här har väl minskat incitamentet för dom att 

gå med tror jag. Man har satsat mer på dom som faktiskt kommer hit.  
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Hur har nationsobligatoriets avskaffande påverkat nationerna som grupp?  

Jag tror faktiskt att det på den här korta sikten har fört nationerna närmare varandra. Man 

har sett det som ett gemensamt hot som man ska överbygga. Man harkommit fram till att det 

är viktigt att folk går med i en nation, inte specifikt sin egen nation… men att man går med i 

en nation och det gynnar alla. Sen får man väl se hur det ser ut om tio, tjugo år, då kanske det 

är en helt annan konkurrenssituation mellan nationerna men nu tycker jag att vi står väldigt 

nära varandra.    

Har nationsobligatoriets avskaffande påverkat de enskilda nationerna olika mycket? 

Ja… det va väl några som va mer entusiastiska till att skapa en inskrivningsportal och kanske 

inte bara framförallt för att locka till sig medlemmar utan för att underlätta för sin 

inskrivning. Och det är ju de nationerna där man i början av terminerna har kö in och de vill 

komma bort från problematiken att många vill gå med men några tycker att det är lite tråkigt 

att behöva stå och köa och fylla i en massa saker så då vill man göra det lite enklare. Medan 

vissa kanske va mer skeptiska då eftersom man vill ha det där personliga mötet, man vill få 

ner personerna till nationerna. Men… jag vet inte om jag vågar säga att det beror på 

obligatoriets avskaffande eller inte att det varierar litegrann. Äh… det är svårt att säga. Det 

är några nationer som har arbetat mycket med marknadsföring av sin egen nation, mot sin 

hembygd och så där. De har gjort det ganska bra och gjort det länge och så några som är 

ganska nya på det så sånt får större betydelse… det tror jag.   

Har organisationen kring nationerna förändrats på något sätt sedan nationsobligatoriet 

avskaffades? 

Kuratorskonventets verksamhet har blivit större. Nu har vi en på heltid, och tre på halvtid och 

så en projektledare för portalen som också sitter halvtid. Om man räknar att den personen 

jobbar både för oss och för kårerna så är det ju ändå… 2,75 heltidstjänster här uppe från att 

ha varit 1,75 tidigare så vi har ju ökat antalet personer här uppe. Dessutom så tror jag att vi 

har en mycket större… vi har en större omsättning… i och med ökningen av priset på 

valborgskorten så blir valborg den enskilt största inkomsten för KK och man har blivit lite 

mer professionell tror jag. Från att diskutera internreglering mellan nationerna så har man 

börjat ta lite större perspektiv… man för en dialog med kommunen och universitetet. Man 

deltar och sätter agendan lite själv… det tror jag. Sen vad gäller nationerna separat så tror 

jag… ja… då vet jag inte riktigt… Många har någon form av PR-förman, nationsutskott eller 

vad det nu kan heta och som man lagt mycket mer på. Det är inte bara att göra affischer 

längre utan man söker någon helhetslösning av marknadsföring. Eventuellt så har man 

skapat strategigrupper också med långsiktigt tänkande . Vi hade ju en obligatoriegrupp här 

på KK också, den kanske har förverkligat sitt syfte nu då men frågan är om man inte ska 

samla ihop dom personerna en gång till och lägga upp lite strategier inför framtiden med 

dom och deras expertis.   
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Hur samarbetar nationerna med varandra och har detta samarbete påverkats sedan 

nationsobligatoriet avskaffades? 

Ja, för ett år sen så va det många intensiva debatter och man hade långa möten där man 

diskuterade hur man skulle gå tillväga i förhållningen till Uppsala studentkår och till övriga 

föreningar i stan… hur man skulle förhålla sig till varandra och det va nära på en ideologisk 

debatt. Ja, man ifrågasatte sig själv och på sätt så stötte och blötte man ganska mycket med 

varandra. Jag kan inte svara för hur det va året innan det men jag tror att det ändå va en 

ganska intensiv del i nationernas samarbete och än så håller det väl i sig ganska mycket. Det 

är stort intresse för det gemensamma… så jag skulle säga att det har påverkat.  

Har nationsobligatoriets avskaffande fört med sig några negativa konsekvenser för 

nationerna som grupp?   

Ja, det går inte att komma ifrån det faktum att nationerna måste lägga mer pengar och energi 

på att nå ut till potentiella medlemmar å det… är ju både på gott och på ont. Jag menar 

samtidigt som man visar vad man gör och vad som är bra så tar det ju energi från den övriga 

verksamheten. Man hade kunnat lägga det på att ordna en bra klubb… arrangera någon 

kulturell händelse, vad som helst liksom. Det är klart, det tar ju energi. I det fallet tror jag att 

Uppsala studentkår kanske råkat ännu värre ut. De har ju kanske inte haft någon 

marknadsföring tidigare och de vill ju inte hålla på med det heller men de är så illa tvungna 

nu på nåt sätt.   

Har nationsobligatoriets avskaffande fört med sig några positiva konsekvenser för 

nationerna som grupp?   

Det är som jag sa… man kan väl helt enkelt numera anse att dom medlemmar som går med… 

det har man i och för sig kunnat tidigare också men nu gör man ett aktivt val att gå med. Dom 

har liksom gjort ett positivt val att gå med i en nation, snarare än ett negativt val att gå ur, 

om du är med på hur jag resonerar. Äh… men som sagt det är… det kokar ner litegrann i att 

det blir mer marknadsmässigt så att medlemmarna sitter ner och jämför… vad får jag ut, är 

det bättre förmåner här eller där istället för att kanske tänka på vad man själv kan bidra med 

men jag vet inte om det är någon större förändring mot tidigare, det är bara en reflektion.     

Arbetar Kuratorskonventet på något sätt med nationsobligatoriet och dess följder idag? 

Ja, det gör vi ju. Vi håller fortfarande på att anpassa oss till tiden efter obligatoriet. Det är ju 

massa småsaker som ännu inte riktigt är på plats. Portalen är ju inte färdig än, det finns 

massa små saker i vårt register som sker per automatik som kanske inte borde ske 

fortfarande. Det är en massa små saker med… hur man lägger upp medlemskap och hur det 

avslutas. Tidigare har det varit så att man automatiskt fortsätter att vara med i kåren om man 

har en aktiv registrering och nationerna… sådana där saker måste man peta bort men det 

kanske är smådetaljer i sammanhanget. Som en följd av att obligatoriet har försvunnit så tror 

jag att man från myndigheternas sida ser på nationerna på ett lite annorlunda sätt. Och då 

kommer sådana saker som momsfrihet och fastighetsskatt in. Det håller vi ju ett vakande öga 

på fortfarande så får vi se hur vi får göra där. Så vi jobbar ju med det, det gör vi.  
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Finns det någon plan för hur ser det framtida arbetet för att bevara nationerna kommer att 

ske? 

Det startades en arbetsgrupp eller strategigrupp som den kallades. Den ligger lite vilande… 

det finns en del riktlinjer att jobba efter. Det handlar väl om att man ska sätta upp några 

ganska långsiktiga och konkreta mål som man ska kunna följa upp efter hand. Inom 

Kuratorskonventet så har väl inte det, vad jag förstår, pågått tidigare. Vissa enskilda nationer 

har väl varit lite bättre på det och dom har förmodligen satsat mer på det nu också. Det är… 

ja… det finns ganska mycket tankar kring vad det ska vara i framtiden, nationerna 

gemensamt. Det handlar inte bara om att bevara det som är utan man vill kunna utvecklas.    

Samarbetar nationerna på något sätt med universitet?  

Ja, vi försöker göra en ganska tydlig koppling, i alla fall från Kuratorskonventets sida.  En 

tydlig koppling till just Uppsala universitet, sen SLU är väl lite mer som en parantes. Vi har… 

varje termin så är det två studentsamverkansmöten där universitetsledningen, vi och kåren 

käkar lunch och diskuterar saker. Det är bara vi som för upp saker på agendan, universitetet 

har ingen åsikt om vad det är vi ska diskutera utan det är vi som tar upp det. Å… man kan 

alltid kontakta universitetet, vi gör ju gemensamma utskick till nya studenter. Vi är med på 

universitetets reccemottagning och dom är med på våran. Det är ganska mycket saker ändå 

som är ganska konkreta. Vi har också nån form av gemensam insats på alumnfrågan. 

Universitetet har tagit fram ett alumnregister som nationerna ska kunna utnyttja för sina 

alumnföreningar. Så det händer en del.   

Har samarbetet med Uppsala universitet på något sätt påverkats av nationsobligatoriets 

avskaffande? 

Jag tror att dom här grupperna har nog funnits tidigare. Ja… dom här mötesplatserna… men 

vad det har handlat om tidigare vet jag inte helt hundra. Jag tror inte att det har förändrats 

särskilt mycket. 

Samarbetar nationerna på något sätt med andra studentorganisationer? 

Det gör vi! Alltså kåren till exempel har ju vi här uppe på KK ett ganska tätt samarbete med. 

Förutom att vi delar register och har gemensam personal så håller vi på att täta ihop vårt 

samarbete ganska mycket. Vi har ju även portalen gemensamt med Uppsala studentkår och 

Farmaceutiska studentkåren. Dessutom så har vi en dialog med övriga linjeföreningar lite då 

och då. Nu senast så har vi haft en seminariedag där vi bjöd in de större linjeföreningarna att 

va med så hade vi en diskussion som hette ”samverkan och konkurrens”. Vi diskuterade om 

nationerna och föreningarna och kårerna konkurrerade eller samverkade. Man kom väl i 

princip fram till att vi inte konkurrerar så särskilt mycket om medlemmar för man kan ju va 

medlem i flera saker och inte heller om engagemang troligtvis för det är olika typer av 

engagemang. Man kan vara engagerad i flera olika saker samtidigt så… där tror jag att vi 

kom fram till att vi har mer att vinna på att närma oss varandra så det kommer nog bli en 

permanent sak den här seminariedan.     
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Har dessa samarbeten påverkats av kår- och nationsobligatoriets avskaffande? 

Ja, alltså vi håller ju ett vakande öga på dom förstås. Det ligger ju i vårt intresse att se så att 

inte de börjar konkurrera med vår verksamhet i allt för stor utsträckning. Samtidigt som det 

förmodligen gör det för dom också naturligtvis. Men… nu när vi inte längre har ett statligt 

garanterad inflöde av nya medlemmar så måste vi ju se till att vi vet vilken marknad det är vi 

befinner oss i. Jag tror inte att de har varit så mycket samarbete innan så det kanske har blivit 

starkare. Exempelvis veterinärmedicinska föreningen på Ultuna har vi bjudit in till ganska 

mycket saker det senaste året och det kanske inte har varit så intensivt tidigare… det tror jag 

inte.   

Tror du att alla Uppsalas tretton nationer kommer att finns kvar om tio år? Motivera gärna 

ditt svar.  

Ja, det tror jag. Ur det historiska perspektivet så har nationerna funnits… i de flesta fall upp 

mot trehundrafemtio, fyrahundra år. Visserligen har det varit lite si och så mellan åren. Ända 

från början hade de flesta nationerna inte ett hus utan de hade en liten kista… å… det var väl 

först egentligen på artonhundratalet och slutet där som man började köpa hus. Men så länge 

man har kvar ett hus… och jag tror inte att det är någon nation som funderar på att sälja av 

sitt hus… så tror jag att man kommer klara sig ganska bra. Det är klart, det är några 

nationer som har ganska svagt medlemsunderlag men det är ju inte… för det ekonomiska är 

inte det alltid det mest väsentliga utan det är mer för engagemanget. Ja… nej tror att alla 

nationer kommer att finnas om tio år… det tvivlar jag inte på. Däremot så ur ett lite längre 

perspektiv… säg trettio år jag vågar jag inte svara liksom… man vet inte vad som händer. 

Det finns ju stora renoveringsbehov på husen och det är inte hur enkelt som helst.   

I vilken utsträckning tror du att nationerna är beredda att stötta varandra? 

Den där är lite knivig alltså. Jag vet att man har diskuterat det och där har det varit lite 

sisådär på frågan om man skulle hjälpa en annan nation. I alla fall om man går till extremen 

med ekonomisk hjälp. Man kanske skulle kunna tänka sig att låna ut pengar men att skänka 

eller hjälpa så det är svårt tror jag. Hjälpa med kunskap och insatser som inte är av 

ekonomiskt värde det tror jag… det förutsätter jag att alla nationer skulle göra. Men om man 

skulle behöva förlita sig på få pengar… det tror jag skulle bli svårt.   

Finns det något som du anser att nationerna bör bli bättre på för att kunna fortsätta 

bedriva sin verksamhet? 

Jaa… jag tycker att det finns… det är svårt att säga så här. Bilden av en student är inte 

längre samma som det va tidigare. Det förändras ju hela tiden förstås… men jag tror att man 

måste vara mer… jag tror inte att dom som är engagerade på nationerna är ett tvärsnitt ur 

studentpopulationen och det tror jag att man måste vara bättre på att fånga upp. Öka 

mångfalden… inom dom som engagerar sig… det tror jag är viktigt. Sen måste man också se 

på… nu kommer det ganska starka incitament uppifrån från regering och riksdag och sådär 

att man ska bli klar med sin utbildning lite fortare. Det är en mer professionell inställning till 

det hela. Man ska ut i arbetslivet fort och sådär och det måste nationerna också vara 
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uppmärksamma på… vilken roll vi har i sammanhanget. Vi har alltid spelat på att vara det 

där stället där man kan utvecklas som person vid sidan av studierna.  

Har du ytterligare något du vill tillägga? 

Oj… inte så här på rak arm. Jo, jag kom på det att vi tillåter ju också folk att gå med i flera 

nationer och det va ju ett sätt att förbereda sig för avskaffandet och som jag tror fallit ganska 

väl ut. Jag tror att det är många som inte riktigt förstått tidigare varför man inte kunnat gå 

med i flera nationer. Jag menar så länge man… ja… man blir ju en fullvärdig medlem… det 

är bara att man betalar en dubbel avgift och det får man ju stå för själv om man vill det.  Det 

kan ju vara så att folk är engagerade på en nation men bor på en annan och det måste ju vara 

fullt tillåtet. Jag har svårt att se några argument mot det och jag tror att det har funkat bra… 

det är ganska viktigt också i sammanhanget. 
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Bilaga 5 

Intervju med Erik Erlandsson 

Följande intervju hölls onsdagen den 16 maj 2012 på Kuratorskonventet med Erik Erlandsson, 

Curator Curatorum våren 2012. Kuratorskonventet (KK) är samarbetsorganet för Uppsalas 

tretton studentnationer och Curator Curatorum är konventets ordförande. 

 

Anser du att de förberedelser som nationerna genomförde som grupp inför 

nationsobligatoriets avskaffande var tillräckliga? 

Jag var inte med i förberedelserna själv men av det jag har förstått och det jag hört och 

känslan jag fått efteråt är att det va väl… att det va mycket arbete som gjordes i förväg och 

eftersom att vi inte har känt av så mycket tapp så får jag säga att jag tycker att… det va nog 

med förberedelser och bra. Jag har pratat lite med inspektorer på nationer och dom tyckte 

också att det va väldigt bra förberedelser så det får jag säga att det va… det va det. 

Har nationerna tappat några medlemmar sedan obligatoriet föll? 

Jag vet ju som sagt inte hur, precis hur, siffrorna såg ut innan men nu har vi runt 30 000, 

31 000 medlemskap eftersom man kan vara med i flera nationer… så det beror på hur många 

dom hade innan… eller vi hade innan men jag gissar på att tappet inte är så stort. Vi är än så 

länge nöjda men det är lite av en nedåtgående trend. Vi har tappat lite varje år men 

förhoppningsvis så planar det ut.  

 

Kan man se att det är en viss grupp av studenter som har valt att lämna nationerna? 

Vi har inte gjort någon sådan undersökning. Det är tråkigt men svårt också… men den 

uppfattningen vi har, baserat på känsla är att… dom som har lämnat är dels dom som var 

med i Skånelandets nation innan och distansstudenter och äldre studenter kanske som inte 

har lika mycket att hämta, eller upplever att de inte har lika mycket att hämta. Jag gissar att 

det är dom som har lämnat oss.   

Hur har nationsobligatoriets avskaffande påverkat nationerna som grupp?  

Mmm, nationerna som grupp har blivit mer… mer sammansvetsade… i alla fall i det mesta. 

De har blivit mer samlade och måna om varandra och även att det har blivit mer… att man 

förstått vikten av marknadsföring. Nu måste vi nå ut till studenterna och inte studenterna 

komma till oss, så vi måste verkligen nå ut med vad vi erbjuder. Så det är väl det att… ja, det 

känns som att nationerna har blivit mer sammansvetsade och mer samarbetsvänliga… i stora 

drag. På så sätt är det bra, det är väldigt kul.  

 

Har nationsobligatoriets avskaffande påverkat de enskilda nationerna olika mycket? 

Ja, det skulle jag säga. Om man ser till antalet medlemmar så har det påverkat. Vissa 

nationer har tappat, medans vissa nationer har gått framåt. Dom mindre skulle jag säga har 
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tappat. Nu är ju Göteborgs och Gotlands minst och dom verkar ha tappat medlemmar hela 

tiden. Sen har nog Göteborgs verkligen lyckats vända och satt igång ordentlig verksamhet 

och… så det är jättekul . Förhoppningsvis så vänder det för dom i medlemskap också… å… 

Ja, det är inte heller så att de största bara drar ifrån. Det är några större som har tappat 

också om man jämför med förra året. Så det varierar nog som det brukar göra så jag vet inte 

om det har med obligatoriet specifikt att göra utan det får man väl se under en längre period 

skulle jag tro. Om de absolut minsta fortsätter tappa så kanske man kan se att det har med 

obligatoriet att göra. Men på samma sätt så kanske dom gynnas lite av att man kan va 

medlem i flera nationer. Man kan va medlem i en nation för bostäder och en för att få 

stipendier och en för att man gillar verksamheten och vill stödja den så… det är svårt att säga 

något generellt. Vi får se om några år… 

 

Har organisationen kring nationerna förändrats på något sätt sedan nationsobligatoriet 

avskaffades? 

På kuratorskonventet så har vi… marknadsföringen har blivit mer på tapeten så nu har vi en 

marknadsföringsansvarig arvoderad på halvtid under ett år. Mycket pengar läggs på 

marknadsföring. På portalen, uppsalastudent.com, har gjort att vi har en halvtidsarvoderad 

portalansvarig på ett år. Det är väl det som har ändrats här på Kuratorskonventet. Och på 

dom olika nationerna… så… tror jag inte så mycket har ändrats i organisationen sen 

obligatoriets fall… men det vet jag inte riktigt heller… men som sagt nationerna har blivit 

mer måna om samarbete i alla fall. Det är ju i alla fall en inställning som har förändrats. Ett 

marknadsföringstänk har det blivit.   

Har samarbetet mellan nationerna påverkats sedan nationsobligatoriet avskaffades? 

Mmm, jag upplever det som sagt att det blivit ett bättre samarbete, ett mer sammansvetsat 

gäng. Nationerna tycker att det ska vara tretton nationer i Uppsala så det har varit bra 

stämning och dom tar hand om varandra. Å, ja… det är väl så. Det är inte lika mycket 

konkurrens utan mer samverkan å det är kul, det är bra. Vi är starkare som tretton.  

 

Har nationsobligatoriets avskaffande fört med sig några negativa konsekvenser för 

nationerna som grupp?   

Än så länge så är det väl det lilla medlemstappet som är den negativa konsekvensen. Mmm… 

och sen så upplever jag det lite som att… sen obligatoriets avskaffande så har den lite 

allmänna uppfattningen, inte från nationernas sida utan från omvärlden om man säger så… 

så har vi på nåt sätt tappat fästet med universitet… att man inte sammanknyter nationerna 

lika klart med universitet som det var innan. Så nu vill flera gå med i nationerna, till exempel 

alla Newman studenter vill kunna gå med i alla nationer. Några nationer är öppna för 

Newman studenter men det ser jag som en liten negativ grej, att vi, det känns som att vi i 

ögonen hos allmänheten har tappat lite i anknytningen till universitet… inte helt men… och 

vad va det mer jag tänkte på… Ja, just det, särställningen som nation och den 

organisationsform som det är kan, har inte gjort det än men kan nog rubbas lite och nackas 

lite i kanten. Då är det det här med skattelättnader, fastighetsskatten och så där som till slut 
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kan försvinna. Det är ingenting som vi ser än men jag tror att det kan va en konsekvens och 

det vore tråkigt.   

Har nationsobligatoriets avskaffande fört med sig några positiva konsekvenser för 

nationerna som grupp?   

Det är återigen det mer sammansvetsade gänget på tretton. Det och att… nationerna har 

blivit mer medvetna om vad de faktiskt gör, vad de har för verksamhet och vad dom faktiskt 

sysslar med eftersom vi måste tilltala studenterna. De kommer inte automatiskt så det skapar 

en medvetenhet på nationerna om att dom faktiskt gör bra saker och vad man kan utveckla 

och förbättra. Jag tror att det är en nyttig erfarenhet för dom som faktiskt engagerar sig i 

nationerna, ämbetsmännen, att dom… ja, jag tror… man blir mer medveten… eller man 

måste bli mer medveten om vad man erbjuder och hur man utvecklar en organisation. Det ser 

jag som positivt i alla fall, som organisationsnörd.  

Arbetar Kuratorskonventet på något sätt med nationsobligatoriet och dess följder idag? 

Inte så mycket aktivt mer än att vi följer medlemsantalet från termin till termin. Å sen har vi 

lite utvärderat… kollat med nationerna vad dom har gjort sen obligatoriets fall och om dom 

upplevt något medlemstapp. Vi är i en ständig dialog med nationerna för att se hur dom 

upplever tiden efter obligatoriets fall men vi har inga direkt pågående projekt eller så där.  

Finns det någon plan för hur ser det framtida arbetet för att bevara nationerna kommer att 

ske? 

Inte direkt någon plan så skulle jag säga att vi har. Planen är att verkligen nå ut med 

budskapet om vad vi gör, att synas som en gemensam del av Uppsalas studentliv, Uppsalas 

kulturliv och faktiskt en viktig del i staden Uppsala. Det är väl mycket mot universitet och 

destination Uppsala och kommunen för att se… för att dom ska förstå vad vi faktiskt gör och 

vad vi faktiskt har att tillföra staden. Det är inte bara fester utan vi har en bred verksamhet. Å 

sen… det lyckas vi med tycker jag i stora delar. Till exempel så kommer kommunen ge ut en 

folder om våra nationshus för att visa staden att vi har mycket kulturella saker att erbjuda. 

Det är kul, dom ska presentera alla nationshus och arkitektur. Vi försöker jobba in olika 

varumärken kan man säga, nationernas kulturscen, nationernas kulturarv och nationernas 

sociala ansvar.  

Har samarbetet med Uppsala universitet på något sätt påverkats av nationsobligatoriets 

avskaffande? 

Ja, dom hjälpte ju oss väldigt mycket innan med marknadsföring och så där och med utskick 

till nya studenter. Vi är ju med dom på ceremoniella tillställningar… det känns som med den 

nya rektorn så hänger det ihop lite med det också. Det känns som att det är bra… 

universitetet vill verkligen trycka på nationsmedlemskap och nationsengagemang. Så… mer 

studentsamverkan med universitet men några specifika grejer just nu finns det inte som jag 

kan trycka på men… känslan är verkligen att dom är väldigt måna om vad vi har att erbjuda 

och dom är medvetna om vad vi har gjort, till exempel alumnprojektet. Det projektet är en sak 

som har kommit nu och där universitet erbjuder oss möjlighet att ansluta oss till deras 
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alumnsystem för att kunna ha kontakten med alumner. Då är dom beredda att lägga ner 

pengar på att utveckla den här databasen som ska passa nationerna och ser det som en win 

win situation, så dom har verkligen förstått, och förstod säkert innan också, vikten av 

nationerna och att vi är en stor del av deras varumärke. Så det är dom väl medvetna om.    

Har samarbetet med andra studentorganisationer påverkats av kår- och 

nationsobligatoriets avskaffande? 

Vi… ja… kåren har vi alltid haft, Uppsala studentkår, har vi alltid haft en bra kontakt med. 

Det har vi fortsatt med. Sen, UTN håller på att se över möjligheten att ha inskrivning under 

deras insparksdag och det är ju en sak som har förändrats, att vi är medvetna om att vi måste 

ragga medlemmar på ett annat sätt. Så har vi då en möjlighet att ha inskrivning med UTN, på 

test nu i höst, så att dom då kan skriva in sig där. Detta just för att få med så många UTN-

studenter som möjligt. Det är samma med linje- och programföreningar så att studenterna 

inte ska nöja sig med att gå med i den föreningen utan verkligen se att nationerna har nåt 

annat att erbjuda och det tror jag har utvecklats lite.    

Tror du att alla Uppsalas tretton nationer kommer att finns kvar om tio år? Motivera gärna 

ditt svar.  

Ja, det tror jag, om tio år så finns alla kvar. Eller i och för sig… tio år ganska långt …jo, men 

det tror jag. Däremot så kommer vi nog se svängningar i medlemsantal vid dom flesta 

nationer. Några blir större, några blir mindre. Och sen… i ett längre tidsperspektiv så är det 

möjligt att några nationer går ihop om dom blir för små. Men inom en tioårsperiod så tror 

jag nog att alla tretton finns kvar. Jag tror att än så länge så har alla nationer något att 

erbjud, dels så har alla nationer bostäder… en väldigt bra grej. Jag hoppas att nationerna 

investerar i fler bostäder för det är en sak som tilltalar många studenter. Möjligheten att gå 

med i fler nationer är också en sak som jag tror påverkar att alla kommer att finnas kvar. Då 

kan man, som sagt, gå med i en nation för att söka stipendier, ja den nationen som man tillhör 

rent upptagningsmässigt och sen… en nation för bostäder. Jag tror att det gör att fler 

nationer kommer överleva. Sen just att nationerna måste bli mer medvetna om vad vi gör tror 

jag är en bra sak, för nationerna kommer utvecklas och följa vad studenterna efterfrågar rent 

verksamhetsmässigt. Sen finns det, ja bostäder och stipendier, som gör att nationerna faktiskt 

är attraktiva. Dom mindre nationerna tilltalar en viss grupp människor som vill ha det lite 

mer gemytliga, familjära, som inte finns på samma sätt på dom större nationerna. Så jag tror 

absolut att det gör att dom kommer finnas kvar.  

I vilken utsträckning tror du att nationerna är beredda att stötta varandra? 

Vi brukar ha den frågan på KK-till och då verkar det som att alla nationer är beredda att 

stötta alla nationer och det… det beror ju lite på vad man menar med att stötta också… Alla 

nationer är beredda att stötta med erfarenhetsutbyte och liksom, goda idéer. Om det är någon 

som skulle börja gå knackigt så är nog alla beredda att ge tips och goda råd, just för att det 

inte är samma konkurrens som det va förut, när man höll sig mer för sig själv. Sen, några kan 

säkert tänka sig att stötta finansiellt också… men då är det ju upp till… ja, dels nationen som 

ska bli stöttad, om den vill ha den finansiella hjälpen. Men framförallt så tror jag att 
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nationerna är beredda att hjälpa till med erfarenhetsutbyte och goda råd och så där. För om 

någon skulle… om det skulle börja gå dåligt för nån nation så vill man absolut hjälpa till för 

att få den på rätt köl och då… till stor del genom Kuratorskonventet, som finns som ett 

samarbete.     

Finns det något som du anser att nationerna bör bli bättre på för att kunna fortsätta 

bedriva sin verksamhet? 

Äää… ja, det är det där med at se till vad studenterna faktiskt vill ha. Nationerna ska ju va för 

studenter, av studenter så nationerna ska ju erbjuda det som medlemmarna vill ha. Man 

kanske måste bli än bättre… lyssna ännu mer på studenterna. Det gör nationerna absolut till 

en viss del men jag tror att man måste börja lyssna ännu mer på det. Och… bli bättre på att 

pusha på den breda verksamheten. Det är svårt att marknadsföra bostäder och stipendier, det 

är svårare att marknadsföra det än en klubb eller pub men det är verkligen nånting som 

nationerna måste börja göra bättre. Och sen tror jag att nationerna måste lägga sig till mer 

med en vilja att förändras eller… kunna förändras och inte va fastkörda i hur det alltid har 

varit. För nationerna som organisationer måste anpassas för att, dels liksom… vad 

studenterna vill ha och vilket engagemang som dom är villiga att lägga ner och den tid som 

råder och som vi lever i. Det känns som att nationerna ibland kan va inrutade och tänka 

såhär har vi alltid gjort och inte våga. Det kanske… heltidarsituationen… kanske ta bort en 

heltidare för att lägga till nån på ett helt annat ställe. Tänka över vad man faktiskt gör och 

hur organisationen i sig är uppbyggd… det tror jag att nationerna måste göra bättre. 

Traditionerna är jätteviktiga, det är ju en del av charmen med nationerna men det är dumt att 

va rädda för att förändras. Traditionerna är en del av vad nationerna faktiskt är… men 

organisationen den kan man alltid se över.   

Har du ytterligare något du vill tillägga? 

Nä, inte vad jag kommer på rak arm… Jo, även om obligatoriet föll… det va tråkigt att det 

föll för oss för att det betyder att alla studenter inte är medlemmar men… det är ändå en 

utmaning som är spännande och lärorik för att alla inblandade. Det får bli det avslutande… 

Ja, det va det.   
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Bilaga 6 

Intervju med Viktor Lundqvist 

Följande intervju hölls onsdagen den 22 maj 2013 på Kuratorskonventet med Viktor 

Lundqvist, Curator Curatorum våren 2013. Kuratorskonventet (KK) är samarbetsorganet för 

Uppsalas tretton studentnationer och Curator Curatorum är konventets ordförande. 

 

Anser du att nationernas förberedelser inför nationsobligatoriets avskaffande var 

tillräckliga? 

Ja, det får man väl säga så här i efterhand. Då var det väl ingen riktigt som visste om det var 

tillräckligt… men så här i efterhand har det ju gått väldigt bra. Och det man gjorde var ju 

helt enkelt att förenkla inskrivningen och möjligheterna och marknadsföra det mer.  

Har nationerna tappat några medlemmar sedan obligatoriet föll? 

Det är väldigt, väldigt svårt att säga i och med att man kan va med i flera nationer… men, jag 

har faktiskt inte siffror direkt men det är möjligt att det rör sig om några hundra medlemmar 

totalt… men det kan lika gärna vara hundra fler medlemmar också. Det fanns ju det här 

Skånelandets nation innan.  Varken det totala medlemskapet eller antalet unika 

medlemskap… det har ju inte minskat i någon sådan omfattning så att det har märkts och man 

ser det knappt överhuvudtaget. De beror ju också på en massa andra faktorer, som på hur 

många som pluggar och så där… så det är svårt att härleda något direkt till obligatoriet.  

Hur har nationsobligatoriets avskaffande påverkat nationerna som grupp? 

Jag tror att vi har blivit mer måna om att samarbeta… det har blivit än viktigare att hålla 

ihop nationerna. Å nationerna har insett att vi också behöver det… mer utåt och inte bara 

med vår egen verksamhet.   

Har nationsobligatoriets avskaffande påverkat de enskilda nationerna olika mycket? 

Nej, det tror jag inte att det har gjort… Nej, det tror jag inte.  

Har samarbetet mellan nationerna påverkats av nationsobligatoriet avskaffande? 

Ja, rent formellt har det väl inte gjort det. Vi har samma stadgar i Kuratorskonventet nu som 

då. Men det är snarare att nationerna har insett mer vikten av samarbete. 

Har nationsobligatoriets avskaffande fört med sig några negativa konsekvenser för 

nationerna som grupp?   

Det skulle väl va om vi tappat några medlemmar men samtidigt är det så få… så jag tror inte 

det. Det har ju hänt något positivt också.  
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Har nationsobligatoriets avskaffande fört med sig några positiva konsekvenser för 

nationerna som grupp?   

Jag tror faktiskt att det har påverkat positivt för det har tvingat nationerna att bli mer… eller 

ledaningarna på nationerna har tvingats att bli mer lyhörd om vad studenterna vill. Man 

försöker ha en närmare kontakt med sina medlemmar och faktiskt visa vilket mervärde det ger 

att vara medlem.  

Arbetar kuratorskonventet på något sätt med nationsobligatoriet och dess följder idag? 

Äää, det mesta av vårt arbete är en konsekvens av obligatoriets avskaffande. Man insåg att 

nationerna behövde arbeta mer utåt, vi behöver faktikst arbeta lite med medlemsrekrytering 

också. Det är ju sånt som, medlemsrekrytering och marknadsföring, som vi gör här. Det är ju 

mycket effektivare att marknadsföra att man ska gå med i en nation, än att varje nation ska 

marknadsföra medlemskap. 

Finns det någon plan för hur ser det framtida arbetet för att bevara nationerna kommer att 

se ut? 

Äää, det diskuteras ju hela tiden hur, hur vi ska samarbeta mellan nationerna. Men som jag 

sa innan så har vi ju inte tappat nåt större antal. Vi har fortfarande starkt stöd bland 

studenterna. Just ni finns det inte nåt direkt behov av att förändra verksamheten men det 

pågår ju alltid en diskussion och det är ju bra.  

Har nationernas samarbete med Uppsala universitet på något sätt påverkats av 

nationsobligatoriets avskaffande? 

Jag tror att universitetet har blivit mer måna om nationerna och stöttar nationerna och 

lyssnar på nationerna. För under kår- och nationsobligatoriet kunde universitetet lita på att 

nationerna finns och kommer alltid att finnas. Det kan dom ju inte göra nu och samtidigt har 

dom ju insett hur viktiga nationerna är för att locka studenter till Uppsala.  

Samarbetar nationerna på något sätt med andra studentorganisationer? 

Ja, vi har ju… framförallt med de officiella kårerna vid universitetet …i  alla möjliga frågor 

men framförallt med Uppsala studentkår i studiesociala frågor.  Det är ju våran uppgift, det 

är ju studiesocialt.  

Har det samarbetet påverkats av kår- och nationsobligatoriets avskaffande? 

Det kan jag inte svara på för jag kan inte svara på hur det såg ut innan obligatoriet föll… det 

va lite för länge sen.  

Tror du att alla Uppsalas tretton nationer kommer att finns kvar om tio år? Motivera gärna 

ditt svar.  

Det tror jag säkert att dom gör. De kommer säkert ha helt annorlunda verksamhet… eller… 

jag hoppas att dom har annorlunda verksamhet så att dom anpassar sig till vad studenter om 

tio år vill ha. Vi har ju en stark tradition också. Just nu finns det en bra balans mellan att 
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traditionerna bevaras, men samtidigt har verksamhet som dagens studenter vill ha… och det 

ger en väldigt styrka när man kan vila tillbaka på traditioner och visa att vi är en del i nåt 

som funnits i flera hundra år.  Men om man går för mycket åt traditionshållet, då kan det bli 

svårt att locka dagens studenter.     

Finns det något som du anser att nationerna bör bli bättre på för att kunna fortsätta 

existera? 

Mmm, Jag har svårt att se några stora saker som nationerna behöver göra annorlunda. Det 

är klart att det finns ju alltid småsaker, alltså som man behöver tänka på men några stora 

förändringar tror jag inte behöver göras.   

Har du ytterligare något du vill tillägga? 

Nej, det tror jag inte… 
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Bilaga 7 

Enkät till studenter på A-kurserna i ämnena Sociologi, Socialpsykologi samt 

Sociologi AOP 

Denna enkätundersökning handlar om nationsobligatoriets avskaffande och dess 

konsekvenser. Den kommer att användas som källmaterial till en C-uppsats i ämnet sociologi 

med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Jag skulle vara mycket tacksam om 

just DU vill besvara följande frågor. /Gabriella Westerberg 

1. Kön            Kvinna 

                       Man 

 

2. Ålder      -  - 20 

                       21 – 24 

                       25 – 29 

                       30 – 

 3. Nuvarande bostadsort 

_____________________________________________________  

 

4. I vilken studentnation är du medlem? 

______________________________________________________ 

 

5. Kommer du fortsätta vara medlem i en nation då det inte längre är obligatoriskt? 

                 Ja 

                 Nej 

                 Vet ej 

 

6. Om nej, varför inte? 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Om ja, varför? 

_________________________________________________________________________ 
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 8. Är du aktiv på någon studentnation? 

                 Ja 

                 Nej 

                 Har varit 

9. Om ja, vad gör du? 

 

10. Om ja, varför? 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Vilka föreställningar tror du att studenter har om nationsaktiva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Hur ofta besöker du någon av studentnationerna? 

                 Mer än två gånger i veckan 

                 1–2 gånger i veckan 

                 1–3 gånger i månaden 

                 Mindre än en gång i månaden 

 

13. Vad använder du nationerna till? 

                 Kulturella aktiviteter 

                 Middag/fest 

                 Studieplats 

                 Annat ______________________________________________   

13. Finns det något du tycker att Uppsalas nationer bör bli bättre på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 8 

Sammanställning av enkätundersökning 

Åldersfördelning  

Ålder -20 21-24 25-29 30- 

Antal 31 78 16 16 

Procent 22 55 11 11 

 

Kommer du att fortsätta vara medlem i en nation då det inte längre är obligatoriskt? 

 
 

 

 

 

En majoritet av de tillfrågade uppgav att de hade för avsikt att fortsätta betala 

medlemsavgiften till sin nation och därmed även fortsättningsvis få tillträde till nationernas 

evenemang. En, enligt mig, förvånansvärt stor andel uppgav att de ännu inte bestämt huruvida 

de skulle fortsätta vara medlemmar i en nation eller ej. En relativt stor andel av dessa uppgav 

dock att de då besökte nationerna regelbundet och jag ställer mig därför tveksam huruvida de 

förstått att det krävs medlemskap för att få tillgång till nationerna tillställningar.    

 

Kommer du att fortsätta vara medlem i en nation då det inte längre är obligatoriskt? 

% 

    Ålder -20 21-24 25-29 30- 

Ja 71 70 63 33 

Nej 3 1 6 40 

Vet ej 26 29 31 27 

Totalt 100 100 100 100 

 

Av de studenter som uppnått trettio års ålder uppgav 40 % att de hade för avsikt att fortsätta 

sitt medlemskap i en nation efter det att nationsobligatoriet avskaffats. Som skäl till detta 

uppgavs i flera fall att de har familj och/eller inte nyttjar nationerna på något sätt och att det 

därmed känns som en onödig avgift.   

 

 

  

  Antal Procent 

Ja 91 65 

Nej 10 7 

Vet ej 40 28 

Totalt 141 100 
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Könsfördelning 

Kön Kvinna Man 

Antal 104 37 

Procent 74 26 

 

Kommer du att fortsätta vara medlem i en nation då det inte längre är obligatoriskt? 

 

%  

Kön  Kvinnor Män 

 Ja 63 70 

Nej 8 5 

Vet ej 30 24 

Totalt 100 100 

 

Någon tydlig skillnad mellan könen går inte att urskilja. Männen var i något högre 

utsträckning positiva till att fortsätta sitt medlemskap men då det endast var 37 män som 

besvarade enkäten är det svårt att dra några egentliga slutsatser av detta.  

Bostadsort 

 

 

 

 

 

Kommer du att fortsätta vara medlem i en nation då det inte längre är obligatoriskt? 

 

  % 

Bostadsort Uppsala Annan ort 

Ja 76 12 

Nej 4 20 

Vet ej 20 68 

Totalt 100 100 

 

Av de tillfrågade bodde 82 % i Uppsala och av dessa uppgav 76 % att de skulle fortsätta vara 

medlemmar i en nation efter den 1 juli 2010. Av de som ej bodde i Uppsala är motsvarande 

siffra endast 12 %. Siffrorna talar således sitt tydliga språk och nationerna har också tappat en 

relativt stor andel av de studenter som ej har Uppsala som bostadsort. Hälften av de som 

uppgav dock att bodde på annan ort angav dock de var medlemmar i Skånelands nation, det 

vill säga den nation som ej var aktiv.  

 

Bostadsort Uppsala  Annan ort 

Antal 116 25 

Procent 82 18 
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Hur ofta besöker du någon av studentnationerna? 

% 

Ålder -20 21-24 25-29 30- 

Mer än två gånger i veckan 13 10 0 0 

1-2 gånger i veckan 45 40 19 0 

1-3 gånger i månaden 29 32 25 31 

Mindre än en gång i månaden 13 18 56 69 

Totalt 100 100 100 100 

 

Hur ofta en student tenderar att besöka en studentnation tycks vara sammankopplat med 

studentens ålder, då yngre tenderar att besöka nationerna oftare. Av de svarande var det 

mycket få som uppgav att de aldrig besöker nationerna och av dem som uppgav det var en 

klar majoritet bosatta på annan ort.  

 

Är du aktiv på någon studentnation? 

  Antal Procent 

Ja 14 10 

Nej 115 82 

Har varit 12 9 

Totalt 141 100 

 

Av tabellen framgår det att 10 % av de tillfrågade var aktiva på en nation och att 9 % hade 

varit det. Av dessa uppgav majoriteten att de valt att engagera sig på grund av gemenskapen 

engagemanget genererar i, erfarenheterna man får samt för att det är roligt.  

 

Skäl till att vilja fortsätta vara medlem i en studentnation efter obligatoriets avskaffande 

- Den starka sammanhållningen 

- Bra möjlighet att träffa studenter som läser på andra program/kurser 

- Nationerna är en viktig del av en students sociala nätverk 

- Bra studiemiljö 

- Billiga priser  

- En rolig typ av organisation att jobba och engagera sig i 

- Nationerna är en stor del av Uppsalas studentliv  

- Uppsalastad och Uppsalas studentliv vore inte detsamma utan nationerna 

- Man hamnar lätt utanför om man inte har tillträde till nationerna  

- Nationslivet är väldigt roligt och som student vill man kunna delta i det 
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- Mycket roliga aktiviteter, både festliga och kulturella sådana  

- Bra studentboenden 

- Stödja nationerna så att de kan fortsätta existera och bedriva verksamhet 

- Medlemskapet genererar i många förmåner 

- Nationsengagemanget ger bra erfarenheter  

- Man får otroligt mycket i förhållande till vad det kostar 

- Möjligheten att söka stipendier 

Skäl till att inte vilja fortsätta vara medlem i en studentnation efter obligatoriets 

avskaffande 

- Utnyttjar inte nationerna på något sätt  

- Ser ingen anledning till varför man skulle vara medlem 

- Nationerna är onödiga 

- För hög avgift 

- Bor inte i Uppsala 

- Lever familjeliv  

 

Finns det något du tycker att Uppsalas nationer bör bli bättre på?  

- Information om aktiviteter och liknande 

- Marknadsföring 

- Framhäva kulturella aktiviteter 

- Akustiken i byggnaderna 

- Servicen, främst vad gäller tiden det tar att få ut maten 

- Att profilera sina lokala särdrag 

- Erbjuda en gratis eller billig nattbuss som går till de vanligaste studentområdena 

- Anordna fler idrottsaktiviteter 

- Fler udda aktiviteter 

- Fler föreningar 

- Att engagera fler studenter, trycka på vilka utvecklingsmöjligheter det generar i 

- Fler bostäder 

- Samarbetet nationerna emellan 

- Billigare mat och dryck 

 

Vilka föreställningar tror du att studenter har om nationsaktiva? 

- Engagerade och energiska 

- Ambitiösa och driftiga 

- Sociala och glada människor 

- Söker en slags status, storhetsvansinne  

- Eldsjälar som förgyller studentlivet och håller traditioner levande 

- Tycker om att festa och dricker mycket alkohol 

- Sektbeteende  

- Lite inskränkta  
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- Stark sammanhållning dem emellan  

- Många är utbytesstudenter 

- De har inget bättre för sig  

- De gillar gemenskapen som engagemanget generar i 

- De har få vänner  

- De lär sig mycket och får erfarenheter för livet 

- Har lite tid att plugga  

- Halvnördiga  

- Bohemer  

- De har roligt  

- Ingår i en grupp för inbördes beundran 

- De är ofta stressade  

 

Skäl till att vara aktiv på en studentnation 

- Den ekonomiska ersättningen 

- Gemenskapen 

- Vänner  

- Roligt 

- Bra erfarenhet 

- Lärorikt 

- Utvecklande 

- Oslagbart sätt att träffa vänner 

- För att bidra med arbetskraft och därmed till studentlivet  

 

 

 

 

 


