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Sammanfattning 

Uppsalas studentnationer grundades på 1600-talet och har sedan dess blivit en central del i Uppsalas 
studentliv. I föreliggande studie undersöks Uppsala studentnationers roll i främjandet av 
studenternas välbefinnande och skapande av gemenskap mellan medlemmarna. Särskilt fokus i 
studien ligger på de så kallade sittningarna – middagar med mat, dryck, sång och tal. Sittningarna är 
en del av nationslivet som är särskilt viktig för produktion och reproduktion av gemensamma 
symboler inom ramen för de ritualer som äger rum på sittningarna. En historisk bakgrund och 
beskrivning av studentnationerna idag tjänar som bakgrundsavsnitt för att visa hur nationerna 
kommit att bli som de är idag och förklara framväxten av den sittningskultur som idag råder på 
nationerna. När studentnationerna studeras görs det vanligtvis med ett organisationsteoretiskt 
perspektiv. Här görs en ansats att förklara nationerna ur andra teoretiska perspektiv då det 
organisationsteoretiska begränsar möjligheterna till att förstå nationerna som socialt fenomen. 
Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv används teorier kring interaktion, institution och 
ritual för att förklara var som händer på sittningarna. Material från en observationsstudie på en 
nationssittning, åtta intervjuer med nationsaktiva studenter samt nationernas sångböcker har 
analyserats utifrån det teoretiska perspektivet. Analysen av materialet visar att ritualer på 
sittningarna är viktiga för att skapa välbefinnande och gemenskap, och där står sången ut som 
särskilt central. När sittningsdeltagarna sjunger tillsammans går de in i en gemensam roll och blir 
aktörer snarare än observatörer. Analysen visar också att det inte är tillräckligt att betrakta 
studentnationerna som moderna organisationer. Istället är institutionsbegreppet centralt för att 
beskriva de ständigt pågående processerna där nya medlemmar integreras i institutionen, hur 
medlemmarna tillsammans utgör nationen och hur sittningarna – när ritualerna är förståeliga och har 
mening – bidrar till studenternas välbefinnande och utgör nationslivets själva kärna. 
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1. Inledning 
”Är inte Uppsala märkvärdigt bra, bättre än alla andra städer här i Norden?” frågar Magistern i 
Gunnar Wennerbergs ”Uppsala är bäst” ur sångsamlingen Gluntarne från mitten av 1800-talet. 
Huruvida staden som sedan 1100-talet är stiftsstad för Svenska kyrkans ärkestift, som har ett slott 
där Drottning Kristina abdikerade år 1654 och vars universitet från 1477 utbildat studenter som 
sedan gått ut i världen och uträttat stordåd är bäst, är sannolikt inget alla håller med om. Staden blev 
dock utvald som en av fem av världens universitetsstäder särskilt värda att besöka och bosätta sig i, 
enligt BBC Travel i november 2013. Uppsala med sitt universitet och sina många studenter, lärare och 
forskare – många av dem internationella – bidrar till att skapa ett särskilt klimat  (Flint, 2013). 

 Karaktäristiskt för detta klimat är att ”storstadens utbud och puls” kombineras med ”småstadens 
närhet och lugn” (Destination Uppsala). På liknande sätt är Uppsala en modern stad med ett 
innovativt näringsliv samtidigt som historien och traditionerna är ständigt närvarande. Universitetets 
historia är sammanflätad med inte bara Uppsalas historia utan även med Sveriges historia. Slottet, 
domkyrkan och universitetshuset utgör viktiga delar av en integrerad kulturhistorisk miljö 
tillsammans med de linneanska trädgårdarna, universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, Museum 
Gustavianum och Celsiushuset. Universitetets relation till staten och kyrkan är central, vilket 
exempelvis märks vid universitetets akademiska högtider då rektors främsta gäster är ärkebiskopen 
och Uppsala läns landshövding. Många kungligheter har studerat i Uppsala, Drottning Kristina omgav 
sig med forskare och konstnärer i sitt hov, i Uppsala domkyrka är såväl Carl von Linné som Gustav 
Vasa begravda och Gustav III bevistade Thomas Thorilds disputation. Thorild var medlem av en 
studentnation i Uppsala, vilket gör detta till ett exempel på hur Uppsala universitets historia är 
sammanvävd med studentnationernas historia. 

Idag finns tretton studentnationer i Uppsala. Uppsalas studentnationer, alla tretton med egna hus 
och geografisk plats, utgör en viktig del av Uppsalas kulturhistoriska miljö. Deras historia är knuten till 
tid och plats och skrivs dagligen av studentnationernas medlemmar. För att bli medlem i en 
studentnation måste man vara inskriven vid universitetet, vilket gör att den stora majoriteten av 
Uppsalas invånare såväl som besökare inte har tillträde till nationerna. Det gör nationerna till en 
historisk plats som till skillnad från andra historiska platser i Uppsala inte är tillgängliga för 
allmänheten. Allmänheten kan därför bara observera nationerna utifrån, vilket gör att den gängse 
bilden av nationerna och studenterna präglas av ett oändligt festande och hög musik långt in på 
natten, snarare än historiska platser med rikt kulturarv, eget liv och tradition. Medan universitetet är 
en viktig arbetsgivare med starka relationer till näringslivet och andra arbetsgivare, som exempelvis 
Akademiska sjukhuset, bidrar inte studentnationerna på samma sätt till staden. Studenter tenderar 
att hålla sig till universitetets campusområden, nationerna och andra studentrelaterade platser, 
vilket leder till att de i lägre utsträckning än ”vanliga” uppsalabor deltar i exempelvis stadens 
kulturliv. 

Relationen mellan staden och Uppsala universitet är en produkt av många hundra års liv. Därför är 
det svårt att föreställa sig Uppsala som town utan gown. Begreppet town and gown härstammar från 
de tidiga universiteten i Oxford, Cambridge och S:t Andrews. Town avser staden medan gown avser 
kyrkan och universitetet, syftande på de kappor präster och universitetsanställda bar, och vid 
särskilda tillfällen bär än idag. I de ovan nämnda universitetsstäderna, men även i andra äldre städer 
som exempelvis Uppsala, finns en klyfta mellan town and gown. I Uppsala kan man säga att Fyrisån 
skiljer den akademiska delen från den övriga staden, vilket stammar från 1400-talet då universitetet 
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grundades. Då fick man juridiskt självstyre, vilket ledde till att den akademiska och den borgerliga 
befolkningen blev två separata samhällen (Östholm, 2003 s. 7 & 9). Idag betraktas förhållandet 
mellan stad och universitet som symbiotiskt och det finns en insikt om att samverkan är viktigare än 
skillnaderna. Trots det finns klyftan mellan stad och akademi fortfarande rotad i staden. För att skapa 
en bättre förståelse för dessa komplexa relationer kan man även vidareutveckla metaforen och tala 
om tre, istället för två, separata samhällen: stad, universitet och nationer. Eftersom 
studentnationerna i Uppsala har egna hus och inte är öppna för alla är kanske klyftan mellan stad och 
kappa (town and gown) inte lika stor som mellan stad och studentmössa. Den relationen är inte den 
mest utforskade, men den också har en särskilt karaktär. Genom att läsa om studentlivet i lokalmedia 
får man en inblick i hur stadens invånare ser på nationerna, och kanske framför allt i stadens bild av 
studentlivet som en del av stadslivet. Det som ofta betonas är studenternas alkoholvanor, såväl på 
ledarsidor som i debattartiklar där studenterna beskrivs som en särskilt problematisk del av stadens 
befolkning. Bara ibland ges en mer tolerant och positiv bild av nationerna, där fokus i rapporteringen 
inte ligger på kritik. 

Relationen mellan universitetet och studenterna är mer vanligt förekommande i 
historieskrivningen. I sin helhet kan den relationen beskrivas som oproblematisk eftersom inga stora 
konflikter mellan studenter och universitetsledning har dokumenterats på samma sätt som på många 
andra universitet i världen. Det betyder dock inte att studenterna har varit passiva observatörer av 
universitetets historia genom tiderna. De ska snarare beskrivas som aktiva medskapare av historien 
genom vilken de moderna relationerna mellan universitet och studentnationer etablerades som 
välreglerade och baserade på ömsesidig uppskattning för varandras kompetens inom respektive 
område. Studentnationerna bidrar till gemensamma mål för verksamheten och deras dragningskraft 
på studenter och roll i rekryteringen av nya studenter till universitetet är väl uppskattad. Om 
studentlivet inte är attraktivt är heller inte universitetet det. Därför är det svårt att föreställa sig 
Uppsala som town utan student caps. 

Studentnationerna i Uppsala härstammar från 1600-talet och erbjuder studenterna såväl nytta 
som nöje. Nytta i form av bostäder, stipendier, bibliotek och läsesalar och nöje i form av föreningsliv, 
fester, klubbar och restaurangverksamhet, allt detta i egna nationshus. Den fullständiga bilden av 
studentnationernas exakta roll och funktion inom universitetet kan dock inte skapas genom att bara 
betrakta dem utifrån. Bilden måste kompletteras med ett inifrånperspektiv som tar hänsyn till 
studentnationernas roll för studenterna själva. Det är alltså inte bara en fråga om vad nationerna 
bidrar med till universitetet, utan vad nationerna bidrar till i studenternas vardagsliv. Universitetets 
ökade internationalisering bidrar också med en kosmopolitisk prägel på den relativt lilla staden. De 
internationella studenterna gör nationerna till mötesplatser för studenter från olika kontinenter, 
länder, kulturer, och vetenskapliga discipliner. På så sätt blir nationerna idag en plats för 
interdisciplinära och interkulturella dialoger som är tillgänglig för alla nationsmedlemmar oberoende 
av kön, ålder, etnicitet, och religion. Det är alltså även en fråga om hur nationsmedlemmarna 
socialiseras inom en akademisk kultur som deltagare i en multikulturell gemenskap. 

Institutionaliseringen av studentnationerna tog sin början i och med det beslut Uppsala 
universitets konsistorium tog 1663. Medlemskapet i nationer blev sedan obligatoriskt för studenter 
från 1667, och var så fram till 1 juli 2010. Trots att medlemskapet inte längre är obligatoriskt tycks 
inte studenternas vilja till medlemskap minska i någon större utsträckning. Nationernas 
samarbetsorgan, Kuratorskonventet, räknar till ca 32 000 nationsmedlemmar, av totalt ca 40 000 

6 
 



Anna Liv Jonsson 2014-01-01 

studenter. Samarbetet nationerna emellan genom Kuratorskonventet har dessutom utvecklats och 
förbättrats sedan obligatoriefallet. Kanske är behovet av samarbete större nu när nationerna 
tydligare måste kommunicera fördelarna med medlemskap, inte bara varje nation för sig utan även 
nationerna tillsammans. Att Uppsala är en studentstad som ibland tas över av studenterna märks vid 
vissa högtider. Det är ett uttryck för den samarbetsanda som definierar den moderna town-gown-
cap-relationen. Ett exempel på det är sista april – när inte bara studenter samlas utanför Carolina 
Rediviva för mösspåtagning. Universitetet, kuratorskonventet och kommunen tar gemensamt ansvar 
för firandet genom planering av exempelvis säkerhetsinsatser. 

Det finns andra universitet i Sverige där studenternas liv är organiserat inom ramen för nationer. 
De finns likheter mellan dem och nationerna i Uppsala – framför allt nationerna i Lund. En studie av 
studentnationerna i Sverige skulle kunna vara ett intressant projekt som kan bidra till en bättre 
förståelse av relationerna mellan town-gown-cap genom den svenska högre utbildningens historia. 
Dock fokuseras denna studie på enbart Uppsalas studentnationer och på vad som markant utskiljer 
dem från övriga i fråga om fastigheter och kulturarv. Uppsalas studentnationer utgör ett konkret 
exempel på nationer som genom historien kan och har kunnat identifieras utifrån deras territoriella 
gränser, inom vilka studenternas vardagsliv pågår obemärkt och med stor variation, förenligt med 
stadens vardagsliv såväl som nationernas roll för universitetsstudenternas välbefinnande. 

Syftet med denna studie är således att undersöka Uppsala studentnationers roll i främjandet av 
universitetsstudenternas välbefinnande samt formerna som traditionellt har använts för skapandet 
av känslan av samhörighet och gemenskap hos medlemmarna, och som gör att nationerna är så 
unika jämfört med andra moderna nationer och organisationer. Utifrån ett symboliskt-
interaktionistiskt perspektiv relateras i denna studie studenternas välbefinnande till upplevelser av 
ett meningsfullt studentliv, vilket gör frågan om produktion av studentslivets mening genom 
användandet av gemensamma symboler till en central forskningsfråga. Vad som är intressant med 
detta perspektiv som fokuserar på studentliv och mening är att en nation snarare bör ses som 
institution än som organisation; som en oändlig process, som en levande värld med pågående 
interaktion och särskilda interaktionsritualer med en mängd viktiga och nödvändiga funktioner. 
Exempel på sådana funktioner är integrering av nya medlemmar oberoende av vilken kultur de 
kommer ifrån, eller förnyelse av nationerna, dess kultur och traditioner i takt med förändringarna i 
universitetets, stadens och statens verklighet. Interaktionsritualers mest intressanta funktion, i linje 
med kontexten för denna studie, är upprätthållandet och förnyelsen av studenternas livsvärld eller 
”symboliska universum”, där man bara mår bra och känner välbefinnande om allt i denna värld är 
förståeligt och har en mening. 

Detta förklarar varför de sittningar som Uppsala studentnationer anordnar har valts som centralt 
forskningsobjekt i föreliggande studie, snarare än de interaktioner som sker kontinuerligt i vardagliga 
möten mellan medlemmarna och som också kan ses som meningskapande. Sittningarna är en sorts 
middagar – gasker, baler, sexor – där man äter, dricker, sjunger, håller tal och på olika sätt integrerar 
med varandra. Denna studie utgår ifrån dessa allmänna uppfattningar men syftar vidare till att 
identifiera sittningarnas karaktär som något mycket mer än fester och middagar med 
underhållningskaraktär. Ett mer konkret fokus i denna undersökning är den roll som sittningarna 
spelar för produktion och reproduktion av studentlivets mening genom en strukturerad process av 
kollektiv användning och produktion av gemensamma symboler som samtidigt producerar känslan av 
samhörighet och gemenskap. 
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En historisk bakgrund är nödvändig för att förstå nationernas utveckling, men själva analysen 
fokuserar på idag aktiva nationsmedlemmars upplevelser av vad som gör deras nationsmedlemskap 
mest givande och värdefullt. I studien jämförs olika nationers traditioner och praxis för sittningar. Det 
är dock inte en jämförelse av de olika nationernas relation till varandra. Relationen mellan 
nationerna och Uppsalas studentkårer behandlas inte, det gör heller inte relationen till universitetet 
och staden. Studien fokuserar inte särskilt på internationella studenter. Denna studie kommer inte 
att ha ett särskilt genusperspektiv, vilket även gäller andra sociala kategoriseringar såsom etnicitet, 
klass, funktionshinder, sexualitet et cetera. 

Studiens empiriska material utgörs av materialet från intervjuer, en observation samt material 
från nationernas sångböcker. Fokus i intervjustudien ligger på aktiva nationsmedlemmar. Det är alltså 
inte en jämförande studie mellan studenter som valt att engagera sig på nationen och gå på 
sittningar å ena sidan, och studenter som valt att inte engagera sig å andra sidan. Inte heller studeras 
sittnings- och festkultur i universitetets programföreningar, exempelvis Uppsalaekonomerna eller 
Juridiska föreningen. Hade syftet varit att bredare undersöka anledningar till och resultat av 
nationsengagemang hade det varit intressant med en jämförelse, men för att förstå sittningarnas 
betydelse är det centralt att undersöka hur de som faktiskt går på sittningar upplever dem. Intervju- 
och observationsstudierna kompletteras av studium av nationernas sångböcker. Där studeras formen 
– hur de är uppbyggda och vilka delar som återkommer i böckerna – samt särskilda sånger och den 
text som omger sångerna såsom inledningstexter och vett- och etikettregler. Däremot görs ingen 
djupgående analys av vilka sånger som finns i alla sångböcker, vilka som är särskilt utmärkande för 
olika nationer et cetera. Heller görs ingen jämförelse mellan de aktuella sångböckerna och 
nationernas tidigare versioner. Dispositionen för denna studie är som följer: Efter inledningen följer 
ett bakgrundsavsnitt där såväl nationernas historia som dagens studentnationer presenteras. Det 
följs av en redovisning av och diskussion kring studentuppsatser som skrivits om studentnationerna. 
Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och en diskussion om dessa. Studiens 
metodologiska utgångspunkter presenteras sedan, vilket följs av analys av det insamlade materialet. 
Studien avslutas med avsnittet ”Sittningar som nationslivets kärna” – en ritual som en medlem kan 
inte missa. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras viktiga händelser i nationernas historia och hur vissa traditioner har växt 
fram, särskilt dem som rör festligheter och sång. Som nämnts i avgränsningarna kommer 
föreliggande studie inte att ha ett genusperspektiv. Den första kvinnan bland Uppsala universitets 
studenter var Betty Pettersson. Hon skrev in sig vid universitetet 1872 (Östholm, 2003 s. 46), alltså 
knappt 400 år efter att universitetets grundades. Innan dess, och långt därefter, var Uppsala 
universitet och studentnationerna en helt maskulin miljö. Det faktum att kvinnor funnits i den 
akademiska miljön i drygt en femtedel av tiden, eller en tredjedel om man räknar från universitetets 
återupptagande för i år 420 år sedan, är det inte konstigt att miljön vi rör oss i fortfarande är mycket 
maskulin. 

2.1 Nationernas grundande  
Historikern Jonas L:son Samzelius anser att nationernas historia kan delas in i två perioder under vilka 
studenterna särskilt intresserade sig för sina egna och sin tids frågor. Den första delen utspelar sig på 
1600-talet då Uppsalas studentliv utformades och nationerna grundades, medan den andra perioden 
utspelar sig på 1800-talet då studenterna organiserar sig ytterligare och gör sig såväl politiskt som 
kulturellt gällande i landet (Samzelius, 1950, s. 9). 

 Uppsala universitet grundades 1477, i ett katolskt Sverige, med syfte att kunna erbjuda utbildning 
närmare hembygden. Under reformationen på 1500-talet förde universitetet en blygsam tillvaro 
fram till Uppsala möte 1593, då lärosätet återupprättades i protestantisk form. Studenterna kom 
under 1600- och 1700-talen primärt från präst- och borgarstånden, medan andelen studenter från 
bond- och adelsstånden var låg, enligt Anders Florén (Florén, 1989 s. 19). Studenter från samma 
delar av landet höll ihop och kom så småningom att börja organisera sig, detta med inspiration från 
besök i universitetsstäder såsom Rostock och Königsberg (Burman, 2012, s. 15). Anledningen till att 
just dessa städer besöktes berodde på att Tyskland var reformationens hemland. Man hämtade sina 
förebilder därifrån, såväl för undervisning som för studentliv, när universitetet återupprättades. 
Studentsederna hade en rad behjärtansvärda uppgifter gentemot sina landsmän. De ägnade sig åt 
ekonomiskt stöd och lånverksamhet, sjukvård, begravning och minnesmärken åt de döda 
(Cnattingius, 1946, ss. 27-28). Dessa aktiviteter ägnade sig även Uppsalas studenter åt. En annan 
central aktivitet var den så kallade depositionen, en sorts initiationsrit för nya studenter, vilken 
avslutades med ett gästabud, cornutöl. Det är i dessa sammanhang som landskapssammanslutningar 
först omtalas (Florén, 1989 ss. 20-22). Florén menar vidare att den fastare organiseringen av 
landskapen under 1640-talet skall förstås mot en bakgrund av att studenterna hade behov av social 
trygghet och sammanhållning gentemot andra samhällsgrupper. Varken lärare eller studenter 
betalade skatt på den här tiden, vilket ökade klyftan mellan dem och borgerskapet i staden (Florén, 
1989 s. 22). 

Uppsalanationernas tillkomst förläggs vanligen till 1640-talet (Cnattingius, 1946, s. 30), även om 
flera nationer räknar sin ålder från tidigare år, såsom Västmanlands-Dala och Västgöta nationer från 
1639. Burman påpekar att det minst övertygande årtalet är Södermanlands nation, som hävdar sig 
vara grundat 1595, bara två år efter universitetets återupptagande. Det fanns definitivt studenter 
från den delen av Sverige i Uppsala på den tiden, men att de var organiserade som nation är mindre 
trovärdigt (Burman, 2012, s. Appendix 1). De nationer som finns kvar idag grundades enligt Burman 
de år som följer: 
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Nation Grundat år 
Stockholms 1649 
Uplands 1642 
Gästrike-Hälsinge 1646, 1811 
Östgöta 1646 
Västgöta 1639 
Södermanlands-Nerikes 1595, 1805 
Västmanlands-Dala 1639 
Smålands 1645 
Göteborgs 1667 
Kalmar 1663 
Värmlands 1660 
Norrlands 1646, 1827 
Gotlands  1663, 1681 

 
Tabell 1: Årtal för nationernas grundande enligt (Burman, 2012 s. Appendix 1) 

Ordningen på nationerna motsvarar den gamla svenska stiftsordningen. Omkring år 1640 har 
begreppet ”nation” en allmän innebörd, och syftar på en grupp studenter från en viss landsända 
snarare än en organiserad förening. Enligt Cnattingius räknade sig på denna tid såväl akademikerna 
som studenterna till olika provins- och stiftstillhörigheter (Cnattingius, 1946, s. 32). Han menar vidare 
att sammanhållningen var stark mellan studenterna landskapsvis, men detta betyder inte att 
nationer existerade i organisationsform (Cnattingius, 1946, ss. 35-36). Det är svårt att avgöra exakt 
när nationerna grundades. Årtalen i tabell 1 syftar på de år från vilka det finns formella bevis på att 
man bedrivit nationsverksamhet, såsom protokoll och stadgar. Det har dock med största sannolikhet 
funnits och bedrivits verksamhet under en längre period innan dessa datum, om än informell sådan. 

Konsistoriet, universitetets styrelse, beslutade den 14 januari 1663 att studenterna skulle 
övervakas av professorer. Indelningen av studenter skulle ske ”per provincias”, det vill säga efter 
geografisk härkomst (Cnattingius, 1946, s. 63). Denna indelning kom att överensstämma med de då 
unga nationernas geografiska indelning, och även om konsistoriet inte hade för avsikt att med 
beslutet godkänna nationernas existens kom beslutet att resultera i det.  En viktig anledning till 
nationernas fortsatta utveckling var det beslut som konsistoriet tog den 17 april 1667: att alla 
studenter skulle tillhöra en viss nation och att de skulle inskrivas i närvaro av inspektor (Cnattingius, 
1946, s. 65). Detta var starten på vad som skulle bli ett obligatoriskt nationsmedlemskap ända fram 
till 2010, i 347 år. Enligt Florén uppstod inom nationen en hierarkisk organisation där det inte bara 
var inspektor som övervakade studenterna, utan de studenter som stod högre i rang övervakade 
lägre (Florén, 1989 s. 37). Gemenskapen och hierarkin grundade sig på så kallad social ålder, det vill 
säga antalet terminer man tillbringat på universitetet (Geschwind, 2001 s. 204). 

2.2 Nationerna organiserar sig än mer 
På 1800-talet var studenterna fortfarande organiserade i nationer och denna organisation var 
reglerad i universitetsstatuterna, skriver Frängsmyr. Fram till 1870-talet bestod undervisningen vid 
Uppsala universitet närmast uteslutande av föreläsningar. Det fanns ingen närvaroplikt eller ens 
examination – det enda som krävdes för att räknas som student var att man var inskriven vid en 
studentnation (Frängsmyr, 2010, ss. 376-377). Burman menar att nationerna i början av 1800-talet 
tappade lite av sitt inflytande eftersom idén om en modern centraliserad nationalstat växte fram och 
regionala identiteter framstod som gammaldags. Det obligatoriska medlemskapet gjorde dock att 
nationerna överlevde (Burman, 2012 s. 22). Det var detta medel universitetsmyndigheterna hade för 
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att kunna övervaka och hålla samman studentkollektivet. Valet av nation var för studenten inte fritt – 
medlemskapet styrdes av studentens eller hans föräldrars födelseort eller den nation som 
motsvarade det läroverk han studerat vid (Frängsmyr, 2010, s. 395). Det faktum att 
nationsmedlemskapet styrdes av härkomst och inte det stånd man tillhörde gör studentnationerna 
till de äldsta stånds- och skråöverskridande organisationerna i världen, menar Thomas Neidenmark. 
Ännu fanns heller inga fakultetsföreningar, varför nationerna blev en viktig plats för idéutbyte mellan 
en heterogen skara individer och kontakter knöts över fakultetsgränserna (Neidenmark, 2008 ss. 33-
34). 

  Under 1800-talet började nationerna samarbeta i större utsträckning. Kuratorskonventet (KK), 
studentnationernas samarbetsorgan, grundades 1831. Enligt Gustaf Skördeman föddes KK som 
formell organisation när man började protokollföra sina möten  (Skördeman, 1991 s. 5). En av 
anledningarna till ökat samarbetet var att nationerna under denna tid började skaffa egna hus. Syftet 
med detta var att ge studenterna ett andra hem vid sidan av deras enkla studentrum och att skapa 
en plats där man tillsammans kunde dyrka hembygden. Husen var stora och mycket kostsamma, 
vilket ökade ansvaret för de studenter som drev nationerna (Skördeman, 1991 s. 10). Nationshusen 
var även den en garant för nationernas överlevnad, eftersom de bidrog till att behålla dess sociala 
och stödjande roll. Husen finansierades förutom medlemsavgifter av donationer från förmögna 
tidigare medlemmar från hembygden, samt av att fonder instiftades av dessa medel (Burman s. 22). 

2.3 Sittningarnas framväxt 
Många av dagens viktiga traditioner på studentnationerna uppstod enligt Florén vid 1800-talets mitt 
och dess självmedvetna och självständiga studentrörelse: studentsången, maj- och gåsmiddagar, 
studentmössan et cetera. Deltagande i nationslivet, med alla dess delar, gav studenten tillgång till ett 
kulturellt kapital och kontakter för framtiden, och då avses inte bara kunskaper i administration och 
beslutsfattande utan i allra högsta grad internaliseringen av normer, gester och umgängesseder 
(Florén, 1989 ss. 51-52). Frängsmyr hävdar att universitetet ansåg att nationerna syftade till att 
främja flit, sedlighet och god ordning bland medlemmarna. Bland det rika föreningsliv som 
nationerna redan på den tiden hade märks körer, talföreningar, teaterverksamhet, fester och spex, 
vilka alla bidrog till den sociala gemenskap som fanns på nationerna (Frängsmyr, 2010, s. 395). 

 Enligt Strömholm inleddes en förändring av studentkollektivet vid sekelskiftet 1800. Tidigare hade 
studenterna varit en skara yngre män sammanförda i studentnationer, men utan någon egentlig 
känsla av samhörighet (Strömholm, 1998 s. 191). Under början av 1800-talet växte en ideologi fram 
som formade det som idag av många uppfattas som den klassiska studentrollen, i fråga om attityder, 
föreställningar, drömmar, idéer, sång, nöjen och yttre uppträdande. Detta berodde på ett antal 
händelser och förändringar i samhället, och en av de mest epokavgörande är den utveckling som 
studentsången genomgick. Studentsången ligger till grund för dagens starka körtradition på 
nationerna, och den sägs ha fötts efter 1813, menar Strömholm (Strömholm, 1998 ss. 197-198). 
Studentsången blev en sorts demonstrationer. Jonsson beskriver det som en ”kampsång” som för att 
höja studentgruppens sociala status uttryckte ideologiska tankar, på samma sätt som senare 
folkrörelser, och man använde sången medvetet i denna mening. Denna offentliga studentsång var 
fyrstämmig, något som på den tiden var ändamålsenligt för kör- och kampsång (Jonsson, 1990, ss. 4, 
59).  
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Festligheter är en aktivitet som följt studenterna genom århundradena. På 1640- och 1650-talen 
hade man konvent där man bjöd på bröd och skorpor till öl och brännvin. Senare på 1600-talet, efter 
konsistoriebeslutet, övergick dessa konvent i festligheter som pågick i flera dagar. Mat och dryck 
bjöds i överflöd och landsmän blandade sig med förnäma gäster. Gästabuden kan liknas vid 
storskaliga begravningar och andra offentliga manifestationer (Florén, 1989 ss. 38-39). Sedan 
stormaktstiden firade man, enligt Jonsson, såväl militära segrar som kyrkliga och kungliga högtider. 
På dessa fester framfördes akademiska orationer, medan musik i den mån den förekom var 
underordnad och oftast instrumental och om någon sjöng var det solistiskt. Traditionen fortsatte in 
på 1800-talet, men då började musiken och särskilt sången ta större plats. Under åren 1818-19 
började studenterna själva arrangera den här typen av festligheter (Jonsson, 1990, ss. 67-68). 

Under 1800-talet bestod sången av stämsång, framför allt kvartettsång. Den unisona sång vid 
middagar som är utbredd idag har enligt Jonsson sitt ursprung i början av 1900-talet.  En rad tyska 
visor kom till Uppsala med teaterpjäsen ”Gamla Heidelberg”, exempelvis O Alte Burschenherrlichkeit 
och Gaudeamus Igitur. Det var via de kretsar som återupplivade Juvenaleriet som visornas väg gick 
tillbaka till nationerna, och JuvenalOrdens förste stormästare August Lindh översatte O Alte 
Burschenherrlichkeit till O gamla klang- och jubeltid, som blev ett äreminne över det senare 1800-
talets studentliv (Jonsson, 1990, ss. 184-185). 

Unison sång vid middagar och sexor började framträda först under 1910-talet. Sångerna kom fram 
i ljuset av visrenässansen, menar Jonsson, och en av de mer karaktäristiska visorna är Det var i vår 
ungdoms fagraste vår, som är känd redan från 1700-talet. Snapsvisor intar så småningom en central 
plats i dessa böcker, och därmed också en mera officiell prägel inom studentlivet än på 1800-talet 
när dessa visor levde en undanskymd tillvaro. Den första sångboken gavs ut av Smålands nation 
1917, och 1935 hade alla nationer i Uppsala en egen sångbok. Allra äldst är Nylands nations sångbok i 
Helsingfors från 1914, medan Lund inte motsvarade dessa samlingar förrän på 1930-talet (Jonsson, 
1990, ss. 185-186). 

En anledning till sångböckernas uppkomst är att studenternas festligheter förändrades vid 
sekelskiftet 1900, på grund av diverse omständigheter. Christina Mattsson menar att de väldiga 
punschbålarna från 1800-talets fester i början fanns kvar, men man kom att äta mer till drickandet. 
Restriktionerna kring inköp och förtäring av sprit infördes: 

”Att man började sitta till bords hängde ihop med de nya restriktionerna kring inköp och 
förtäring av sprit. På restauranger av alla kategorier infördes 1914 mattvång och 
utskänkningsbegränsningar. Även studentnationerna måste anhålla om rättighet att vid 
vissa bestämda tillfällen utskänka sprit, som efteråt skulle redovisas med hänsyn till den 
förtärda maten. Mat och sittande bord blev helt enkelt en tvingande nödvändighet, och i 
motsats till tidigare blev varje person bunden till den plats där man en gång hade satt sig.” 
(Mattsson, 2002, ss. 117-118) 

Studenternas traditionella fester och musicerande fick nu en ny form – sittningar. Formen styrde 
innehållet på så sätt att den unisona sången vid sittningarna kom att fylla behovet av en efterlängtad 
gemenskap, och sången kunde fungera som en ”tändare” när alla satt tillsammans vid bordet. Därför 
var det viktigt att finna en gemensam repertoar så att alla kunde sjunga med (Mattsson, 2002, s. 
120). Det dröjde dock innan snapsvisorna förekom tryckta i sångböckerna; enstaka snapsvisor 
förekommer i sångböcker från den senare delen av 1920-talet. Snapsvisor fanns dock och de sjöngs – 
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helt enkelt lärde sig studenterna dessa sånger på plats på sittningarna (Mattsson, 2002, ss. 134, 137). 
Alltsedan dess har sittningstraditionen utvecklats till vad den är idag – en central del av studentlivet 
på studentnationerna.  

2.4 Studentnationernas vardagsliv idag 
För att beskriva dagens studentnationer i Uppsala används bland annat nationernas samarbetsorgan 
Kuratorskonventets (KK) policy om nationsstatus (se bilaga 1), som beskriver bland annat nationernas 
uppdrag, verksamhet och aktiviteter. 

”Denna policy har till syfte att för nationerna, Uppsala universitet och övriga 
intressenter deklarera vad en nation är, vilken verksamhet nationerna bedriver och vad 
som i övrigt berättigar till status som nation, utöver vad som föreskrivs i Högskolelagen 
(1992:1434).” (Policy om nationsstatus s. 1) 

I policy om nationsstatus anges att det finns 13 nationer i Uppsala. Under de år som gått sedan de 
första nationerna bildades har det funnits fler nationer, som antingen lagts ner eller slagits ihop med 
andra nationer. Enligt Burman hade Uppsala som mest tjugoen nationer och sedan 1829 är antalet 
13, då Roslags och Uplands nation gick samman (Burman, 2013 s. 17). Sedan 1 juli 2010 är det 
frivilligt att som student gå med i en studentnation eller studentkår. Medlemskapsantalet på 
nationerna ändras hela tiden eftersom det är möjligt att bli medlem under hela året och inte bara vid 
terminsstart. I medlemsdatabasen Melos hade nationerna följande antal medlemmar per den 2 maj 
20131: 

Nation enligt nationsordning Antal 
 Stockholms nation 5606 
 Uplands nation 1617 
 Gästrike-Hälsinge nation 1903 
 Östgöta nation 2362 
 Västgöta nation 1271 
 Södermanlands-Nerikes nation 3645 
 Västmanlands-Dala nation 5712 
 Smålands nation 1399 
 Göteborgs nation 437 
 Kalmar nation 1779 
 Värmlands nation 3142 
 Norrlands nation 8592 
 Gotlands nation 496 
 Totalt 37961 
 Tabell 2: Nationernas storlek 

Policy om nationsstatus revideras vartannat år och versionen i bilaga 1 är den senaste, från 2013. 
Nationerna skall vara öppna, politiskt och religiöst obundna, demokratiska organisationer. Alla 
medlemmar har möjlighet att rösta i det högsta beslutande organet, som kallas landskap på alla 
nationer utom Västgöta nation, där det kallas nationssammankomst. Det är en sorts stormöten där 
man röstar fram ämbetsmän eller funktionärer på olika nivåer. Alla nationer har minst två kuratorer, 
där vanligen Förste kurator fungerar på samma sätt som en VD för ett företag, och Andre kurator är 

1 Antalet är inte helt korrekt, eftersom det är svårt att avgöra ur Melosutdraget exakt vilka medlemskap som 
räknas som betalande. KK räknar till ca 32 000 betalande medlemmar totalt, medan tabellen här visar ca 
37 000. Dock fungerar relationen i antal mellan de olika nationerna som en fingervisning till dess storlek. Se 
bilaga 2 för hela utdraget. 
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ekonomiskt ansvarig. Förste kurator arbetar med medlemsfrågor, representerar nationen utåt och 
inåt samt leder i de flesta fall möten såsom landskapen och styrelsemöten. Övriga ansvarsområden 
organiseras på olika sätt av olika nationer. Finansieringen sker främst genom medlemsavgifter och 
intäkter från verksamheten. De mest inkomstbringande verksamheterna är klubbverksamhet och 
uthyrningar – middagar och/eller konferenser inom den akademiska sfären. Historiskt sett har 
nationerna fått stora donationer, vilket man fortfarande får, men inte i samma skala som på 
exempelvis 1800-talet när de första husen byggdes. Nationen har också fonder och värdepapper, 
efter donationerna. 

Ett av nationernas huvudsyften är att främja medlemmarnas sociala välbefinnande vilket konkret 
sker genom en rad olika aktiviteter, ett syfte som har följt nationerna genom historien. Bland dessa 
aktiviteter nämns i policyn att nationsmedlemmarna på nationerna ska kunna förbereda sig på 
yrkeslivet genom samverkan i grupp, samt möjligheter till kontakt med andra personer över 
vetenskaps- och generationsgränser. Nationerna har hus där verksamheten bedrivs och bostäder för 
studenter. De har stipendiefonder och bibliotek med kurs- och skönlitteratur. Nationerna har också 
en nationskaplan, eller i Västgöta nations fall en nationsvän, som ofta är en präst. Kaplanen finns till 
hands för medlemmarna när de är i behov av själavård, eller vid krissituationer.  

Nationernas har olika sorters aktiviteter, allt från kulturföreningar såsom körer, teatergrupper och 
orkestrar till kulturarvsfokuserad verksamhet som förvaltning av konst och antikvariska föremål.  

Antal föreningar: 115   
Körer 17 
Orkestrar/ensembler 12 
Teater 7 
Spex 10 
Hembygd 19 
Studieinriktade 2 
Foto 7 
Idrott 11 
Övriga 30 

Tabell 3: Antal föreningar på nationerna. ”Hembygd” avser föreningar med kontakt till nationens hembygd, alltså en sorts 
kulturförening.  

I tabellen ovan listas nationens föreningar, men här ingår inte alla organiserade aktiviteter, såsom 
exempelvis ovan nämnda kulturarvsverksamhet. Nationerna har också en utvecklad 
medieverksamhet, med närvaro i sociala medier, radioprogram genom Studentradion och 
nationstidningar som ges ut till medlemmarna. Medlemmarna kan delta i de aktiviteter som redan 
finns och de uppmuntras att starta nya föreningar om vilja finns. En stor del av nationernas 
verksamhet har samarbetsorgan genom KK:s underkonvent. Dessa underkonvent syftar till att 
exempelvis samordna och utveckla medlemsföreningarnas verksamhet, diskutera gemensamma 
angelägenheter och stötta varandra. Internationella studenter uppmuntras att bli medlemmar i 
nationerna, vilket de i stor utsträckning blir. Eftersom de ofta är i Uppsala en kortare period är det 
dock ovanligt att de söker heltidsuppdrag på nationen, eftersom sådana uppdrag kräver ett visst 
antal terminers medlemskap. Engagemang i föreningar och utskott finns det inga hinder för, vilket 
gör nationen inte bara till en plats för möten över disciplinerna utan även över landsgränser. 
Nationerna har internationella utskott som ordnar aktiviteter för studenter – såväl internationella 
som nationella – och samarbetar också genom ett underkonvent som bland annat anordnar en stor 
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middag med 400 sittande varje termin. I bilagan till policy om nationsstatus redovisas omfånget på 
nationernas verksamhet (se bilaga 1) i sin helhet.  

Relationen till universitetet märks i policyn bland annat genom att nationerna ska ha inrättat 
inspektorsämbetet som ska innehas av en verksam eller tidigare verksam lärare vid Uppsala 
universitet (UU). Enligt policy om nationsstatus kan inspektorn också väljas från Sveriges 
Lantbruksuniversitet, men det är främst med UU som nationerna samverkar, genom KK. Det gäller 
även akademiska högtider, i vilka nationerna bistår endast UU. Förste- och andrekuratorer 
medverkar i processionen till promotioner och professorsinstallationer, tillsammans med presidialer 
från de två kårerna; Uppsala studentkår och Farmacevtiska studentkåren. UU och KK träffas 
regelbundet genom studentsamverkan, där universitetsledningen och ytterligare några tjänstemän 
träffar KK:s presidium och kårernas dito minst en gång per termin. Universitetsledningen har också 
lunch med inspektorerna några gånger per år. Däremot sitter inte KK:s ordförande Curator 
Curatorum (CC) med i universitetets ledningsråd, såsom kårernas ordförande gör, eftersom KK:s och 
nationernas verksamhet inte rör studiebevakning utan är primärt studiesocial.  

Nationerna ska enligt policy om nationsstatus bistå universitetet med att rekrytera nya studenter, 
och dessa nya studenter ska tas väl omhand, vilket har nämnts ovan. På nationerna lever man med 
historien, nutiden och framtiden ständigt närvarande. Historien bär de traditioner som förs vidare, 
och utgör ett stort värde för nationernas existens. Nutiden och dagens aktiviteter är vad de flesta 
medlemmar primärt fokuserar på, men man arbetar aktivt inför framtiden och med rekrytering av 
nya studenter, på samma sätt som man förvaltar sitt arv. I nationens styrelser planeras framtiden och 
man hushållar med medlen för att nationerna ska kunna finnas kvar för kommande 
studentgenerationer. Man har också på olika sätt kontakt med sina alumner, det vill säga tidigare 
studenter och nationsmedlemmar. Detta gör nationen till en plats för möten över 
generationsgränserna. Nationerna beskrivs ibland som studenternas vardagsrum. Visst bedrivs 
verksamhet där studenter arbetar och får lön (om än symbolisk), men de studenter som är på 
nationen dagligen är nödvändigtvis inte där för att arbeta. I nationshusen finns lokaler där 
studenterna kan träffas och umgås, oavsett om det samtidigt innebär att de utför någon syssla eller 
ej; man behöver inte konsumera för att få vara där.  

Enligt Lars Burman finns nationer ”med obruten historia från 1600-talet i Uppsala, Helsingfors 
(tidigare Åbo) och Lund” (Burman, 2013 s. 15). Nationerna i Lund är liksom i Uppsala ett viktigt inslag 
i studentlivet. Kuratorskonventet i Uppsala samarbetar uteslutande med Lunds kuratorskollegium, 
eftersom det är den enda organisationen som liknar deras. Dock är verksamheten i Lund inte riktigt 
lika utbredd som i Uppsala, vilket kanske framför allt beror nationerna i Lund inte har egna hus på 
samma sätt som i Uppsala. Nationerna i Lund hyr in sig i andra hus eller har hus som är betydligt 
mindre än i Uppsala.  

Vid flera andra svenska lärosäten använder man ordet nation för att beskriva studentföreningar. 
Dessa är betydligt yngre än nationerna i Uppsala och Lund. Vid Göteborgs universitet har det funnits 
ett antal nationer, men samtliga är nedlagda (2013). När de fanns var de av studentföreningskaraktär 
med fest- och konsertverksamhet som sitt största fokus. I Växjö, numera vid Linnéuniversitetet, finns 
ett antal nationer där de första startades på 1980-talet. Dock har de inte egna hus, utan en lägenhet 
som de turas om att ha ansvar för. I Linköping finns ett antal nationer som skiljer sig från 
studieföreningarna (”sektionerna”) som är kopplade till utbildningsprogram. De är betydligt mindre 
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än nationerna i Uppsala och Lund, och de har inte heller egna hus. På webbplatsen redovisas vilka 
nationer som är aktiva och vilka som är inaktiva, och man uppmanas återuppta inaktiva nationer om 
vilja finns.  (Nat13) I Umeå finns Nationernas förening som kallar sig ”en studiesocial förening i 
Umeå” (Nat131). Gemensamt för alla studentföreningar som kallar sig nationer är att de inte 
rekryterar medlemmar baserat på studieinriktning, utan alla studenter som studerar vid ett visst 
universitet kan skriva in sig vid dess studentnationer. Detta gäller även för nationerna i Uppsala. 

En viktig skillnad mellan Uppsalas nationer och övriga studentnationer i Sverige, förutom att 
nationerna i Uppsala är äldre, är en del av en universitetstradition, har starkare kontinuitet och 
bredare verksamhet, är att de har egna hus. Husen utgör en plats för liv, vardag och fest, vilket gör 
nationen till en identitetsskapande plats i större utsträckning än föreningar som delar lokal med 
andra. Det faktum att nationerna har tydliga gränser gentemot såväl andra nationer som världen 
utanför nationerna gör platsen mer greppbar, vilket stärker nationernas identitet.  

2.5 Sittningar idag 
Under året ägnar sig studenterna åt firande av olika slag, ofta i form av sittningar, alltså en typ av 
middag med vissa stående inslag. Exempel på sittningar är gasker, baler eller sexor. Gasker och baler 
är öppna för alla nationsmedlemmar där man anmäler sig, betalar kuvertavgift och deltar i sittningen. 
Sexor är av mer informell karaktär och äger ofta rum i samband med landskap eller städdagar, vilka 
avslutas med en sexa. Deltagarna anmäler sig därför inte i förväg på samma sätt som till en bal eller 
gask och det brukar heller inte vara särskild klädkod eller bordsplacering. Alla nationer har vårbal 
samma dag, någon lördag i maj. Andra baler varierar; det kan vara höstbaler eller baler vid särskilda 
tillfällen såsom jubileer eller inspektorsskiften. Vid olika tillställningar gäller särskild klädsel; på baler 
högtidsdräkt och på gask kavaj eller mörk kostym. Nationerna har ett visst antal sittningar per år, det 
varierar från nation till nation. Ibland är det nationen centralt som anordnar sittningar och ibland är 
det särskilda föreningar och utskott på nationerna. Ofta när medlemmarna i en nation gör något 
tillsammans, exempelvis har landskap eller hjälps åt att städa nationen, har man en sexa efteråt. 
Sexorna skiljer sig åt vid olika tillfällen och mellan nationerna. Det kan vara allt från en 
trerättersmiddag med tillhörande dryck, till en enkel måltid med pytt i panna.  

Nationerna väljer på landskap sånganförare som leder sången, och en tredje kurator eller 
klubbmästare innehar rollen som toastmaster. På sittningarna serveras ofta en trerättersmeny med 
tillhörande dryck: fördrink, öl, snaps, vin, vatten, kaffe och avec. Nationerna har sångböcker ur vilken 
man väljer sångerna som ska sjungas, och sångerna styrs ofta av drycken som dricks för tillfället. 
Vissa nationer har nationshymner som sjungs precis innan sittningen börjar. Under sittningens gång 
hålls tal och ibland förekommer framträdanden såsom körsång, orkestermusik eller spex, ofta från 
nationernas egna föreningar. Sångerna gör att deltagarna bidrar till stämningen och gemenskapen. I 
de allra flesta fall har man bordsplacering som görs av en kurator, en klubbmästare eller liknande. 
Det innebär att de enskilda gästerna inte får bestämma vilka som ska sitta ihop, vilket ofta leder till 
att man träffar personer man inte redan känner. Sittningarnas form kan sägas spegla nationernas 
relation till Uppsala universitets akademiska högtider. Eftersom andra universitet i Sverige har sina 
egna traditioner för högtider skiljer sig deras studentliv också från Uppsalas. Att äta och dricka 
tillsammans är symboliska handlingar som man på universitetet utfört under hela sin historia. På 
nationerna utvecklas liknande traditioner men på sitt eget sätt. 
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Nationerna har tillsammans via KK ett utarbetat system och samarbete för att sörja för en ansvarsfull 
alkoholhantering och -servering, eftersom alkohol serveras i samband med många av nationernas 
aktiviteter. KK uppmanar nationerna att stödja dem som väljer att inte dricka alkohol genom att 
bland annat alltid erbjuda alkoholfria alternativ. Man ska också stävja överkonsumtion och inte tillåta 
alkoholkonsumtion i samband med arbete vid nationstillställningar. Nationerna ska ha valda 
personer som ansvarar för denna typ av frågor. Dessa samarbetar under ledning av KK:s 
alkoholombudsman med sakkunniga från Studenthälsan. Alla som ansvarar för alkoholförsäljning på 
nationerna går utskänkningskurser, och under dessa informeras om riskerna med alkohol, vilket 
Studenthälsan hjälper till med. I den här studien ses sittningarna som tillfällen då studenterna deltar i 
ritualer där alkohol finns med men som inte kan beskrivas i termer av ”alkoholkonsumtion.” Festerna 
har först och främst en social och socialiseringsfunktion där drickandet bara är viktigt som symbol, 
oberoende av vad som finns i glaset.  

2.6 Studier om Sveriges studentnationer  
Studentnationerna är ett ovanligt studieobjekt, vilket kan bero på att nationerna i viss mån kan 
uppfattas som svårtillgängliga. Man kan inte förstå dem genom att studera dem utifrån, varför det är 
de som finns på insidan – medlemmarna – som känner sig mest kompetenta att resonera kring 
nationernas roll och natur. Det som kan kategoriseras som tidigare forskning är antingen 
studentuppsatser skrivna av studenter som är aktiva på nationer, eller historisk litteratur skriven 
primärt av forskare som tidigare varit aktiva på en studentnation i någon mån. Studentuppsatser om 
studentnationerna förkommer med viss regelbundenhet, vanligtvis inom det samhällsvetenskapliga 
området vid Uppsala och Lunds universitet. Utmärkande för uppsatserna är att de i många fall berör 
händelser som påverkar nationerna, som nationsobligatoriets avskaffande – såväl före som efter. 
Intressant för föreliggande studie är hur uppsatsförfattarna definierar nationen. De uppsatser som 
redovisas här är kategoriserade efter ämnesområde, i följande ordning: sociologi, pedagogik, medie- 
och kommunikationsvetenskap och företagsekonomi. 

2.6.1 Sociologi 
Studenter som medborgare i det civila samhället undersöks i en uppsats från 2013 (Westerberg, 
2013), med särskilt fokus på hur nationsobligatoriets avskaffande påverkar nationernas existens. 
Enligt författaren är nationerna ”en viktig del av det så kallade civila samhället; det som varken styrs 
av vinstmaximeringsprincipen eller över- och underordningsprincipen, dvs. det som återstår om man 
räknar bort marknaden och staten” (Westerberg, 2013 s. 7). Nationerna definieras här som 
organisationer, även om det poängteras att organisationsformen är relativt speciell eftersom de drivs 
av och för studenter. Därför ägnas ett kapitel åt att undersöka ”huruvida nationerna faktiskt är att 
betrakta som organisationer som ingår i det civila samhället.” (Westerberg, 2013 s. 8). Det ord som 
beskriver nationernas syfte såväl historiskt som i dag är samhörighet (Westerberg, 2013 s. 15).  

 Ledarskap på nationerna undersöks ur ett socialpsykologiskt perspektiv i en annan uppsats. Här 
fokuserar författaren på organisations- och ledarskapsteorier för att med hjälp av dem analysera och 
förklara det ledarskap som utövas inom studentnationer (Hellstrand, 2009). Författaren påpekar att 
”en studentnation är en organisation för sig, de är unika i sin form eftersom de inte inriktar sig på 
ekonomisk blomstring, utan istället fokuserar på att tillhandahålla studenten tjänster som universitet 
inte kan ge. Självklart måste en nation fortfarande tjäna pengar, men vinsten går tillbaka in i 
verksamheten” (Hellstrand, 2009 s. 2). Här beskrivs nationerna som mer än andra organisationer, 
men likväl organisationer. Hon lyfter också fram det faktum att nationerna i propositionen om 
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kårobligatoriets avskaffande behandlas som vanliga organisationer, vilket hon starkt ifrågasätter 
(Hellstrand, 2009 s. 2). 

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa, särskilt utbrändhet, bland dem som innehar heltidsarvoderade 
befattningar på nationerna studeras i en uppsats från 2013. Författarna nämner särskilt att 
nationerna från början skulle fungera som socialt skyddsnät, en tanke som till stor del lever kvar än 
idag (Engström, o.a., 2013 s. 7). Enligt författarna är studentnationer ”organisationer som är helt 
beroende av ideellt engagemang” (Engström, o.a., 2013 s. 27) vilket resulterar i tungt ansvar för 
dem som innehar ledarbefattningar. 

2.6.2 Pedagogik 
Inom pedagogikområdet skrevs 2012 en uppsats om kunskapsöverföring i samband med 
kuratorsskiften på nationerna (Fredriksson, o.a., 2012). Författarna anser att nationerna är ett 
exempel på organisationer. Det teoretiska ramverket består vidare bland annat av teorier om 
lärande, såväl personligt som organisatoriskt, kunskap och kunskapsöverföring samt organisatoriskt 
minne. (Fredriksson, o.a., 2012 ss. 17-27). Även här påpekar man att ”flera aspekter av 
studentorganisation och verksamhet skiljer sig mycket från andra organisationer” (Fredriksson, o.a., 
2012 s. 1). En uppsats skriven i Lund 2010 fokuserar även den på kuratorsskiften (Lundblad, o.a., 
2010). Här ses nationerna i Lund som ideella organisationer, och författarna har ”länge fascinerats av 
organisationsformen ’nation’ i flera avseenden” (Lundblad, o.a., 2010 s. 1). Deras fokus ligger på 
kontinuitetsarbete och jämför Quratorsposten2 med en VD i en vinstdrivande organisation (Lundblad, 
o.a., 2010 s. 5). Det sätt på vilket de beskriver nationerna är organisationsteoretiskt. 

2.6.3 Medie- och kommunikationsvetenskap 
Två uppsatser inom medie- och kommunikationsvetenskap skrevs under 2008. Den ena presenterar 
två scenarion av hur framtiden kan komma att se ut för nationerna efter det väntande 
obligatoriefallet (Rantakokko, 2008). Även hon använder sig av organisationsteori som 
förklaringsmodell. De kriterier som gäller för medlemskap och den verksamhet som bedrivs 
presenteras. Författaren använder bland annat the marketing concept för att beskriva hur fokus för 
dem som driver nationen är att uppnå kundtillfredsställelse. För att lyckas med det måste man förstå 
vilka som är ens kunder och hur de blir nöjda. Dock påpekar hon att det är viktigt för nationerna att 
informera om vad en nation är – det är alltså inte bara en fråga om att lyckas sälja sina tjänster till 
kunderna, det vill säga studenterna (Rantakokko, 2008 s. 44). 

Den andra uppsatsen skrevs även den några år före nationsobligatoriets fall och skrevs med 
anledning av det troliga scenariot. Här analyseras likheter och skillnader mellan medlemmarnas 
personliga identiteter och nationen som kollektiv identitet, eftersom en sådan analys kan bidra med 
värdefull kunskap inför framtida marknadsföringsåtgärder på nationen (Hård af Segerstad, 2008 s. 8). 
I det teoretiska ramverket ingår teorier om identitet och identifikation, organisation och varumärken 
och hypotesen är att ”den kollektiva identiteten Kalmar nation definieras av organisationens 
medlemmar” (Hård af Segerstad, 2008 s. 15). Strax före obligatoriets fall 2010 skrevs i Lund en 
uppsats som beskriver konkurrens mellan nationerna och vikten av såväl extern och intern 
kommunikation. Här är Lunds nationer exempel på studentorganisationer, på vilka ett välutvecklat 
kommunikationsarbete är viktigt (Aru, o.a., 2010 s. 1). Även här diskuteras identitet, och 

2 I Lund stavar man kurator med Q, men innebörden av ämbetet är densamma som i Uppsala.  
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förändringen som obligatoriefallet för med sig gör det än mer viktigt för nationerna att ha en klar och 
uttalad identitet (Aru, o.a., 2010 s. 2). 

2.6.4 Företagsekonomi 
En annan reflektion på nationerna inspirerade av det väntade obligatoriefallet gjordes inom det 
företagsekonomiska området 2009. Här ses nationsmedlemmarna som ”kunder”, och fokus ligger på 
hur de kan bli ”lojala kunder” genom kundtillfredsställelse. Nationen liknas vid ett företag som 
erbjuder tjänster. Uppsatsen fokuserar på Norrlands nation som enligt författaren är ”en 
organisation med flera verksamhetsområden som innefattar allt från att förvalta bostäder till att dela 
ut stipendier och ordna studiesociala aktiviteter” (Grotenfelt, 2009 s. 2). Dock påpekas att 
medlemmarna inte är ”renodlade kunder i ett företagsekonomiskt perspektiv, då de inte bara betalar 
för sin konsumtion i form av pengar utan även i form av sin egen tid och engagemang” (Grotenfelt, 
2009 s. 3). I intervjuerna visade det sig att de medlemmar som var aktiva på nationen inte ansåg sig 
ha enbart en konsumentrelation till nationen: att det snarare är fråga om en ömsesidig, dynamisk 
påverkan mellan nationen och medlemmarna än något man utnyttjar (Grotenfelt, 2009 ss. 22-23). 

 Konceptet brand community och konsumtionssubkulturer tillämpas på Malmö nation i Lund i en 
uppsats från 2012 (Brynolf Pedersen, o.a., 2012). Här liknas nationen vid en modern subkultur med 
en tydlig struktur som inte störs av att studentgenerationerna successivt byts ut. Studenterna ses 
som kunder, i detta fall kunder som samlas kring konsumtion och varumärken. Banden till 
varumärket bidrar till att skapa en vi-känsla bland medlemmarna. De definierar nationen som ”en 
icke vinstdrivande organisation som styrs av studenter och kan liknas vid en subkultur” (Brynolf 
Pedersen, o.a., 2012 s. 9). De menar att företag på konsumentmarknaden differentierar sig med hjälp 
av varumärkesarbete, och de ser Malmö nation som ett varumärke (Brynolf Pedersen, o.a., 2012 s. 
19).  

2.6.5 Vältaliga studenter 
Lars Burman, tidigare uppsalastudent och numera professor i retorik, numera universitetets 
överbibliotekarie samt inspektor på Värmlands nation, ger i sin bok ”Vältaliga studenter – 
Studentnationerna i Uppsala som retoriska miljöer 1663-2010” en annan bild av nationernas roll och 
funktion inom universitetet. Enligt Burman fungerade nationerna under tiden från inspektoratets 
införande till obligatoriets fall som talarskola för studenterna. Historiska fakta stöder Burmans 
argumentation. Redan 1654 klagade professorer över att nationskonventen ledda av nationernas 
seniorer riskerade att konkurrera ut deras offentliga undervisning. Privat undervisning var 
avgiftsbelagd medan nationernas dito var gratis. Konsistoriet förbjöd studenternas undervisning, 
men vid 1600-talets slut infördes nationernas övningar igen, och 1732 uttalade sig konsistoriet 
istället om vikten av nationerna som akademiska hjälpinstitutioner där studenterna fick öva 
vältalighet och disputationskonst (Burman, 2013 s. 41). Sedan dess har nationerna fortsatt att 
erbjuda studenter övning i vältalighet, även om verksamheten tagit sig olika form genom tiderna. 
Idag finns en stark tradition av tal under sittningar, och av anföranden i anslutning till val på 
landskap, vilket tränar studenterna i framtida talsituationer i arbetslivet (Burman, 2013 s. 151). 

2.6.6 Sammanfattning och diskussion 
För att sammanfatta de uppsatser som redovisats här kan konstateras att de flesta 
uppsatsförfattarna ägnar sig åt att presentera nationerna som moderna organisationer. Att 
obligatoriefallet ligger i fokus för nästan alla undersökningar är ett bevis på att det upplevdes, och 
fortfarande upplevs, som ett konkret hot mot nationerna. Eftersom flera av uppsatsförfattarna också 
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har till syfte att hjälpa nationerna och försvara deras existens ger de förslag på modernisering. 
Kanske anser författarna att det är lättare att försvara något som kan beskrivas som en modern 
organisation. Flera av studenterna poängterar att nationen är mer än en organisation, men de avser 
inte att vidare undersöka detta mer. Burmans bok är ett bra exempel i detta sammanhang. Även om 
den också kan sällas till skaran av författare med övergripande syfte att argumentera för nationernas 
existens och betydelse för såväl studenter som universitet, försvaras här nationerna på ett mer 
övertygande sätt. Burmans hypotes är att nationerna uppfyller en viktig funktion genom att träna 
och utforma de grundläggande färdigheter och kunskaper som utskiljer en välutbildad människa i alla 
tider men inte främst tränas och examineras av de utbildningar som universitetet ger. Här finns stora 
möjligheter att argumentera för studentnationernas unika och komplementära roll inom 
universitetet samt att förklara varför nationerna inte beter sig som moderna organisationer i alla 
sammanhang och överlever trots förväntningar och under skiftande villkor.  

 Genom att tillämpa teorier om kundtillfredsställelse försöker man förklara hur nationen är som 
ett företag som erbjuder studenterna/kunderna tjänster. Utifrån detta perspektiv betalar man som 
student inte bara för tjänsterna i pengar utan även i tid och engagemang. Såväl konsumenter som 
producenter utnyttjar nationens tjänster. Vissa av informanterna motsäger sig detta perspektiv och 
menar att de inte ser sitt engagemang som ett utnyttjande av tjänster. Det som möjligen kan rymmas 
i det ovan nämnda mer kanske kan vara den identitet som inte kan kategoriseras som kund och de 
handlingar som utförs som inte kan kategoriseras som transaktioner i ekonomisk mening. Även 
studenterna på nationer vid äldre universitet som Lund ses som konsumenter som ingår i en särskild 
subkultur genom sin konsumtion på nationen – av inträden till klubbar och troligen alkoholhaltiga 
drycker i baren. När nationen ses som en organisation, en subkultur och ett varumärke blir syftet 
med nationens verksamhet att upprätthålla varumärket, så att studenterna ska vilja fortsätta komma 
dit och konsumera. Med detta perspektiv tror studenterna att nationen måste tjäna pengar, men 
vinsten går tillbaka in i verksamheten. Detta perspektiv på nationerna, som i själva verket är ideella 
organisationer, verkar vara snedvridet, vilket uppmärksammas genom att identifiera nationerna som 
en del av det civila samhället. Syftet med verksamheten är inte att gå med vinst, däremot måste 
nationerna – särskilt de som driver verksamhet i eget hus – täcka sina kostnader för den ”tärande” 
verksamheten, vilket sker genom olika typer av ”närande” verksamhet. Ser man nationsverksamhet 
som tjänster studenterna konsumerar blir det svårt att förklara och motivera för varför studenterna 
behöver avgränsa sig från resten av staden för att skapa en mycket kritiserad och problematisk 
subkultur. 

En viktig fråga som lyfts fram och diskuteras i många uppsatser är hur nationerna ska agera för att 
behålla medlemmar, så att de i förlängningen kan ha kvar nationerna och dess verksamhet. Här ses 
de förtroendevalda som ansvariga för att kommunicera fördelar med nationslivet. Försöket att 
presentera nationerna som vanliga moderna organisationer resulterar inte minst i en uppdelning av 
nationsmedlemmarna på grund av deras olika roller och gradtillhörighet. De förtroendevalda blir ”vi” 
och de potentiella medlemmarna, eller de medlemmar som inte är engagerade i den innersta kretsen 
är ”dem”. De förtroendevalda ses som redan övertygade och kan därför anses ha ansvar för 
nationens fortlevnad. Men de förtroendevaldas engagemang är ideellt och det finns inga garantier 
för att de ska göra ”sitt jobb”. Alltså blir det upp till organisationen att motivera studenterna att få 
fler att komma till nationen och kommunicera fördelar. 
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De studentuppsatser som har skrivits om nationerna vid svenska universitet utgår ofta från ett 
organisationsperspektiv där undersökningens vikt ligger på exempelvis verksamhet, ledarskap, 
organisationsstruktur och konsumtionskultur. Föreliggande studie utgår ifrån uppfattningen att det 
organisationsteoretiska perspektivet inte räcker för att skapa förståelse om nationernas roll i 
studentlivet och sättet på vilket de fortsätter att producera och reproducera sin egen kultur. 
Studentlivet i Uppsala är en del av universitetets traditioner varför institutionsaspekten blir viktig för 
att nå en förståelse för nationerna.  

Med tanke på den befintliga kritiken gällande alkoholkonsumtionen på studentnationerna, kan 
reduceringen av nationerna till moderna organisationer som ägnar sig åt produktion och 
reproduktion av en specifik konsumtionskultur, sättet att se nationernas medlemmar som inget mer 
än kunder samt betraktandet av deras känsla av samhörighet och identitet som enbart uttryck för 
lojalitet till en livsstil kopplat till ett varumärke, visa sig vara en problematisk strategi för att försvara 
nationernas existens. Genom att uppmärksamma skillnaden mellan town och gown och, vilket 
uppsatsförfattarna inte gör, kan man tydligare se att separata studier av nationerna behövs. Det är 
en fråga om empiri – nationernas historia måste studeras för att förstå vad nationerna är idag. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Utifrån studiens bakgrund följer en redogörelse för ett antal teoretiska utgångspunkter. Syftet med 
valet av dessa är att nå en förståelse för det sociologiska fenomen studentnationerna utgör. 
Redogörelsen börjar med en presentation av begreppen nation och nationalism och därefter följer 
teorier på makro- och mesonivå kring sociala system, organisationer och institutioner, och övergår 
sedan till mikroteorier kring symboler, meningsskapande ritualer, lokal kultur, plats, och identitet. 

3.1 Nation och nationalism 
Som nämndes i bakgrunden hade ordet nation en allmän innebörd på 1640-talet. Enligt Svenska 
Akademiens ordbok (SAO13) finns några olika betydelser av begreppet. Det kan bland annat syfta på 
ett folk i ett land, som delar härstamning, språk och kultur, att individerna inom folket har en allmän 
känsla av samhörighet. Det kan också handla om invånarna i ett landskap, eller ett folkslag. I SAOB 
finns även exempel på betydelser som avser studentnationer. Då är det historiska betydelser, 
härstammande från latinets natio, vilket avser en sammanslutning av studerande vid vissa medeltida 
universitet.  

Inom sociologin definieras begreppet nation på liknande sätt. Anthony Giddens menar att en 
”nation” är en kollektivitet som existerar inom tydligt avgränsat territorium, som är föremål för en 
enhetlig administration, reflexivt övervakad både av den interna statsapparaten och av andra stater 
(Giddens, 1992 s. 116). Gary Alan Fine menar att idén om nationen har sina rötter i psykologiska och 
kulturella principer. En nation kan definieras som en social grupp med en gemensam och tydlig 
historia och kultur, ett bestämt territorium, gemensam känsla av solidaritet, en gemensam ekonomi 
och jämlika medborgerliga rättigheter för alla medlemmar. För att man ska uppnå en bestämd 
nationell identitet skapar de flesta stater ett komplext symbolsystem, som inkluderar seder, 
festligheter, artefakter samt en socialt legitimerad och institutionellt utlärd historia. (Fine, 2003 s. 
171) Nationen är enligt Fine en central institutionell struktur i det mänskliga livet. Individer vill gärna 
se sig själva som medlemmar av en gemenskap, och de bygger gränser för att hålla andra utanför och 
för att behålla sin plats på insidan (Fine, 2003 s. 185). Nationen kan ses som en fundamental 
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byggsten för social identitet, konstruerad genom historiska händelser och kollektivt minne av dessa 
händelser. I nästan alla grupper finns en känsla av vem som hör dit och vem som inte gör det. (Fine, 
2003 s. 186) 

Benedict Anderson menar att begreppen nation, nationalitet och nationalism har visat sig väldigt 
svåra att definiera, än mindre att analysera (Anderson, 2006 s. 1). Han definierar nationen i 
antropologisk anda som en föreställd gemenskap (engelskans community), föreställd som både 
inneboende, begränsad och enväldig. Den är föreställd eftersom medlemmarna inte ens i den minsta 
av nationer kommer att lära känna de flesta av nationens medlemmar, eller ens träffa dem. Trots 
detta lever en bild av deras gemenskap i deras inre. (Anderson, 2006 s. 6) Vidare är den enligt 
Anderson begränsad eftersom de, hur stora de än är, har finita om än elastiska gränser, bortom vilka 
andra nationer ligger (Anderson, 2006 s. 7). Enligt Ernest Gellner tillhör två människor samma nation 
om och bara om de delar samma kultur, och med kultur menas ett system av idéer, tecken, 
associationer, beteendesätt och kommunikation (Gellner, 2006 s. 6). Montserrat Guibernau beskriver 
hur ett system av nationalstater växte fram under början av 1800-talet. Utveckling av staternas 
administration, teknologisk innovation för vapen, formellt erkännande av autonomi och bundenhet 
till nationalstaten, ledde till skapandet av ett reflexivt övervakande system för nationalstater på en 
global nivå. Poängen är inte så mycket bekräftelsen av särskilda statsgränser som erkännandet av 
nationalstaten som en legitim domare av sina egna interna affärer och som en politisk aktör framför 
andra. Nationalstaten är dock långt ifrån hegemonisk, med andra ord är de flesta stater i varierande 
grad multinationella. (Guibernau, 1996 ss. 139-140)  

Nationalism är enligt Gellner primärt en politisk princip, som anser att den politiska och den 
nationella enheten ska vara överensstämmande. Nationalism som känsla, eller som rörelse, kan bäst 
förstås på detta sätt. Nationalistisk känsla är känslan av ilska som väcks när principen kränks, eller 
känsla av tillfredsställelse när den uppnås. Politiska gränser för en given stat kan misslyckas att 
inkludera nationens medlemmar, eller lyckas med det men då även inkludera utlänningar. (Gellner, 
2006 s. 1) Nationalism bidrog till framväxten av nationalstaten genom myter om ursprung, vilket i sin 
tur bidrog till att skapa känslor av solidaritet. Nationalism skänkte en gång legitimitet till 
nationalstaten; idag underminerar minoriteternas nationalism denna legitimitet och bidrar till 
omvandlingen av nationalstaten. (Guibernau, 1996 s. 140) 

Nationalism kan förstås genom att två dimensioner tas i beaktande: dess politiska karaktär och 
dess förmåga att skapa identitet. Nationalismens politiska karaktär härstammar från nationalstatens 
territorialitet. Under de franska och amerikanska revolutionerna växte idéer fram om suveränitet och 
demokrati. Det främjade en process genom vilken individer fick rättigheter att påverka hur deras 
framtid skulle utvecklas. Individer fick kämpa för medborgarskap och rätten att ta ställning till 
nationens politiska öde. (Guibernau, 1996 s. 141) I en värld förenad med tvivel, fragmentering och 
brist på meningsskapande ideologier i individers liv, blir nationalism en stark kraft och kan vara ett 
substitut för integration i ett vittrande samhälle. När samhället misslyckas verkar nationen vara den 
ultimata garantin. Gemensam kultur, land, myter om ursprung, viljan att konstruera en gemensam 
framtid och språk, är basala element som gynnar utvecklingen av gemensamt medvetande. Kultur 
främjar en specifik solidaritet genom att individer relaterar till dem själva, andra och naturen. Ännu 
viktigare är att kultur låter individer etablera en distinktion mellan insiders och outsiders. Nationen är 
den sociohistoriska kontext inom vilken kulturen är inbäddad, och genom vilken kulturen produceras, 
överförs och mottas. Nationalism innebär en kontinuerlig dynamisk process i vilken symboler 
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konstant återskapas och tillskrivs ny mening, enligt de förändrande omständigheterna genom vilka 
gemenskapens liv utvecklas. Performance av gemensamma ritualer ökar känslan av enhet bland 
nationens medlemmar. Uppvisningen av särskilda symboler som identifieras med gruppen väcker 
djupa passionerade känslor som inte kan reduceras till rationella orsakssamband. Nationalismens 
kraft kan uppskattas om vi erkänner att det finns en sida av nationalismen som tillhör känslornas och 
irrationalitetens rike. (Guibernau, 1996 s. 142) 

Rachel Tsang och Eric Taylor Woods ger två nutida exempel på hur ett folk interagerar med sin 
nations symboler: dels i USA efter 11 september 2001 när amerikaner på detta sätt uttryckte sorg 
och solidaritet, och dels under sommaren 2012 i London, där britterna med parader, konserter och 
gatufester i samband med sin drottnings diamantjubileum och sommar-OS firade den brittiska 
nationen. Författarna menar att dessa två exempel beskriver en ökning av nationalismens uttryck, 
som manifesterar sig genom nya och gamla ritualer och framträdanden (performances). (Tsang, o.a., 
2013 s. 1) Författarna vill utforska, debattera och utvärdera ritualers och framträdandens roll i 
nationer, nationalism och nationell identitet och fokus ligger på hur nationell känsla upplevs (Tsang, 
o.a., 2013 s. 2). De citerar Mary Douglas som menar att ritualer är mer för samhället än ord är för 
tänkande och att det är omöjligt att ha socialrelationer utan symboliska handlingar. Ur detta 
perspektiv kan ritualers och framträdandens stil och mönster ses som verktyg för att främja 
kommunikationen av mening. (Tsang, o.a., 2013 s. 4) I forskning från decennierna efter andra 
världskriget sågs nationalism som en sekulär religion med utgångspunkt i att nationen dyrkas med 
ritualer och övertygelser. Som exempel ges Drottning Elizabeths kröning 1953 som enligt vissa 
forskare fungerade som en integrerande ritual som på nytt bekräftade det brittiska samhällets 
gemensamma värderingar och monarkin som deras nationalsymbol. (Tsang, o.a., 2013 s. 6) 

Begreppet nationalism blir begränsande om det fokuserar på att medborgarna i en nation har en 
och samma kultur. Nationers gränser är inte längre så tydliga som de en gång varit och människorna 
som bor i samma land kan ha flera olika språk, kultur, religion och traditioner. Det är fråga om 
multikulturalitet snarare än monokulturalitet. Studentnationer är inte nationalistiska i ordets 
negativa bemärkelse. Snarare är de uppbyggda av personer från olika kulturer och samarbete och 
möten äger rum nationer emellan. Nationsbegreppet går alltså inte att rakt av tillämpa på 
studentnationerna. 

3.2 Sociala system 
Sociala system kan man enligt Luhmann tala om när ett antal personers handlingar är inbördes 
relaterade på ett meningsfullt sätt och därför avgränsade från omgivningen, och dessa system 
uppstår så snart kommunikation äger rum bland individer. Kommunikationsprocesser har, utifrån 
sett, en historia som urskiljer sig av att bara några av ett stort antal möjligheter aktualiseras, i form 
av en uppsättning sammanlänkade val. Omgivningen erbjuder nämligen alltid fler möjligheter än 
något system kan utnyttja på ett framgångsrikt sätt. Detta gör omgivningen mer komplex än 
systemen och systemen utgör som ett resultat av detta sig själva genom ömsesidiga urvalsprocesser. 
(Luhmann, 1982 s. 70) 

Dessa sociala system kan enligt Luhmann vidare anta tre distinkta former utifrån de 
förutsättningar under vilka ömsesidiga urvals- och gränsbildningsprocesser förekommer. På denna 
grund kan man urskilja interaktionssystem, organisationssystem och samhällssystem. Denna triadiska 
distinktion motsvarar teorin om ansikte mot ansikte eller symbolisk interaktion, organisationsteori 
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och teorier om samhället. Interaktionssystem uppstår när närvarande individer varseblir varandra, 
och personlig närvaro utgör såväl urvalsprincipen och gränsbildningsprincipen för styrning av 
interaktionssystem. Den som inte är där hör inte till systemet, oavsett hur intim hans relation till 
deltagarna i systemet är i stort. Interaktionssystemens materiella gräns utgörs av det faktum att vi 
bara kan tala med men inte om dem som är närvarande, och omvänt, bara om men inte med dem 
som är frånvarande. Ämnesvalet avgörs vidare av vilka vi talar med. (Luhmann, 1982 s. 71) 

Samhället är enligt Luhmann det omfattande systemet för alla ömsesidigt tillgängliga 
kommunikativa handlingar. Samhället är inte bara summan av alla personliga handlingar, det är 
snarare ett system av högre ordning. Samhället måste också kunna koordinera möjlig kommunikation 
även bland eller med dem som är frånvarande. På så sätt blir samhällets gränser gränserna för möjlig 
meningsfull kommunikation, i synnerhet gränser som fastställs av tillgänglighet och begriplighet. 
Sådana begränsningar är mycket mer abstrakta och mycket mer vagt definierade än 
interaktionssystemens gränser. (Luhmann, 1982 s. 73) 

Den tredje typen av sociala system kallar Luhmann för organisation, och är i ett stort antal 
sektorer i det sociala livet infogade mellan det samhälleliga systemet och individuella 
interaktionssystem. Organisationer införlivar nya principer för gränsbildning och urval och kan därför 
varken reduceras till interaktion eller samhälle. Luhmann kallar de system som kopplar medlemskap 
till specifika tillstånd för organiserade, där inträde och utträde är beroende av sådana tillstånd. 
Premissen är att en organisations beteendemässiga krav och deras medlemmars beteendemässiga 
motiv kan variera oberoende av varandra, men att de under vissa omständigheter också kan förbinda 
sig i relativt långvariga konstellationer. Med hjälp av sådana opersonliga medlemskapsregler blir det 
möjligt, trots frivilligt medlemskap, att stabilisera högt artificiella beteendemönster över lång tid. Allt 
som krävs är att det finns en allmän balans mellan intresset för systemet och de krav som ställs på 
individuellt beteende. Organisationen kommer på så sätt inte att vara beroende av skapandet av 
spontan personlig motivation eller moraliska åtaganden och att konsensus krävs för varje handling. 
(Luhmann, 1982 s. 75) 

Luhmann använder begreppet sociokulturell evolution när han beskriver den ökande 
differentieringen mellan interaktionssystem, organisationssystem och samhällssystem. Han menar 
att i de enklaste ålderdomliga sociala ordningarna var interaktion, organisation och samhälle så gott 
som identiska. Ett världssamhälle förutsätter å sin sida en åtskillnad mellan de samhälleliga och de 
organisatoriska systemtyperna. Interaktionssystem och samhällssystem är ännu mer åtskilda. 
(Luhmann, 1982 s. 77) Mellan extremerna primitivt samhälle och världssamhälle sträcker sig epoken 
av regionalt begränsade högkulturer till vilka vi är skyldiga vårt kulturarv. Den epoken 
karaktäriserades av att samhällen nådde en storlek som överträffade gränserna för interaktion 
tillgänglig för individer. Organisationer i urbana centra hade uppstått, exempelvis religiösa, politiska, 
militära och kommersiella sådana, men deras inflytande på dagligt liv var fortfarande svagt. 
Differentieringen mellan systemtyper hade redan börjat, men processen var ännu inte oåterkallelig. 
Luhmann menar att social förändring eller sociokulturell evolution kan karaktäriseras med hänvisning 
till en tilltagande differentiering av nivåerna på vilka systembildning inträffar. (Luhmann, 1982 s. 78) 
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3.3 Organisation  
"Organisering avser den process där människor gemensamt utför en aktivitet. Denna 
aktivitet leder till att organisationer uppstår och förändras." (Eriksson-Zetterquist, o.a., 
2005 s. 12) 

Enligt Eriksson-Zetterquist o.a. uppstår organisationer genom samarbete som vi ingår i när vi inte 
klarar att åstadkomma allt vi skulle vilja på egen hand. Detta samarbete kräver samordning av 
handlingar och aktiviteter. Detta perspektiv skiljer sig från synen på organisationer som maskinlika 
konstruktioner och fokuserar snarare på organisationer som betingade av människors handlingar och 
uppfattningar. (Eriksson-Zetterquist, o.a., 2005 ss. 10-11) 

Alvesson och Sveningson menar att organisationer ofta definieras som målstyrda, även om 
målstyrningen inte är okomplicerad och medlemmarna i en organisation inte alltid tolkar mål på 
samma sätt. Olika mål kan även stå i konflikt med varandra. Trots detta är målstyrningen något som 
skiljer organisationer från exempelvis kamratgruppen eller familjen. (Alvesson, o.a., 2005 s. 19) 
Vidare menar de att det i organisationer pågår organiseringsprocesser, det vill säga de sätt på vilket 
verksamheten organiseras. Dessa processer pågår i organisationen som samtidigt har relativt stabila 
auktoritets- och relationsmönster. Genom organisationsprocesserna skapas och återskapas 
strukturen ständigt, och den kan leda till att mål klargörs och omtolkas, och syftar till att driva 
verksamheten framåt. (Alvesson, o.a., 2005 s. 31) 

 Göran Ahrne menar i sin tur att en grundläggande skillnad mellan organiserat liv och andra sociala 
aktiviteter är vetskapen om att vi kommer att mötas igen, vilket innebär fortsatta individuella 
åtaganden som är en förutsättning för permanens (Ahrne, 1990 s. 33). Kontinuerligt samarbete och 
samordning av aktiviteter inom ramen för organisationen leder till ökad specialisering och därmed en 
begynnande hierarki, menar Ahrne vidare. På detta sätt blir organisationen oberoende av individuella 
medlemmar, de blir utbytbara. (Ahrne, 1990 s. 37) Den begynnande hierarkin är inte den 
grundläggande förutsättningen för organisationen, utan snarare tillhörighet, eller medlemskap 
(engelskans affiliation), alltså att organisationen har medlemmar och att dessa och dessas handlingar 
styrs och registreras (Ahrne, 1990 s. 41). Med medlemskapet följer såväl rättigheter som skyldigheter 
samt att omfattas av organisationens interna regler, att tillhöra dess interna auktoritetsstruktur. 
Medlemskapet bidrar också till att individen kan skapa en organisatorisk identitet. Ahrne gör skillnad 
mellan deltagare och medlem, eftersom begreppet medlem innehåller de formella aspekterna kring 
att vara del av en organisation. Att vara organiserad är en formell relation. (Ahrne, 1990 s. 52) 

3.4 Institution 
Peter L. Berger och Thomas Luckmanns klassiska definition av institutionalisering lyder som följer: 

”Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en ömsesidig typifiering av 
vanemässiga handlingar av typer av aktörer. Annorlunda uttryckt är varje sådan 
typifiering en institution.” (Berger, o.a., 2008 [1979] s. 70)  

Berger och Luckmann menar vidare att institutioner är en produkt av sin historia eftersom de 
ömsesidiga typifieringarna av handlingar byggs upp under den gemensamma historiens gång. Det är 
inte möjligt att skapa en institution på ett ögonblick. För att förstå en institution måste man förstå 
den process som institutionen är ett resultat av. (Berger, o.a., 2008 [1979] s. 71) Typifieringarna är 
alltså gemensamma, och i de institutionella typifieringarna är ömsesidighet viktigt såväl gällande 
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handlingarna som gällande aktörerna i institutionerna. Med andra ord lär sig medlemmar i en social 
grupp att när den ena utför en viss handling ska den andra utföra en annan handling, i ett samspel. 
Man har en gemensam historia och ett gemensamt mål och syfte för handlandet. 

Giddens menar att samhället är ett kluster, eller ett system, av institutionaliserade 
uppträdandeformer. ”Institutionaliserade” former av socialt uppträdande avser återkommande tros- 
och beteendeformer längs långa spann av tid och rum. Han menar att många aspekter av det sociala 
livet kan institutionaliseras: det vill säga, antas som vanligt förekommande praktik som kvarstår i 
liknande igenkänningsbara former generationer igenom. Denna användning av konceptet 
”institution” skiljer sig dock från när termen används i vardagligt tal, som synonym för ”grupp” eller 
”kollektiv” – som när man talar om ett fängelse eller sjukhus som institution. (Giddens, 1986 ss. 8-9) 

Giddens menar vidare att man i socialteorin inte kan behandla mänskliga aktiviteter som om de 
fastställs av orsaker på samma sätt som naturliga händelser gör. Giddens kallar det för dubbel 
medverkan av individer och institutioner: samtidigt som vi skapar samhället skapas vi av det. 
Institutioner är mönster av social aktivitet som reproduceras längs tid och rum. Att prata om 
reproduktionen av socialt uppträdande eller sociala system är att tala om upprepningen av aktörers 
liknande aktivitetsmönster som är separerade från varandra i tid och rum. Giddens menar att sociala 
system medför relationsmönster bland individer och grupper. Många sociologer förestaller sig dessa 
mönster som väggarna på en byggnad, eller ett skelett. Detta är missvisande, anser Giddens, 
eftersom det ger en alltför statisk eller oföränderlig bild av vad samhällen är: eftersom dessa 
metaforer inte visar att sociala system enbart existerar så länge individer aktivt upprepar särskilda 
former av uppträdanden från en tid och plats till en annan. Giddens föreslår att om 
byggnadsmetaforer alls ska användas bör man säga att sociala system utgörs av byggnader som varje 
ögonblick ständigt rekonstrueras av de byggstenar som de består av. (Giddens, 1986 ss. 11-12) 

Vissa sociala enheter i samhället kan ses som både organisationer och institutioner. Misheva 
exemplifierar detta med vetenskapen, som består av ett antal organisationer där forskarna innehar 
särskilda positioner och är inblandade i produktiva aktiviteter inriktade på att nå organisatoriska mål, 
och är samtidigt en institution med särskilda traditioner, relationer, regler och normer (Misheva, 
2008 s. 253). Även nationer är ett exempel på detta. Misheva menar att organisationer behöver 
institutioner som grund, och att de organisationer som saknar det ofta blir kortlivade. På samma sätt 
är det svårt att tänka sig en institution av detta slag utan en organisatorisk form. Organisationen gör 
nämligen institutionen varaktig, och hjälper den att överleva genom tiden och alltid ha 
representation i nuet. (Misheva, 2008 ss. 254-255) Ahrne tar också upp distinktionen mellan 
organisation och institution, men menar att den är förvirrande. Han anser att man bör tala om 
institutioner eller om organisationer, men inte båda. Det beror på att man för att förstå interaktioner 
mellan individer är det av fundamental vikt huruvida dessa interaktioner sker inom eller utom 
organisationer. (Ahrne, 1990 s. 54) 

3.5 Interaktion, mening och symboler 
Enligt symbolisk interaktionism består samhället av människor som interagerar. Individer förändras 
ständigt som ett resultat av den sociala interaktionen och på så sätt förändras även samhället. 
Människor lever i en värld med symboler och inlärd mening. Symboler uppstår och delas i den sociala 
processen och dess symboler har betydelse för motivation; mening och symboler tillåter individer att 
handla och interagera. (Herman, o.a., 1995 s. 1) Vidare anser man att människor lever i en värld av 
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mening, och det är subjektivt definierade objekt som har mening medan den objektiva världen inte 
kan vara verklig för människor (Herman, o.a., 1995 s. 1). George Herbert Mead försökte förklara 
mänskliga mönster och mänskligt samarbete och menade att det bara kan åstadkommas med en 
process i vilken varje handlande individ förvissar sig om andra människors intentioner med deras 
handlingar för att individen sedan ska kunna handla baserat på den andres intention (Herman, o.a., 
1995 s. 39). För att människor ska kunna samarbeta krävs därför en mekanism med vilken individen 
kan förstå andras handlingslinjer och kan styra sitt eget beteende så att det passar in i de andras 
handlingslinjer (Herman, o.a., 1995 ss. 39-40). Mänskligt beteende är på så sätt inte en fråga om att 
svara direkt på andras handlingar, utan att respondera på andras intentioner. Svaren baseras på 
gesters intention eller mening, vilket gör gester symboliska; gesten blir en symbol som ska tolkas. 
(Herman, o.a., 1995 s. 40) Vidare menar Mead att människor reagerar på varandra baserat på 
föreställd aktivitet, vilket betyder att för att kunna delta i samordnat beteende måste varje deltagare 
fästa samma mening vid samma gest (Herman, o.a., 1995 ss. 40-41). Om de interagerande 
individerna inte tolkar gester på samma sätt blir det ingen gemensam handling. Med andra ord vilar 
det mänskliga samhället på en grund av konsensus – delandet av mening i form av gemensam 
förståelse och gemensamma förväntningar (Herman, o.a., 1995 s. 41). 

Enligt Randall Collins innebär social handling en stor del omedvetenhet. Det beror på att vi inte 
kan fokusera vår uppmärksamhet på ett kollektivt handlingsobjekt, eller de symboler som härletts ur 
det, och samtidigt fokusera uppmärksamheten på den sociala process vi är en del av. Ibland övergår 
man till att bli observatör och göra själva den sociala handlingen till objekt för uppmärksamhet, men 
det omedelbart man blir observatör upphör man att vara aktör. Collins menar att handlingen 
reducerar reflexiviteten, vilket framkallar en tro på symboler och symboliskt inramade objekt, vilket 
fyller vår uppmärksamhet. Man kan alltså inte agera och observera samtidigt. (Collins, 2004 s. 97) 
Detta för tankarna till Meads teori om jagets indelning i "I" och "me", där det subjektiva "I" utgör 
individens respons på andras attityder medan det objektiva "me" utgör dessa attityder samlade i 
individens erfarenhet. Det är "I" som handlar, och erfarenheten av handlandet lagras i "me". (Mead, 
o.a., 1977 [1956] ss. 229-230) Kombinerat med Collins resonemang blir det då omöjligt för ”I”, att 
vara en observatör, utan är enbart en aktör.  

Enligt Berger och Luckmann är legitimering en process som kan beskrivas som en andra 
ordningens betydelseobjektivering. Legitimeringen producerar nya betydelser som tjänar till att 
integrera de betydelser som redan hör till olika institutionaliseringsprocesser. Integration, i någon 
form, utgör ett typiskt syfte för att motivera legitimeringen. (Berger, o.a., 1991 s. 110) Symboliska 
universa integrerar olika betydelseområden och omfattar den institutionella ordningen i en 
symbolisk helhet. Symboliska processer är betydelseprocesser som skiljer sig från vardagslivets 
upplevelser. (Berger, o.a., 1991 s. 113) Här är alla sektorer i den institutionella ordningen integrerade 
i en allomfattande referensram, som utgör ett universum i ordets rätta bemärkelse, eftersom det kan 
uppfattas som att all mänsklig erfarenhet tar plats inom det. Ett symboliskt universum uppfattas som 
en matris av alla socialt objektiverade och subjektivt verkliga betydelser; hela det historiska 
samhället och hela individens biografi ses som händelser som tar plats inom detta universum. Även 
om ett symboliska universum är konstruerat av sociala objektiveringar, överskrider dess 
meningsgivande förmåga det sociala livets domäner och individen kan lokalisera sig inom det även på 
egen hand. På denna nivå av legitimering når den reflexiva integrationen av diskreta 
institutionaliseringsprocesser sitt slutgiltiga fullbordande och en hel värld skapas. (Berger, o.a., 1991 
s. 114) 
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3.6 Ritualer 
Enligt Catherine Bell tenderar man i det västerländska samhället att tänka på ritualer som särskilda 
aktiviteter helt skilda från det dagliga livet, som snarare associeras till organiserad religion. Detta 
synsätt gör ritualer till något föråldrat och som står i strid med moderniteten. Bell menar att en 
mängd vardagliga aktiviteter kan vara ”ritualiserade”. (Bell, 1997 s. 138) Bell ger några exempel på 
ritualers egenskaper, nämligen formalism, regelstyrning och traditionalisering. Formalitet är något 
som inte begränsas till ritualer per se, menar Bell, men ett vanligt förekommande koncept vid analys 
av ritualer. Formella aktiviteter inrättar en tydlig kontrast gentemot informella aktiviteter, och 
aktiviteterna kan formaliseras i olika utsträckning. Ju mer formell en serie aktiviteter är, desto mer 
ritualliknande verkar det framstå för oss. (Bell, 1997 s. 139) Bell menar att formalisering kan tvinga in 
deltagarna i roller som är svåra att bryta. På så sätt kan man koppla formalisering till traditionella 
former av social hierarki och auktoritet, som upprätthåller de underförstådda antaganden på vilka 
sådan auktoritet baseras. Formalitet kan på så sätt förstärka social status quo. (Bell, 1997 s. 140) Bell 
drar en parallell mellan formalisering och etikett, och menar att ritualer kan främja internalisering av 
övergripande sociala värden med hjälp av diskreta och specifika handlingar. Även om beteendekoder 
fungerar som kulturella konventioner och förväntningar, är de i högsta grad öppna för manipulation 
och förändring. Processerna för internalisering och utveckling av rituell kunskap och värderingar är 
långt ifrån perfekt tillförlitliga. (Bell, 1997 s. 144)  

Man kan tänka på ritualer i form av formulerade normer som ålagts den mänskliga handlingens 
och interaktionens kaos, alltså en sorts regelstyrning. Dessa normativa regler kan definiera de yttre 
gränserna för vad som accepteras i ett särskilt sammanhang, eller att de styr varje steg. Oavsett vilket 
håller de individer till kollektivt godkända beteendemönster och kan även uppmuntra interaktion 
genom att begränsa de möjliga resultaten. (Bell, 1997 s. 150) Traditionalisering är enligt Bell det 
försök att få ett antal aktiviteter att framstå som identiska med äldre kulturella föregångare. Det kan 
vara fråga om perfekt upprepning av aktiviteter från en tidigare period, anpassningen av sådana 
aktiviteter till en ny miljö eller till och med skapandet av aktiviteter som väcker associationer till det 
förflutna. (Bell, 1997 s. 145) Bell menar vidare att det är svårt att skilja mellan traditionalism och 
andra komplexa ritualiseringslägen. Skäl finns att diskutera huruvida traditionalisering är ett sätt att 
ritualisera eller ett resultat av ritualisering. Den medvetna eller omedvetna konstruktionen av 
ritualer påkallar ofta en känsla av tradition, även när traditionen skapas framför ens ögon. Ritualen 
har på så sätt en unik förmåga att göra det oväntade och nya traditionellt. (Bell, 1997 s. 149) Dock är 
dessa perspektiv på ritualer aningen begränsade eftersom det finns ritualer som tvingar in alla i 
samma roll trots hierarkiska positioner. Det kan vara delmoment inom ritualerna där hierarkierna 
inte längre spelar någon roll som när alla deltar i psalmsången i en gudstjänst. Det gör alla oavsett 
om de är präster, kyrkvärdar eller gudstjänstbesökare. 

Eric Hobsawm diskuterar ”uppfunnen tradition” (invented tradition) och menar att ”traditioner” 
som gör anspråk på att vara gamla ofta är relativt nya till sitt ursprung, och ibland till och med 
uppfunna. Han menar att termen ”uppfunnen tradition” används i en bred, men inte oprecis mening. 
Den innefattar både ”traditioner” som verkligen har uppfunnits, konstruerats och formellt inrättats, 
och de som uppstår på ett sätt som är mindre lätt att spåra, inom en kort period, och etablerar sig 
snabbt. Med ”uppfunnen tradition” avser Hobsawm en uppsättning praktiker som normalt regleras 
av öppet eller underförstått accepterade regler och av en rituell eller symbolisk natur. Dessa 
praktiker försöker genom upprepning inpränta särskilda värderingar och beteendenormer, vilket 
automatiskt medför kontinuitet med det förflutna. (Hobsbawm, 1985 [1983] s. 1) 
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Kontinuiteten hos ”uppfunna” traditioner är till stor del konstgjord; de är svar på nya situationer vilka 
formas med hänsyn till äldre situationer, eller som skapar sitt eget förflutna genom upprepning, 
menar Hobsawm. Vidare menar han att ”tradition” på detta sätt måste skiljas från begreppet ”sed”, 
det som dominerar så kallade ”traditionella” samhällen. (Hobsbawm, 1985 [1983] s. 2) Hobsawm 
skiljer också mellan ”tradition” och konvention eller rutin. De senare har ingen rituell eller symbolisk 
funktion av betydelse, även om de kan förvärva sig det tillfälligtvis. Vilken som helst social praktik 
som måste utföras upprepande gånger tenderar att utveckla en uppsättning av sådana konventioner 
eller rutiner. Dessa kan vara formaliserade de facto eller de jure för att föra praktiken vidare till nya 
utövare. Denna typ av konventions- och rutinnätverk är inte ”uppfunna traditioner” eftersom deras 
funktion är teknisk snarare än ideologisk. (Hobsbawm, 1985 [1983] s. 3) 

Erving Goffman talar om den rituella ordningens natur, och menar att den universella mänskliga 
naturen inte är särskilt mänsklig, utan genom att förvärva den blir personen en sorts konstruktion 
som inte är uppbyggd av inre psykiska böjelser utan av moraliska regler som präglar honom utifrån. 
När dessa regler följs, menar Goffman, bestämmer de den värdering han gör av sig själv och övriga 
deltagare i ett möte, spridningen av hans känslor och den sorts handlingar han utför för att 
upprätthålla den rituella balansen. Förmågan att vara bunden av moraliska regler må tillhöra 
individen, men den uppsättning regler som gör honom till människa, menar Goffman, kan härledas 
från de krav som är etablerade i den rituella organisationen av sociala möten.  (Goffman, 2008 [1967] 
s. 45) 

Randall Collins introducerar begreppet interaktionsritualkedjor (interaction ritual chains) och 
definierar interaktionsritualens fyra huvudkomponenter: 

1. Minst två personer som är fysiskt tillsammans på samma plats, så att de påverkar 
varandra med deras kroppsliga närvaro, oavsett om det är tydligt för deras medvetna 
uppmärksamhet eller ej. 

2. Det finns gränser till utomstående så att deltagarna har en känsla av vilka som deltar 
och vilka som exkluderas. 

3. Personerna fokuserar sin uppmärksamhet på ett gemensamt objekt eller en 
gemensam aktivitet, och genom att kommunicera detta fokus till varandra blir de 
ömsesidigt medvetna om varandras uppmärksamhetsfokus.  

4. De delar en gemensam sinnesstämning eller emotionell upplevelse. (Collins, 2004 s. 
48) 

Vidare har Collins lokaliserat fyra huvudsakliga resultat av interaktionsritualer, som är beroende av 
en lyckad kombination av delarna ovan och förutsatt att deltagarna lyckas åstadkomma 
uppmärksamhet som är ömsesidigt fokuserad och delas emotionellt deltagarna emellan. Om detta 
sker upplever deltagarna följande: 

1. Gruppsolidaritet, en känsla av medlemskap. 
2. Emotionell energi i individen: en känsla av förtroende, upprymdhet, entusiasm och 

handlingsinitiativ; 
3. Symboler som representerar gruppen: emblem, visuella symboler, ord och gester, som 

ger deltagarna en känsla av samhörighet. Personer fyllda av känslor av gruppsolidaritet 
behandlar symboler med stor respekt och försvarar dem mot utomståendes 
respektlöshet, och ännu mer mot avfällingar på insidan. 
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4. Moralkänslor: en positiv känsla av att vara gruppen tillgiven, att respektera dess 
symboler, och försvara båda mot överträdare. Tillsammans med detta kommer en 
känsla av moralisk vaksamhet för att överträda gruppens solidaritet och dess 
symboliska framställningar. (Collins, 2004 s. 49) 

Collins diskuterar lyckade och misslyckade ritualer och menar att man kan tänka sig en skala mellan 
de minst och de mest intensiva ritualerna – vi förväntar oss inte att alla ritualer ska ha hög rituell 
intensitet, det beror på sammanhanget. Collins menar att livet struktureras kring skillnaden mellan 
lyckade rituella situationer med dess höga grad av emotion, motivation och symbolisk laddning och 
situationer med mindre ritualism och att det därför är viktigt att lägga märke till vad det är som 
skapar skillnad mellan starka och svaga ritualer. Han menar vidare att individer attraheras av de mest 
intensiva ritualer de kan få, är likgiltiga inför mindre intensiva ritualer och motvilliga till andra. 
(Collins, 2004 s. 51) Inte heller Collins tar upp det faktum att deltagarna i vissa ritualer går in i en och 
samma roll. 

 3.7 Lokal kultur och plats 
Med lokal kultur menar Fine den uppsättning betydelser som är kopplade till en interaktionsscen och 
dess deltagare. Tillhörigheten skapar aktörernas identitet och genererar förändringsmotivation eller 
följsamhet till gruppens rutiner. Handling inom gruppen genereras alltid som respons till andra 
handlingar inom en lokal scen. Denna handling, eller interaktion, utgör enligt Fine en process av 
meningsskapande som kan åstadkommas eftersom medlemmarna har en gemensam historia. 
Mening förhandlas, men förhandlas aldrig på nytt, utan utvecklas ur etablerad förståelse. Med Fines 
perspektiv utvecklas strukturer ur och cementeras i handling. (Fine, 2010 s. 356) Kulturbegreppet är 
för Fine lokaliserat inom grupper som skapas av gemensamma upplevelser eller av medlemmarnas 
förkunskap. Kultur är en form av gruppraktik som medlemmarna använder för att uppnå personliga 
och kollektiva mål. Interaktion erbjuder det sociala livet dynamik, men tar inte hänsyn till att 
gemensamma referenser hos aktörerna utgör en väsentlig del när aktörer omvandlar interaktionen 
till rutin, ritual och tradition genom att upprätthålla gränser och förväntningar. Fine menar att det är 
lokala världar snarare än interaktionen i sig som ger handlingen mening, etablerar värderingar och 
införlivar kulturell kontinuitet. (Fine, 2012 ss. 359-360) 

Fine menar att lokala kulturer uppstår genom identifiering, och lokal kultur skapar emotionell 
energi, sammanhållning och handlingsrutiner. Han refererar till Randall Collins som genom sin 
diskussion om interaktionsritualkedjor betonar att sociala relationer är förankrade i tradition och en 
förväntad framtid. (Fine, 2010 s. 363) Collins själv beskriver interaktionsritualen som en 
förändringsmekanism. En lyckad interaktionsritual skapar emotionell energi, vilket är attraktivt för 
individerna i ritualen. Collins menar att vi genom interaktionsupplevelser konstant socialiseras 
genom våra liv. (Collins, 2004 ss. 42-44)  

Nigel Thrift diskuterar begreppet framträdande (performance), och refererar till Abercrombie and 
Longhurst som menar att framträdanden är så djupt ingjutet vårt vardagliga liv att vi inte är 
medvetna om det varken i oss själva eller i andra. Livet är ett konstant framträdande; vi är publik och 
framträdare på samma gång; alla är publik hela tiden. Framträdande är inte en separat händelse. 
Thrift refererar därefter till Butler vars tidiga teori om framträdanden är att den är upprepande, och 
att denna upprepning är normativ; framträdanden mobiliserar historien som och genom upprepning. 
Detta är förstås en väldigt konservativ idé både om historien och om framträdanden, och i Butlers 
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senare verk lägger hon mer vikt vid performativiteten. (Thrift, 2007 ss. 128-129) Fine å sin sida menar 
att framträdanden är en form av personlig handling, även om den är skapad genom ett nät av 
gemensam förståelse. Ser man framträdanden som handling, måste man se att performativ logik 
beror på lokala, performativa kulturer. (Fine, 2010 s. 367) Enligt Goffman lever alla människor sina liv 
som skådespelarna lever sina på teatern, alltså i den främre regionen på scen och den bakre regionen 
bakom scen. På scenen är människorna varandras publik och de framträder för varandra på en scen. 
(Goffman, 2000 [1959] s. 218) 

Tim Cresswell presenterar och diskuterar det kulturgeografiska begreppet plats i sin bok Place – a 
short introduction. För kulturgeograferna är plats inte bara en företeelse i världen utan ett sätt att 
förstå den (Cresswell, 2004 s. 11). Ur ett perspektiv är att samhället är otänkbart utan plats och det 
sociala såväl som det kulturella är istället geografiskt konstruerat (Cresswell, 2004 s. 31). Plats då 
grundas inte på subjektivitet utan subjektivitet grundas på plats. Med andra ord har man inte först 
ett subjekt om uppfattar särskilda kännetecken av världen som idé om plats, istället ges 
subjektivitetens struktur i och genom platsens struktur. Detta skiljer sig från socialkonstruktivisternas 
idé om att människor konstruerar både platsens betydelse och platsens materiella struktur. För att 
konstruera något måste man först vara på plats – plats är primärt för konstruktionen av betydelse 
och samhälle. Plats är primärt eftersom det är ett erfarenhetsmässigt faktum för vår existens. 
(Cresswell, 2004 s. 32) 

Ur ett tredje perspektiv är plats ett resultat av handlingar. Man lär känna en plats genom att delta 
i de dagliga rutiner som tillhör platsen. De som inte känner till rutinerna kommer att framstå som 
outsiders. (Cresswell, 2004 s. 34) Platsen blir på detta sätt ett resultat av de handlingar som utfördes 
av dem som var här före oss, och i framtiden kommer dessa platser vara annorlunda. Det är alltså 
inte fråga om ett en gång för alla uppnått och statiskt tillstånd. Enligt detta perspektiv är mänsklig 
handling inte så lätt strukturerad, och strukturerna själva skapas genom att aktörernas handlingar 
repeteras. (Cresswell, 2004 s. 36) Vidare menar Cresswell att platser aldrig etableras som färdiga 
enheter, utan de upprätthålls genom konstanta och upprepande praktiker. Han exemplifierar med 
universitet – som både är producerade och producerande. Universitetet som plats vore inget utan 
individer som anpassar sig till förväntningar om vad personer gör på universitet – såsom att besöka 
biblioteket, skriva tentor, gå på föreläsningar. Universitetet, som alla platser, återskapas varje dag. 
(Cresswell, 2004 s. 38) På detta sätt blir plats en händelse, snarare än en ett föremål rotat i 
föreställningar om det autentiska. Plats som händelse utmärks av öppenhet och förändring snarare 
än bundenhet och varaktighet. (Cresswell, 2004 s. 39). 

3.8 Kulturell identitet 
Kultur är platsberoende och så är även utvecklingen av en kulturell identitet hos människorna på 
platsen. Taylor & Usborne diskuterar personlig och kulturell identitet, och fokuserar på den kulturella 
identitetens tydlighet (cultural identity clarity). De menar att graden av tydlighet är av central vikt för 
individens självuppfattning och för psykologiskt välmående. Enligt författarna är det individers 
förmåga att reflektera över sig själva som gör det möjligt för dem att forma en uppfattning om jaget. 
De menar att jaget utgör den process som organiserar erfarenhet, som vägleder och reglerar 
beteenden, och i slutändan är grunden till psykologiskt meningsskapande. Jaget är ytterst komplext: 
det är stabilt, men justeras konstant till omgivningens omedelbara krav. Delar av dess innehåll är 
enbart fragment av levda verkligheter, som samtidigt av individen upplevs som en sammanhängande 
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konstruktion. Av den överväldigande mängd sociala stimuli som individen utsätts för är det endast 
ett fåtal som internaliseras och blir en integrerad del av jaget. (Taylor, o.a., 2010 ss. 94-95) 

Donald M. Taylor och Esther Usborne, å sin sida, beskriver två grundläggande typer av 
självuppfattning – identitet kontra självkänsla; personligt kontra kollektivt – och definierar därefter 
fyra tydliga komponenter av självuppfattning: personlig identitet, personlig självkänsla, kollektiv 
identitet och kollektiv självkänsla. Noteras bör att de använder begreppen ”kollektiv identitet” i 
princip synonymt med ”kulturell identitet”. Författarna menar att kollektiv identitet har psykologisk 
prioritet över de övriga tre komponenterna och personlig identitet prioriteras före personlig 
självkänsla. Denna prioritering är inget individen själv väljer, utan beror av att den kollektiva 
identiteten uppstår eftersom de attribut som omfattar en individs personliga identitet alltid är relativ 
till dem som tillhör en särskild grupp. Den kollektiva identitetens roll är att utgöra en norm utifrån 
vilken individen kan avgöra huruvida hon följer eller avviker. (Taylor, o.a., 2010 ss. 95-96) 

För att utveckla en personlig självkänsla krävs en tydligt definierad personlig identitet, menar 
Taylor och Usborne. Människor föredrar därför att identifiera sig med grupper som är tydligt 
definierade. Personlig självkänsla är nämligen en sorts självvärdering, och för att kunna inleda en 
värderingsprocess krävs en konkret bas att utgå från. För att kunna värdera sig själv i olika 
sammanhang krävs det att individerna vet vilka de är (Taylor, o.a., 2010 s. 97) Individer med en 
tydligt definierad kulturell kollektiv identitet – de vars kulturella identitet är tydligt och tryggt 
definierad, internt konsekvent och stabil – är redo att utveckla ett hälsosamt, funktionellt jag. Det 
innebär att en tydligt definierad kollektiv identitet är en nödvändig förutsättning för att kunna inleda 
processen för att definiera en personlig identitet och i förlängningen personlig självkänsla. (Taylor, 
o.a., 2010 s. 100) 
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4. Teoridiskussion 
Genom att tillämpa Luhmanns teorier om sociala system på studentnationerna i Uppsala kan man 
skönja hur nationerna genom historien utvecklats från att vara enkla interaktionssystem, till att bli 
organisationssystem och till sist i viss mån bli samhällssystem. I början av nationernas historia på 
1600-talet fanns ingen organisation att tala om. Nationerna utgjordes av en grupp studenter från 
samma del av landet, som just på grund av sin geografiska härkomst såg efter varandra. Nationerna 
räknar sin livslängd sedan det år från vilket det finns formella bevis för dess existens, i form av 
stadgar och/eller medlemsmatrikel. Mycket mer än så fanns troligen inte, men rimligen hade 
studenterna börjat interagera med varandra och interaktionen hade sakteligen börjat övergå till 
organiserad form. Under nationernas första 150-200 år hade man inte egna hus, det var något man 
började förvärva under 1800-talet. Innan dess träffades man ofta hemma hos inspektor, där man 
också förvarade sin fiskus, som innehöll stadgar, matrikel, kassa och böcker. I och med husen ökade 
deras organisering. Det är ett viktigt steg i nationernas utveckling, eller deras sociokulturella 
evolution för att använda Luhmanns begrepp.  

I takt med att universitetet expanderade började nationerna anta formen av egna 
samhällssystem. Diskussionen om studentuppsatser om nationerna ovan gick till stor del ut på att 
kritisera bilden av nationer som organisationer. På många sätt passar nationerna in i såväl Luhmanns 
definition av organisationssystem, där man kopplar medlemskap till specifika tillstånd, som andra 
organisationsteoretiska perspektiv där man betonar organisering, målstyrning, kontinuerligt 
samarbete och samordning av aktiviteter. Enligt Anderson föreställer sig nationers medlemmar en 
nationell gemenskap, trots att de flesta av dem aldrig har träffats eller kommer att göra det. Han 
diskuterade inte studentnationer, men utsagan stämmer även för studentnationer. Inte ens på någon 
av de minsta nationerna kommer alla att vid något tillfälle träffa samtliga landsmän. Alla medlemmar 
har inte heller krav på sig, som i ett organisationssystem. Kanske kan man säga att de som väljer att 
engagera sig i nationen ingår i nationens organisationssystem medan de medlemmar som bara 
betalar sin terminssavgift och sedan i olika utsträckning tar del av nationens aktiviteter ingår i 
nationens samhällssystem. Inom ramen för nationens samhällssystem ryms såväl diverse 
organisationer som interaktionssystem mellan organiserade medlemmar och icke organiserade 
medlemmar.  

Dock krävs institutionsbegreppet för att fördjupa förståelsen för vad nationerna är. De 
interaktioner som ständigt pågår inom ramen för nationerna bidrar till att organisationen på sikt 
utvecklas och förändras. Nationerna kan sägas bestå av pågående institutionaliseringsprocesser i och 
med att medlemmarna ständigt interagerar med varandra och på så sätt ägnar sig åt ömsesidig 
typifiering av vanemässiga handlingar, som Berger och Luckmann uttrycker det. Under de 
århundraden som nationerna funnits har man skapat sig en gemensam historia och en institution har 
vuxit fram. På nationerna vanligt förekommande praktik har kvarstått i liknande igenkänningsbara 
former generationer igenom, för att parafrasera Giddens. På samma sätt som nationens medlemmar 
varje dag skapar institutionen studentnation genom sin interaktion påverkas interaktionen av 
institutionen och medlemmarnas föreställningar om vad man gör på en nation och deras kännedom 
om nationens historia. Nationens institutionella del består av det man inte kan formulera i 
organisationens stadgar: relationer, regler och normer som förändras i takt med tidens gång. 
Verksamhetsutveckling beror ofta på att de medlemmar som innehar organisatoriska befattningar, 
inte gör vad de ska. Kanske gör de mindre, kanske gör de mer. Om man ser institutionen som ett 
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resultat av interaktion inom interaktionssystemet resulterar institutionaliseringsprocesserna i att den 
verksamhet som bedrivs efter ett tag inte längre stämmer överens med vad som står skrivet i 
stadgarna. Detta leder ofta till revidering av stadgarna, det vill säga, verksamhetsutveckling.  

I den sociala processen som interaktionen utgör uppstår symboler. Inom ramen för 
studentnationerna har alltså ett stort antal symboler uppstått under historiens gång, och dessa 
processer pågår ständigt. Nya studenter introduceras i ett system av symboler och får lära sig dem, 
varefter de kan delta i den symboliska interaktionen och bli medlemmar på riktigt. Olika grad av 
engagemang ger också medlemmarna olika stark kännedom om symboler. Enligt Mead är inte 
mänskligt beteende en fråga om att svara direkt på andras handlingar, utan interaktionen handlar 
om att respondera på andras intentioner, vilket innebär att man tolkar sina medmänniskors gester – 
vilka är symboliska. Inlärningsprocesserna består alltså för nya studenter i att fästa samma mening 
vid gester som övriga medlemmar. Inom ramen för nationen pågår ständiga interaktioner och 
därmed institutionaliseringsprocesser. För att använda Berger och Luckmanns terminologi uppstår 
därför ett symboliskt universum när alla parallella processer integreras till en symbolisk helhet. 
Nationen kan ses som ett symboliskt universum eftersom det rymmer alla därtill relaterade delar. 
Exempelvis utgör studenterna på klubben en institutionaliseringsprocess som ingår i ett symboliskt 
universum. Genom att engagera sig på en nation kan det bli lättare att lära känna andra engagerade 
studenter, eftersom man i viss utsträckning redan fäster samma mening vid samma gester.  

Detsamma gäller för sittningar; man lär sig symboler som är ungefär samma på alla nationer. På 
så sätt blir sträckan till att känna samhörighet med dessa andra kortare än i ett helt nytt 
sammanhang där man inte har samma tolkning av gester. Eftersom man som nationsaktiv har blivit 
socialiserad in i en värld med tydliga regler kan det dessutom vara enklare för dessa studenter att 
respektera andras symboler och ”ta seden dit man kommer”. Nationernas sittningar är även ett 
exempel på institutionaliseringsprocesser. Interaktionen på sittningarna tar form i ritualer. Sittningar 
är formella i varierande grad beroende på vilken typ det är – bal, gask eller sexa.  En ritual är enligt 
Bell formulerade normer som ålagts interaktionens kaos, och sittningens ritualer har vuxit fram 
under det sekel då man har ägnat sig åt sittningar på nationerna. Traditionalisering är en central 
aktivitet på nationerna: man lever med historien ständigt närvarande. Sittningarna är ett exempel på 
en aktivitet från förr, även om detta ”förr” inte nödvändigtvis definieras närmare. Sittningskulturen 
har dock varierat under årens lopp, och förändras ständigt. Traditionalisering kan både vara ett sätt 
att ritualisera och ett resultat av ritualisering – enligt Bell ger ritualer en känsla av tradition. Känslan 
av att göra något som tidigare studentgenerationer har gjort innan de nuvarande medlemmarna kom 
dit motiverar dagens studentgeneration att fortsätta, och på sätt befästs kontinuiteten genom att 
sittningens praktiker upprepas.  

Collins definition av interaktionsritualer går att tillämpa på många delar av nationen, men 
sittningar utgör ett särskilt tydligt exempel. På sittningar befinner sig ett antal personer på samma 
plats vid samma tillfälle. Det finns tydliga gränser till utomstående – de som är sittningsdeltagare 
ingår på något sätt i nationen, som medlemmar i den nationen de bevistar eller som medlem på 
någon annan nation. Identiteten nationsmedlem delas. Under sittningens gång riktas fokus på 
gemensamma objekt såsom deltagare som håller tal eller anför sång, men även sjungandet och 
skålningen därefter kan ses som gemensamma objekt. Med hjälp av detta skapas gemensamma 
sinnesstämningar och emotionella upplevelser. Interaktionsritualerna under sittningen kan sedan 
bidra, med Collins ord, till en känsla av gemenskap, entusiasm och upprymdhet. Symboler uppstår 
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och dessa behandlas med respekt. Alla sittningar blir inte lyckade interaktionsritualer – det beror på 
om de som besöker sittningen verkligen deltar i de gemensamma aktiviteterna.  

De ovan nämnda ritualerna kan förstås äga rum på vilken som helst studentföreningsfest. Särskilt 
för studentnationerna är att de har egna hus och alltså en tydligt definierad plats där interaktionen 
kan äga rum. Fines begrepp lokal kultur är tillämpbart, då det på nationen finns en uppsättning 
betydelser kopplad till interaktionsscenen och dess deltagare. Nationen som institution bär normer, 
historia och etablerad förståelse för den mening som förhandlas, och ur detta växer en kultur fram. 
Det är i lokala världar som mening skapas, värderingar etableras och kulturell kontinuitet införlivas, 
menar Fine, och lokala världar kräver plats. Nationerna konkretiserades troligen när de skaffade sig 
hus. Utvecklingen kan te sig logisk – i takt med att nationerna utvecklat sin verksamhet i sina hus har 
också sittningarna vuxit fram. Dock kunde nationsväsendet utvecklas under för vissa nationer nästan 
200 år utan att man hade en egen geografisk plats. Flera nationer har sedan 1800-talet även bytt hus, 
senast var det Kalmar nation som fick ett nytt nationshus 1987. Kanske kan man även se Uppsala som 
plats – den platsen fanns förstås här före nationerna. Nationernas verksamhet präglas av husen de 
har. Platsens historia bär alla aktiviteter som studenter ägnat sig åt, och visst präglar det vilken typ av 
aktiviteter som utförs nu. Samtidigt är plats något som händer, varje dag upprätthåller studenter 
traditioner samtidigt som de uppfinner nya. Nationen erbjuder en rad tillfällen att utveckla 
studenternas identiteter, eftersom de på nationerna kan ingå i en rad olika grupperingar som utgör 
interaktionsscener. På samma sätt som man kan anta att studenter drar sig till interaktionsritualer de 
förväntar sig ska vara lyckade söker sig studenter till sammanhang med tydligt definierade kulturella 
identiteter. Detta hör ihop med skapandet av symboler eftersom det inte går att uppnå en tydligt 
definierad kulturell identitet om deltagarna inte förstår symbolerna. De deltagare som inte förstår 
förhindras att delta och då stannar interaktionsritualen och deltagaren lär inte nå välbefinnande. 
Integreringen av studenter från olika kulturer och med olika bakgrund är därför central för att 
interaktionsritualerna ska fungera. Genom att delta förvärvar man en personlig identitet som 
uppsalastudent, något som inte universitetet lär ut utan som sker på studentnationerna.  

De definitioner av nationer och nationalism som inte specifikt syftar på studentnationer, rymmer 
en del begrepp som är relevanta även för studentnationerna. Detta trots att de sociologiska 
definitionerna syftar på en typ av nationer som inte ingick i det allmänna medvetandet på 1600-talet. 
Den lingvistiska definitionen av ordet betonar ord som folk i ett land, härstamning, språk, kultur och 
börd. I de sociologiska definitionerna märks ord som tydligt avgränsat territorium, gemensam 
historia, kultur, beteendesätt och känsla av solidaritet samt komplexa symbolsystem. Alla dessa, om 
än abstrakta begrepp, kan tillämpas på studentnationerna. Även de begrepp som ramar in 
nationalism kan tillämpas på nationerna: skapande av solidaritetskänslor, en vilja att konstruera 
framtid, mytbildning om ursprung samt att det är fråga om en kontinuerlig process i vilken symboler 
konstant återskapas och tillskrivs ny mening. Nationalism är ett begrepp som har negativa 
konnotationer, men det är uppenbarligen möjligt att abstrahera fram kännetecken av dessa 
processer, vilka i sin tur kan rama in det som händer på nationerna, trots att de skillnader som finns 
mellan studentnationer och ”riktiga” nationer är uppenbara. Dagens studentnationer tar emot 
studenter oavsett varifrån de kommer, vilket på ett sätt gör dem till postmoderna samhällen. Studiet 
av studentnationer kan bidra till att visa hur nationsbegreppet kan få nya betydelser som passar 
bättre ihop med vad nationer har utvecklats till under de senaste två hundra åren. Nationen blir en 
plats där olika skillnader möts och blandas. 
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5. Metod och material 

5.1 Förförståelse 
Studieobjektet är ingenting okänt för mig. Jag har varit inskriven på Västmanlands-Dala nation sedan 
hösten 2004 och var landskapsvald där från vårterminen 2005 till och med vårterminen 2009, bland 
annat som sånganförare. Detta gör att jag har en viss förförståelse för nationslivet, nationernas 
organisation, dess verksamhet och traditioner. Jag har också varit på sittningar på ett stort antal av 
Uppsalas nationer, inte bara min egen. Allt detta påverkar min förförståelse för studieobjektet, något 
som både är positivt och negativt. Negativt eftersom förförståelsen i sig påverkar min tolkning av alla 
delar av materialet. Det kan också vara positivt på så sätt att jag genom att ställa frågor på vilka jag 
har en uppfattning om möjliga svar kan få helt andra svar som därför fördjupar tolkningen i stort. 
Medvetenheten om min förförståelse är något som hela tiden är närvarande i analysen och därför 
anser jag att det inte är ett hinder i studien i stort. Något som bör påpekas är att jag sedan våren 
2012 inte längre är heltidsstudent utan också yrkesverksam, vilket gör att jag tagit ett steg ifrån 
nationerna och kan betrakta dem såväl inifrån som utifrån. 

5.2 Metodologiska utgångspunkter 
Här presenteras två metodologiska perspektiv: etnografi och etnometodologi, vilka har legat till 
grund för valet av metoder i studien. Det är fråga om en metodtriangulering av intervjuer, analys av 
sångboksmaterial samt deltagande observation på en nationssittning. 

Etnografi handlar om att upptäcka, avslöja och explicitgöra detaljerad interaktion och struktur 
som finns i sociala sammanhang och som forskare anser vara sociologiskt intressant, enligt Karen 
O’Reilly.  Det är fråga om en reflexiv process där man antar ett nästan naivistiskt perspektiv för att 
därefter samla information som kan bygga en kunskapsbas och öka vår förståelse av ett fenomen för 
att sedan kunna presentera det för andra. (O'Reilly, 2009 s. 14) O’Reilly menar vidare att etnografisk 
forskning och analys har utvecklats ur tolkande, fenomenologiska och hermeneutiska traditioner 
inom samhällsvetenskapen. Man försöker förstå motivation, tankar och idéer som genererar det 
sociala livets mosaik. När man med kvantitativa metoder analyserar vad människor säger och att 
identifiera breda mönster, analyserar man med kvalitativa och etnografiska metoder mer ingående 
varför människor agerar och talar om saker de gör. (O'Reilly, 2009 s. 16) 

Individen konstruerar den sociala verkligheten när den genom att känna igen underförstådda 
normer begripliggör en situation. Med andra ord sorterar individen sina erfarenheter i linje med vad 
vardagslivet anses vara. Etnometodologi studerar den process genom vilken människor åberopar 
särskilda förgivettagna regler om beteende med vilka de tolkar en interaktionssituation och gör den 
meningsfull. För etnometodologer är den tolkande processen i sig själv ett fenomen för 
undersökning. De är intresserade av den process genom vilken människor interagerar och på så sätt 
bevisar för varandra att de följer normer och värderingar. (Herman, o.a., 1995 s. 81) Ett centralt 
begrepp inom etnometodologin är accounts, förklaringar. Det rör människors förmåga att för sig 
själva och andra tillkännage den mening de får ut av en situation. Förklaringar innefattar såväl språk 
som mening; människor ger konstant lingvistiska eller verbala förklaringar när de tyder sina 
handlingar. (Herman, o.a., 1995 s. 82) 

Alldagliga konversationer bygger på gemensam förståelse, varför mycket i en konversation 
utelämnas. De termer som kräver ömsesidig förståelse och därför inte utvecklas verbalt kallar Harold 
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Garfinkel, etnometodologins fader, för indexikala uttryck. Den mening som två personer fäster vid 
interaktioner är länkad till plats och tid, de närvarande personerna, aktörernas syfte eller intention 
och deras kunskap om varandras intentioner. Allt detta är aspekter av indexikalitet. Enligt Garfinkel 
kan social interaktion enbart förklaras i sin kontext, och kontextuell relevans står i centrum för 
etnometodologernas intressen. (Herman, o.a., 1995 s. 83) 

Exempel på metoder som etnometodologer använder sig av är intervjuer, deltagande 
observation, dokumentär tolkningsmetod och experiment. De strävar efter att förstå den mening 
individen ger vardagliga situationer. Intervjuer är därför ett bra sätt att samla data, eftersom de 
förmedlar subjektiv mening. (Herman, o.a., 1995 s. 84) Etnometodologer ägnar sig ibland åt 
experiment, vilket innebär att forskaren stör vanlig aktivitet för att kunna undersöka vad de 
studerade gör för att återföra ordning i situationen och göra den begriplig. Frågor man ställer sig är 
hur människor uppfattar och tolkar sina dagliga liv, och hur objekt, händelser och fakta kan ses som 
normala och begripliga. Garfinkels svar är tillit och förtroende. Regler kan vara mångtydiga, uppfattas 
och tolkas på olika sätt, men aktören litar på miljön. (Herman, o.a., 1995 s. 86) 

I metoden deltagande observation försöker man förstå mänskligt beteende och sociala processer 
genom att fördjupa sig i studieobjektens värld. Man studerar individer på deras egna villkor och 
försöker förstå den symboliska meningen som människor finner viktiga, deras definitioner av 
situationer och deras konstruktion av verkligheten. (Herman, o.a., 1995 s. 94) I deltagande 
observation är detaljerad förståelse för vad som pågår i de studerades vardagliga liv centralt, och 
denna förståelse härleds ur forskarens fältanteckningar. Dessa anteckningar är det främsta 
materialet och studien blir inte bättre än anteckningarna. (Herman, o.a., 1995 s. 96) O’Reilly menar 
att observationen syftar till att förstå saker ur ”the native’s” perspektiv (O'Reilly, 2009 s. 150), det vill 
säga dem man observerar. Begreppet ”inföding” är inte riktigt tillämpbart i den här studien. O’Reilly 
lyfter också fram deltagandet som viktigt, eftersom det är genom deltagandet som etnografen får 
reda på händelser, känslor, regler och normer i den givna kontexten snarare än att fråga om 
desamma. På så sätt kan man fokusera på vad som faktiskt händer snarare än vad som brukar hända. 
Det gör det också möjligt att inkludera hela kontexten i observationen, snarare än att enbart förlita 
sig på informanternas tolkningar och vad de kommer ihåg. (Herman, o.a., 1995 s. 160) Observation är 
en metod som utvecklades inom Chicagoskolan som ofta föredras framför intervjuer, men man bör 
välja metod utifrån studiens syfte (Aspers, 2011 s. 105). I föreliggande studie är observation 
otillräcklig för att uppnå syftet. Kombination med samtal, intervjuer och dokumentstudier krävs. 

Ett exempel på intervju är semistrukturerad intervju. Det innebär att man ställer ett antal 
förutbestämda frågor i en särskild ordning, men metoden tillåter intervjuaren ett betydande spelrum 
och frihet att avvika från frågelistan och ställa följdfrågor beroende på den respondentens svar. 
Forskaren kan också omformulera frågor som inte får tillräcklig respons. (Herman, o.a., 1995 s. 100) 
Livshistoriematerial innefattar skriftliga anteckningar eller dokument, brev, personliga biografier, 
dagböcker, artiklar i dagstidningar et cetera. De kan studeras för att se hur en person, en grupp, en 
institution eller en organisation tolkar sina upplevelser, samt nå deras subjektiva erfarenheter och 
definitioner av situationer. I likhet med deltagande observation är tanken att mänskligt beteende 
måste förstås från de agerandes perspektiv. Därför fokuserar man på utvecklingen av individers, 
gruppers eller institutioners historia. Metoden dokumenterar de sätt varierande händelser har 
påverkat deras liv, så som de ser det. (Herman, o.a., 1995 s. 101) Ett problem med den här metoden 
är bristen på extern validitet; det är inte säkert att det är möjligt att generalisera resultatet till den 
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övriga populationen. Endast partiell förståelse kan nås med detta perspektiv. (Herman, o.a., 1995 s. 
102) Textdata kan också tolkas genom att undersöka det som ett uttrycksmedel som speglar 
människors kultur och praktik. Text innehåller händelser, värderingar, regler, normer, underhållning 
och spår av konflikter och gräl. Innehållsanalys gör det möjligt att konstruera indikatorer på 
världsbilder, värderingar, attityder, åsikter, fördomar och stereotyper, samt att jämföra dessa mellan 
olika områden. Ur detta perspektiv kan text användas för att dra slutsatser om allmänhetens 
attityder. (Marvasti, 2004, s. 91) 

5.3 Observationsstudien 
I observationen upplever man ett förlopp som sedan analyseras, vilket i förlängningen 
förhoppningsvis resulterar i en djupare förståelse. Materialet från observationen består i det här 
fallet av fältanteckningar. Den genomförda observationen ägde rum på Södermanlands-Nerikes 
Revolutionsgask den 14 juli 2013. Middagen är en återkommande högtid på nationen, det är en 
sommarfest med franska förtecken. Inför gasken ringde jag till först kurator på nationen och frågade 
om han hade något emot att jag kom och gjorde en observation. Det hade han inte. Han meddelade 
klubbmästarna, som gjorde bordsplaceringen, att jag hade det här uppdraget. Huruvida de tog 
hänsyn till det när de placerade mig kan man bara spekulera i, men i viss mån kan man ändå påstå att 
klubbmästarnas handling påverkade mitt resultat.  

Många av dem som går på sittningen är kvar i Uppsala över sommaren, medan andra reser hit 
från sina sommarvistelser enbart för att gå på sittningen. De flesta sittande var i år studenter, men 
några var tidigare aktiva och några av dessa äldre än genomsnittet. Som observatör deltog jag i 
middagen som vilken gäst som helst, med den enda skillnaden att jag hade ett anteckningsblock med 
mig som jag aktivt använde. Självklart påverkade detta konversationen; mina bordsgrannar frågade 
nyfiket vad jag gjorde och när jag berättade det frågade de ännu mer nyfiket om uppsatsen. Det hela 
blev lite av en metaupplevelse. Samtidigt är det mer regel än undantag att man diskuterar 
sysselsättning – arbete eller studier – med sina bordsgrannar på en sittning. Det faktum att jag drack 
alkoholfria drycker under sittningen var också en källa till samtal – min bordsgranne konstaterade att 
det var en ”observationsteknisk åtgärd”. Materialet jag hade med mig hem bestod framför allt av 
noteringar i anteckningsblocket. Jag skrev rent dessa så snart jag kom hem – jag gick hem direkt när 
sittningen var slut vid halv elva.  

5.4 Intervjustudien 
Urvalet av informanter styrdes av syftet, och för att hitta informanter med en för syftet relevant 
bakgrund gällande nationsengagemang kontaktade jag ett antal personer som är eller har varit 
kuratorer på olika nationer. De fick agera experter och hjälpte mig att hitta personer att kontakta. 
Denna urvalsmetod kallas snöbollsurval (snowball sample) och används vanligen när det är svårt att 
lokalisera medlemmar i en population. Enligt Earl Babbie samlar forskaren med denna urvalsmetod 
fakta om några medlemmar ur en viss population och frågar dessa personer om ytterligare personer 
att intervjua. (Babbie, 2013, s. 129) För att få spridning bland nationerna för att därmed kunna göra 
jämförelser mellan dem bad jag kuratorerna jag tillfrågade att tipsa mig om personer från olika 
nationer. Detta för att informanternas på egen hand formulerade beskrivningar av nationernas praxis 
och traditioner kunde komplettera den bild som ges av sångböckerna, snarare än att försöka förstå 
hur det är på en enda nation. 
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Spridningen bland informanterna handlar därför om nationstillhörighet, kön och informanternas 
engagemang. Man kan se alla tretton nationer som en homogenitet, men inom den finns en stor 
heterogenitet. Det som för den oinvigde kan se ut som exakt samma sak kan för enskilda individer 
rymma stora skillnader. Nio intervjuer är utförda, och informanterna representerar åtta nationer, 
eftersom en av informanterna är med i flera av de nationer som redan är representerade. De 
rödmarkerade nationerna i tabellen nedan representeras bland informanterna:  

Nation i storleksordning efter medlemsantal Antal 
Norrlands nation (12) 8592 
Västmanlands-Dala nation (7) 5712 
Stockholms nation (1) 5606 
Södermanlands-Nerikes nation (6) 3645 
Värmlands nation (11) 3142 
Östgöta nation (4) 2362 
Gästrike-Hälsinge nation (3) 1903 
Kalmar nation (10) 1779 
Uplands nation (2) 1617 
Smålands nation (8) 1399 
Västgöta nation (5) 1271 
Gotlands nation (13) 496 
Göteborgs nation (9) 437 
Totalt 37961 

Tabell 4: De nationer från vilka informanterna kommer, samt storleksfördelning 

Det är alltså spridning bland stora och små nationer, och nationerna däremellan. Urvalsmetoden, 
snöbollsurval, har en nackdel, nämligen att den knappast kan påstås representera den större 
populationen. Dock gör jag inte anspråk på generaliserbarhet på så sätt som att den informant jag 
intervjuat från Norrlands nation på egen hand kan redogöra för exakt hur Norrlands nations 
sittningar alltid går till. Det enda jag kan få av informanten är den upplevelse informanten själv har av 
dessa sittningar. Detta gäller alla informanter. Med hjälp av deras berättelser, i kombination med 
excerpt ur sångböckerna, kan jag abstrahera fram en sorts idealform för en sittning och denna 
sittning är så som en sittning kan te sig.  De personer jag valt att intervjua, utifrån 
rekommendationer från förtroendevalda nationsaktiva, är eller har varit aktiva på sin nation. Några 
har varit kuratorer, några har varit sånganförare, och därmed har de med stor sannolikhet inte bara 
gått på sittningar, utan varit med och arrangerat sittningar och därför (förhoppningsvis) reflekterat 
över dem, vilket gör deras förmåga att beskriva vad de upplevt bättre.  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till för att 
uppfylla individskyddskravet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2007, s. 6) När jag kontaktade informanterna skedde detta 
via mail, där jag frågade dem om de var intresserade av att bli intervjuade till min uppsats om 
nationsengagemang, sittningar och sång. Samtliga tackade ja utan att ställa några egentliga 
följdfrågor, så innan själva intervjun började informerade jag dem muntligt om att intervjun 
naturligtvis är anonym och att de när som helst under och efter intervjun kan avbryta sitt deltagande, 
fram till uppsatsens inlämning, i enlighet med Vetenskapsrådets informations- och samtyckeskrav. 
(Vetenskapsrådet, 2007, ss. 7, 9) Informanterna intervjuades i min lägenhet, och spelades in. 
Intervjuerna var av öppen karaktär där jag hade en intervjuguide som hjälp under intervjuns gång. 
Inledningsvis bad jag informanterna berätta hur det kommer sig att de valde att studera i Uppsala, 
om deras förväntningar på studietiden och vad de haft för förtroendeuppdrag på nationerna. 
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Därefter bad jag dem beskriva en vanlig sittning på deras nation, vilka moment som ingår, vad som är 
viktigt och vad de tror skiljer sig mellan deras nation och andra nationer. Efter den utläggningen gick 
jag in på mer specifika områden, nämligen sång, skålning och alkoholens roll. Dessa områden valdes 
dels utifrån det sätt på vilket sittningar generellt sett är uppdelade och de moment som hör 
sittningarna till, men också med grund i teoridiskussionen, med underliggande teorier om ritualer, 
interaktion, kultur och identitet. Intervjuerna pågick mellan 43 och 75 minuter. Intervjuerna är sedan 
transkriberade i sin helhet, bortsett från vissa delar som jag valde att notera kortare 
sammanfattningar av eftersom de inte alltid var aktuella för uppsatsen. Jag har inte gjort markeringar 
för pauser och överlappningar, enligt samtalsanalys, men jag har transkriberat så som informanterna 
har talat. Vissa ord har ändrats från talspråk till skriftspråk, men inte så att innebörden på något sätt 
förändrats, utan bara för läsbarhetens skull.  

 För att inte röja informanternas identitet och uppfylla Vetenskapsrådets anonymitets- och 
konfidentialitetskrav kan jag inte beskriva dem särskilt ingående. (Vetenskapsrådet, 2007, ss. 12-13). 
Uppsalas nationsvärld är relativt liten och om man skulle skriva att en informant haft en viss post på 
en viss nation någon gång under de senaste åren, och dessutom avslöja informantens kön skulle den 
insatte ha väldigt lätt att lista ut vem det rör sig om. För att som informant kunna svara avslappnat på 
frågor måste hen kunna lita på intervjuarens omdöme när det gäller såväl citering som 
anonymitetsrespekt. Därför kommer endast namnet på den nation som för tillfället diskuteras att 
nämnas. Fyra kvinnor och fem män intervjuades. Följande nationer representeras i studien och de 
kommer att namnges på följande sätt: 

Nation Förkortning 
Uplands upl  
Västgöta vg 
Snerikes sn 
Västmanlands-Dala  vd 
Göteborgs gbg  
Kalmar kalm 
Värmlands värml 
Norrlands norrl 
Medlemskap i fler nationer fler 

Tabell 5: Nationernas förkortningar i analysen 

Tidsskäl har hindrat mig från att intervjua en person från varje nation. Med hjälp av sångböckerna 
kan jag dock få en uppfattning om hur de inte intervjuade nationernas praxis och traditioner ter sig. 
Hade jag intervjuat en person per nation hade urvalet ändå inte varit representativt i statistisk 
mening.  

5.5 Sångboksstudien 
Ytterligare material som analyseras, här med hjälp av textanalys, kommer från nationernas 
sångböcker. Alla nationer har en sångbok och dess innehåll liknar varandra i stort sett. De första 
sångböckerna kom som tidigare nämnt på 1910-talet, och sedan dess har sångböckerna utvecklats. I 
många av dem förekommer även beskrivningar av hur man gör på nationen och dess sittningar; vett- 
och etikettinstruktioner, regler och ordlista med förklaringar av nationsspecifika uttryck, vilket gör 
detta material intressant för analys. I sångböckernas fall, vad gäller ”allmänhetens attityder” är det 
fråga om nationsmedlemmarnas attityder, eller ännu hellre den landsman som fått i uppdrag att 
författa texten i fråga. Det framgår av de flesta sångböcker att de är skapade av en 
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sångbokskommitté av varierande storlek. Ibland har förordet skrivits av en Förste kurator, bokens 
redaktör(er) eller av en person som särskilt tillfrågats. I Värmlands nations senaste två sångböcker 
har samma person skrivit en vett- och etikettinstruktion, och i Norrlands nations senaste sångbok har 
deras hedersledamot Christina Mattsson, visforskare, skrivit en utförlig inledning om snapsvisans 
ställning i Sverige och i Uppsala. Hon skriver i slutet av inledningen att  

”Studentsångböckerna speglar i viss mån den levande traditionen, eftersom behov, 
smak och vanor ändrar sig. Varje sångbok har därför sin utmätta tid, innan den avlöses 
av nya sångböcker med reviderat eller nytt innehåll. Upplagor tar slut och måste ersättas 
av nya. Men lusten att sjunga består och minns att varje gång som någon tar upp en visa 
på nationen, så förvaltas samtidigt en mycket gammal tradition.” (Norrlands nation, 
2007, s. 4) 

Sångböckernas innehåll – såväl sångerna som dessa omgivande instruktionstexter – utgör således en 
viktig del av det material som här används för att förstå sångens och sittningarnas roll på nationerna. 

6. Resultat och analys 
Här analyseras materialet från observationsstudien, excerpt och sånger ur nationernas sångböcker 
samt materialet från intervjuerna. Genom att studera de olika perspektiven på dessa ämnen trädde 
en bild fram kring hur sittningar kan gå till, vad som är viktigt och hur traditioner växer fram, förvaltas 
och utvecklas. 

6.1 Observation av en nationssittning 
För att i detalj förklara hur en sittning kan gå till följer här en redovisning av observationen av 
Södermanlands-Nerikes nations3 Revolutionsgasque 2013, med inslag från andra nationers 
sångböcker. För att få delta som observatör på sittningen kontaktade jag nationens Förste kurator. 
Han ställde sig positiv till idén och jag fick anmäla mig. Han meddelade mig att sittningen skulle börja 
16DK. DK står för dubbelkvart och beskrivs på i Norrlands nations sångbok som: ”Den dubbelkvart 
man har på sig att komma till nationen och inmundiga fördrinken. Står det till exempel 17DK på 
inbjudan skall sittningsgästerna anlända till nationen senast 17.30, då man går till bords.” (Norrlands 
nation, 2007, s. 188). 

Detta är en ursprunglig betydelse av dubbelkvart, men nuförtiden tar fördrinken ofta längre tid. 
På Revolutionsgasquen serveras fördrinken från 16.00. Dock är endast personalen närvarande när jag 
anländer till gräsmattan där fördrinken serveras. Jag tar en sväng runt kvarteret och träffar två 
bekanta som är aktiva i biblioteksnämnden, och följer med dem till biblioteket där de lämnar lite 
saker. Vi går till fördrinken 16.18, fem-tio personer har anlänt. Inte förrän 17.17 bänkar vi oss. Under 
tiden har ca 150 personer kommit och nationskören har sjungit. Precis före bänkning låser vi in två 
”revolutionärer” i en källare. Där ska de sitta under hela kvällen. Sittningsdeltagarna går in i 
nationshuset och samlas vid trappen som leder upp till festsalen. Eftersom det är bordsplacering är 
det nu man ska hitta sitt bordssällskap, det vill säga personen till vänster för kvinnor och personen till 
höger för män. Genom att ha bordsplacering har någon – i det här fallet nationens klubbmästare – 
tänkt igenom vilka som ska sitta ihop. Placeringen skapar lokala interaktionssystem där 
sittningsdeltagarna inte alltid hamnar med personer de redan känner. Förhoppningen med 

3 Förkortas hädanefter ”Snerikes” 
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placeringen är att den ska leda till att deltagarna får trevligt tillsammans och att alla ska ha någon att 
prata med. Ljudnivån i lokalen är hög, och den blir inte lägre när nationens orkester Hornboskapen 
börjar spela. I väntan på att få gå upp pratar jag med några kuratorer och strax kommer 1Q och 
knackar mig på axeln: han vill visa mig min bordsherre. Det är nämligen kutym på Snerikes att gå upp 
två och två till festsalen, med inspektor i täten. Eftersom jag och min bordsherre är placerade längst 
ut på honnören ska vi gå upp relativt kort efter inspektor. Denna ordning känner sittningsdeltagarna 
till och rättar sig därefter. Inspektor och kuratorerna har dessutom insignier som visar deras 
ämbeten.  

När vi kommer till våra platser sätter vi oss inte direkt. Inspektor inväntar att alla hittat sina 
platser, och när han sedan sätter sig ner följer alla andra hans exempel. Placeringen har ofta en 
grundstruktur där man sitter i par, en dam och en herre, vilket innebär att man sitter varannan dam, 
varannan herre. Detta följs så långt det är möjligt, eftersom det inte alltid är lika många damer som 
herrar på sittningen. Min bordsherre drar ut stolen åt mig, en kutym som i Gästrike-Hälsinge nations 
sångbok beskrivs som både gentlemannamässigt och som en praktikalitet: det är inte fysiskt möjligt 
att alla sätter sig samtidigt (Gästrike-Hälsinge Nation, 2009 [2003], s. 210). Klockan har blivit 17.33 
när vi bänkar oss, och då finns tid för konversation. Jag sitter vid några nationsaktiva samt ett par i 
50-årsåldern som är vänner till inspektorsparet. Det visar sig att de har fått inbjudan till den så 
kallade inspektorsbrickan i små röda kuvert. Det är en exklusiv tillställning efter sittningen, till vilken 
inspektor får bjuda vilka han vill. Konversationen i övrigt handlar om var vi kommer ifrån, vilka 
nationer vi är med i och vad vi studerar eller arbetar med. Sökande efter gemensamma nämnare är 
central.  

Förrätten är framdukad vid bänkning, och snapsen serveras efter några minuter. Mina 
bordsgrannar kommenterar att jag inte dricker alkohol och vi samtalar kring det. Vi talar också om att 
fördrinken var lång. Min bordsherre påpekar att festen inte börjar förrän inspektor är på plats. Snaps 
serveras i glas och många sittningsdeltagare hinner börja äta innan snapsbjudet är avslutat. Som 
alkoholfri erbjuds jag inget alternativ till snapsen. 17.50 klingar klubbmästaren i en klocka och 
presenterar sånganföraren som får stora applåder. Första sången är som alltid på Snerikes 
Uschiameja, från spexet På Madagaskar. Den sjunger man, sedan skålar man, sedan sjunger man lite 
till. Skålningen på Snerikes går till som så att man först skålar med sin bordsherre, sen med herren till 
höger, sen herren mittemot, sen skålar man likadant när man druckit. Det hinner vi dock inte vid den 
här sången. Istället skålar man en andra gång när sången är slut, och då dricker man inte. Viss 
förvirring uppstår då majoriteten av mina bordsgrannar inte är snerikingar4. 

Under resten av förrätten äter vi, sjunger fler sånger under ledning av sånganföraren och 
konverserar varandra. Efter två snapsvisor är det ombjud av snaps. Sånganföraren leder sången, de 
deltagare som inte kan texten läser i sin sångbok. Snapsen får bara drickas i samband med sång, och 
därför är vissa nationer i sina sångböcker noga med att påpeka att det är sånganföraren som leder 
sången: ”Eftersom du håller i en sångbok kan du nog förstå att det sjungs mycket. Under gasquen 
leds sången av sånganföraren. Spontansång är inte uppskattat norr om Lund.” (Gotlands nation, 
2009, s. 6) När den ena klubbmästaren presenterar sånganföraren för andra gången inleder hon med 
att välkomna alla i salen på följande sätt: ”Herr Inspektor, fru Inspektor, herr Förste kurator, herr 
Curator curatorum, fröken vice Curator curatorum, herr ordförande för Uppsala studentkår, 

4 Sneriking – medlem i Södermanlands-Nerikes nation 
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kuratorer från gästande nationer, fröken Andre kurator, herr Tredje kurator, kuratorer emeriti, 
herrar hedersledamöter, ämbetsmän, landsmän, landsmanninor, högt ärade gäster: varmt välkomna 
2013 års Revoloutionsgasque!” 

Kören kommer in och sjunger några sånger vid 18.32. Repertoaren är på temat sommar och sprit. 
Till sista sången, Sommarpsalm, får alla vara med och sjunga sista versen. När kören går ut sjunger 
sittningsdeltagarna kören till. Det är en sång som går som följer: 

Alla: För det var i vår ungdoms fagraste vår 
vi drack varandra till och vi sade ”Gutår”! 
Och alla så dricka vi nu NN till 

Den som dricks till: Och NN tackar inte nej därtill! 
Alla: För det var i vår ungdoms fagraste vår 

vi drack varandra till och vi sade ”Gutår”! 
(Uplands nation, 2005, s. 8) 

Det är en sång som tas upp spontant när någon uppträtt eller hållit tal. Istället för att sjunga ”Och NN 
tackar inte nej där till” kan man sjunga något annat, kanske relaterat till det man just gjort. Kören 
sjöng revolutionen till. På vissa nationer tar man i slutet av sittningen in serveringspersonalen och 
sjunger dem till. Så gör man dock inte på Snerikes, istället går kuratorerna och inspektor till den 
sittning som personalen har när de är klara med sittningen och tackar dem där.  

Efter ytterligare några snapsvisor dukas förrättstallrikarna ut, vin serveras och därefter håller 1Q 
välkomsttal. Klubbmästaren presenterar honom med orden ”Tydligen ska 1Q hålla nåt slags tal nu, 
här är han i alla fall!” Välkomsttal är ofta relaterade till sittningens tema, och den här gången är han 
revolutionär genom att vägra ha röd tråd i sitt tal. Talet är knappt fem minuter långt och när det är 
slut skålar vi i vinet som sittningsdeltagarna inte har druckit ännu. Efter talet serveras varmrätten på 
tallrik. De som har särskilda matpreferenser får sin mat sist, och det är ungefär femton minuter efter 
att serveringen börjat. Medan sittningsdeltagarna äter serverar personalen mer vatten.  

Efter varmrätten och en rad sånger är det paus. Den annonseras som tio minuter men tar i själva 
verket drygt en halvtimme. Sittningsdeltagarna minglar, besöker toaletten, vissa kanske springer iväg 
på mellanfest i något intilliggande hus. När vi sätter oss igen är efterrätterna utdukade och på borden 
står också kannor med kaffe och små godisskålar. När alla satt sig serveras avec. På andra nationer 
sjungs sången Punschen kommer när avecen serveras, men det har man slutat med på Snerikes. Mer 
om det senare. Efter att vi sjungit en sång kommer nationsorkestern Hornboskapen in och uppträder. 
Det hela är mycket spexigt, såväl låtarna som mellansnacket. Under en sång klingar alla i kopparna, 
och under den sista låten, Gula Paviljongen, får man ställa sig upp och dansa pardans om man vill. 
Det gör många. Stämningen är hög. Enligt mina bordsgrannar var detta inget som gjordes förr, men 
sedan några år tillbaka är det ett stående inslag på nationens gasker. Efter ytterligare några sånger 
blir det spex med revolutionstema. Kvart över tio är det tacktal. Ofta, som i det här fallet, hålls talet 
av inspektor. I andra fall, alltid på vissa nationer, kan det vara någon gäst som håller tacktal. Efter 
tacktalet sjungs på de allra flesta gasker på samtliga nationer O, gamla klang- och jubeltid, men inte 
på den här gasken. Istället händer något som inte riktigt presenteras: man börjar sjunga Marseljäsen 
och pianist kompar. Sittningsdeltagarna reser sig och tågar ut efter inspektor, efter att servisen 
kommit in och slagit på kastruller och annat. Alla går ut och tillbaka till källaren där revolutionärerna 
låstes in under fördrinken. Nu släpps de ut, sittningen är slut och släppet kan börja. 
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Genom observationen identifierade jag några moment under sittningen som är viktiga för ritualen, 
nämligen sång, skålning och traditionalisering. 

6.2 Sång som ritual 
På sittningarna finns det antingen särskilda sånghäften, eller så har man med sin sångbok. Här följer 
en genomgång av de senaste sångböckerna från alla nationer. Sång är en mycket viktig del på 
nationssittningarna. Som Västgöta nations dåvarande inspektor Lars-Gunnar Larsson skriver i 
inledningen till sångboken: ”…utan sångbok blir det ingen riktig gasque utan bara en god middag.” 
(Västgöta nation, 2006) 

Nationernas senaste sångböcker gavs ut år: 

Nation År 
Gästrike-Hälsinge 2003 
Västmanlands-Dala 2004 
Smålands 2004 
Uplands 2005 
Västgöta 2006 
Snerikes 2007 
Norrlands 2007 
Stockholms 2008 
Göteborgs 2009 
Värmlands 2009 
Gotlands  2009 
Östgöta 2012 
Kalmar 2013 

Tabell 6: Årtal för utgivning av sångböcker 

De flesta nationer gör en ny sångbok ungefär var tionde år. Vissa gör det konsekvent i samband med 
jubileer eller liknande, medan andra gör en ny för att den gamla blivit inaktuell eller att upplagan 
tagit slut. Då kanske man istället för att göra ett nytryck gör en helt ny bok. I förorden från de olika 
nationerna kan man läsa hur sångbokskommittéerna resonerat vid valet av sånger. Stockholms 
nation skriver som följer:  

”Denna nyutgåva innehåller det bästa från sin föregångare blandat med nya alster som 
sjungs på Nationen men hittills inte kunnat återfinnas i sångboken. Det är kommitténs 
förhoppning att sångboken ska vara ett rättesnöre för vad som kan sjungas på Nationen, 
samtidigt som den ska spegla och tjäna den sångtradition som återfinns vid Stockholms 
Nation.” (Stockholms nation, 2008, s. 3) 

Det är alltså en blandning av gammalt och nytt, det hela vilandes på den befintliga sångtraditionen, 
som ständigt utvidgas i form av nyskrivna sånger. Många landsmän har åsikter om sånger, både de 
som sjungs och de som finns i sångboken. Vad som faktiskt sjungs styrs i viss mån av det som finns att 
tillgå i sångboken, varför en yngre generation med en sångbok som inte gjorts av dem ofta vill göra 
en ny. Detta kan skönjas i Östgöta nations sångbok: ”I den nya sångboken har vi försökt att 
återspegla dels vad som nu sjungs, dels vad som bör sjungas.” (Östgöta nation, 2012) ”Vad som bör 
sjungas” – det finns regler för sångerna och dessa ruckar man inte på i första taget. Att det även finns 
regler för i vilken ordning sångerna sjungs lyfts fram i inledningen till Göteborgs nations sångbok: ”En 
stor del av materialet är från början givet; sångboken vilar på – och ska vila – på traditionsrik grund. 
(…) De förändringar denna nya sångbok bjuder är främst av strukturell art. Kapitelordningen är en 
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annan och i förgrunden står nu gasquens tågordning.” (Göteborgs nation, 2009, s. 5) I bilaga 3 finns 
en sammanställning av de olika nationernas sångböckers innehållsförteckningar, där det framgår att 
innehållet till stor del är detsamma från nation till nation. Följande sångkategorier finns i alla böcker, 
även om fördelningen kan skilja sig nationer emellan:  

• Snapsvisor 
• Vin-, öl- och bordsvisor 
• Avecvisor 
• Traditionella visor, fosterländska visor, hembygdsvisor 
• Nationalskalder såsom Bellman, Taube m.fl.  

De tre första kategorierna i listan ovan visar ordningen på drycker som intas under sittningens gång. 
Den fjärde punkten är sådana som mer sällan sjungs på sittningar, utom vid särskilda tillfällen. Vissa 
nationer har exempelvis en sång som alla formella sittningar inleds med, vilka ofta har koppling till 
hembygden. Visor av Bellman, Taube m.fl. sjungs ofta under och efter varmrätten, till vinet eller 
andra drycker. Något slarvigt skulle man kunna klumpa ihop dessa sånger (vin- och ölvisor, skalderna 
och andra mer eller mindre kända visor) till ”bordsvisor”. Vissa nationer har egna kapitel för 
författare som är anknutna till nationen, exempelvis Västgöta nation som har ett eget kapitel med 
Gunnar Wennerbergs sånger, eftersom han kommer från Västergötland och skrev ett stort antal 
sånger om Uppsala som fortfarande sjungs. Hans verk förkommer i nästan alla böcker, men då oftast 
kategoriserade under kapitel med namn som ”Uppsala”, ”Tradition” eller ”Akademiskt”.  

Urvalet har betydelse, och är för respektive nation ett sätt att positionera sig såväl i sin koppling 
till sin egen hembygd men också för att hävda vad man själv anser vara ”rätt”, eller åtminstone vad 
den aktuella sångbokskommittén har ansett vara rätt. I alla sångböcker utom Stockholms finns en 
avdelning, ibland ett eget kapitel, med sånger från vännationer (i exempelvis Lund och Finland) och 
från övriga nationer i Uppsala. Det är allt som oftast en sång från varje nation, med några undantag, 
se bilaga 4 a och b. De sånger som finns från olika nationer är ofta desamma. Det är ofta fråga om 
snapsvisor och/eller visor med tydlig koppling till varje nations hembygd. De sånger som förekommer 
från respektive nation i de olika sångböckerna är ofta sådana som många såväl på nationen som 
utanför kan och har sjungit, eller som förekommer på nationsgemensamma tillställningar. Dessa visor 
blir lite av en inofficiell nationalsång för respektive nation. Här märks särskilt Smålands nations sång 
”Långt ner i Småland”, eftersom den är den enda småländska visa som förekommer i andra nationers 
sångböcker.  

På formella sittningar som gasker och baler leds sången av sånganföraren. På mindre formella 
sittningar kan sången skickas mellan deltagarna. På de senare är det också tillåtet att påpeka att det 
sjungs för lite. Angående att sjunga eller inte står det följande i Gästrike-Hälsinge nations sångbok: 
”Under sången sjunger man. Tystnad kan tolkas som ogillande eller bristande begåvning. Eventuell 
tondövhet kan kompenseras med volym. Glid på tonerna, le och drilla som vore ni skolad i konsten. 
Ett väl instucket ”Hurra!”, är heller aldrig fel. Nicka igenkännande till melodier ni inte tidigare hört.” 
(Gästrike-Hälsinge Nation, 2009 [2003], s. 211). Den här texten är skriven med glimten i ögat, som 
texter i sångböcker ofta är. Reglerna kan därför tolkas som goda råd, snarare än strikta uppmaningar, 
som hjälper de sittande till en trevligare middag – eller för att åstadkomma interaktionsritualer. När 
deltagarna sjunger spelar de samma roll, de blir ett med det stora oavsett hur länge man varit på 
nationen, var man kommer ifrån och har för bakgrund. Alla kan lära sig sjunga sångerna och vara 
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med i sången, det är inte en fråga om musikalitet. Syftet med sången är därmed att skapa stämning 
och gemenskap: 

vd: ”Det sätter ju en stämning. Dom sånger som sjungs sjunger man ju väldigt sällan till 
vardags, utan dom är ju väldigt reserverade för just gasker. Skulle du sitta hemma med 
en kompis en kväll och dricka vin och föreslå att vi ska sjunga Feta fransyskor5 skulle ju 
du verka lite sjuk. Så dom är ju väldigt reserverade för just det här sammanhanget. Vilket 
gör att det blir lite högtidlig stämning. Sen är det också väldigt socialt att sjunga i grupp, 
att sjunga tillsammans. Det är ingen press på att man ska sjunga bra heller, utan alla 
sjunger ju verkligen.”  

Sången skapar gemenskap oavsett om man är bra på att sjunga eller ej, och det är på sittningar man 
sjunger de här sångerna, inte annars. För att uppleva dessa många av sånger måste man gå på 
sittningar. Enligt informanten ovan är det dessutom så det kan anses märkligt att sjunga den här 
typen av sånger i andra sammanhang än på sittningar. När man, som på sexor, skickar sången mellan 
deltagarna är det inte bara de allra vanligaste sångerna som tas upp, särskilt om alla har sångböcker.  

vg: ”Många har ju sina egna personliga favoriter som kanske inte alltid är en 
crowdpleaser för att den är för lång, eller för svår melodi, så då blir det väl lite… det blir 
ett bredare spektra av sånger. (…) det blir ju också ett utbildningssyfte på nåt sätt. Det är 
en annan slags dynamik eller vad man ska säga, när det bara är folk som är så pass 
engagerade att man går på såna städsexor eller NSK-sexor. Och då är det ju väldigt 
uppskattat, för man vill ju själv bli en del av det och lära sig.” 

Eftersom man sjunger fler sånger och sånger som sällan sjungs annars blir sexan ett tillfälle att lära 
sig nya sånger. Att kunna sånger kan också bli en identitetsmarkör, är man en aktiv nationsmedlem 
ska man kunna vissa sånger, och man blir en del av den inre kretsen genom att delta på sittningar 
och lära sig sångerna. Om de sånger som tas upp å andra sidan är sådana som majoriteten inte kan, 
som är svåra eller ovanliga, kan sången ha motsatt effekt. En informant berättade om en sexa hen 
varit på nyligen, där deltagarna kom från olika nationer:  

fler: ”… nu senast sjöngs bara en massa låtar som folk typ inte riktigt kunde, så det blev 
såhär lite jobbig stämning. För att ofta kommer man från sin nation och tror att alla 
andra sjunger samma sak. Så det var ingen som klämde i och det blev obekväm 
stämning… som jag tror genomsyrade hela middagen i och med att, nej men så här, det 
blev inte den här vi-känslan som sången gör. Alltså, det är ju därför vi sjunger, det är för 
att så här, ’a, fan vad kul, alla vi tillsammans har gjort den här… ’ alltså, lite så här, man 
bidrar till festen på nåt vis. Och när man inte kan låtarna och folk är lite oklara på 
melodin och sådär, det kärvar ju.” 

Så även om sittningar fungerar som ett tillfälle för deltagarna att lära sig sånger, så verkar det bli en 
bättre fest om man sjunger sånger som alla kan. Eftersom sången är en sorts framträdande som 
befriar deltagarna från sina roller – i sången spelar alla samma roll – är det viktigt att alla kan vara 
med i framträdandet. Om alla inte kan det kvarstår de ursprungliga rollerna och man uppnår inte en 
tydlig kulturell identitet – med andra ord känner man sig utanför som sittningsdeltagare när man inte 

5 Feta Fransyskor är en vinvisa som ofta sjungs på sittningar. 
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kan delta i sången. Om stämningen är tillåtande kan man sjunga med ändå, utan ord och gissa 
melodin. Det är förstås lättare att göra det i ett sammanhang med många deltagare. 

Det finns ett oerhört stort utbud av snapsvisor, framför allt om man lägger ihop alla nationers 
sångsamlingar, och varje nation har ofta ett tjockt kapitel med snapsvisor i sina böcker. Trots detta är 
många nationer väldigt traditionella i sitt val av visor. Vissa sjunger alltid samma två eller tre visor 
som början på varje sittning:  

värml: ”Helan, halvan, tersen är i princip alltid samma. Jag kommer ihåg att jag bröt från 
den traditionen nån gång och det blev ju nästan ramaskri, så det gör jag liksom inte om.” 

På vissa nationer är det som på Värmlands, att deltagarna förväntar sig att få sjunga vissa sånger, 
medan på andra kan det vara ungefär samma varje gång, men utan särskild inbördes ordning. En 
annan sång som är väldigt vanlig på sittningar är som redan nämnts Punschen kommer. Det är en 
hyllningssång till punschen som under intervjuerna visade sig vara mer och mindre omtyckt. Ofta tas 
den upp spontant när serveringspersonalen kommer in med avec. Texten är följande: 

Punschen kommer 
Melodi: Änkevalsen ur Glada änkan 

Punschen kommer, punschen kommer – ljuv och sval. 
Glasen imma, röster stimma i vår sal. 
Skål för glada minnen! Skål för varje vår! 
Inga sorger finnas mer när punsch vi får. (Stockholms nation, 2008, s. 68)  

Sången sjungs tre gånger. Sittningsdeltagarna håller varandra i armkrok och på första versen gungar 
de fram och tillbaka i sidled, på andra versen gungar de framåt och bakåt och på tredje versen reser 
man sig och sätter sig versen igenom. På vissa nationer försöker personalen servera avec medan 
sittningsdeltagarna rör på sig, vilket har lett till en del olyckor, bland annat på Snerikes: 

sn: ”Till kaffet sjunger vi inte Punschen kommer. (…). Om jag inte minns fel så var det så 
för några år sen att man sjöng den och så hände en olycka med nån på honnören… På 
Snerikes har det blivit så att personalen försöker servera punschen, avecen då, medan 
man sitter och rör på sig, man sitter och dansar, så efter det så valde vi att, nej, så här 
gör inte vi.” 

Andra reaktioner när jag frågade om den här visan: norrl: ”Tyvärr så håller vi på med det här otyget 
Punschen kommer även på Norrlands”. På Kalmar nation bryts sittningen direkt efter efterrätten och 
kaffe och avec serveras en trappa upp, varför man inte sjunger avecvisor alls. Om det sa informanten 
från Kalmar följande: ”Nej, och särskilt inte den här jobbiga Punschen kommer.” Även informanten 
från Göteborgs vittnar om att Punschen kommer inte är helt oproblematisk. ”Jag kan inte komma på 
nån gång när vi inte har gjort det. Så den kör vi. Tyvärr. Det var från ett serveringsperspektiv, det är 
liksom helt bedrövligt verkligen”. Problemet med att servisen spiller ner sittningsdeltagarna kan man 
ju ganska lätt undvika genom att göra som på Värmlands: ”Då brukar vi sjunga den och personalen 
står med punschen utan att ha kommit ut med den eftersom man annars välter dom. Punschen 
kommer tycker jag är trevlig. Jag tycker att det är en roligare tradition att behålla än att behålla 
andra sånger som sjungs.” När jag ställde frågan om Västgöta nation sjunger Punschen kommer fick 
jag ett kort och koncist svar: ”Ja det gör vi. Självklart.” Kanske kan man se den här visan som en 
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vattendelare – de få rösterna ovan visar att man antingen tycker om den eller avskyr den. De flesta 
nationer har flera punsch- och avecvisor i sin sångbok, men det är framför allt den här som 
sittningsdeltagarna kan, troligen som en kombination av att den sjungs ofta, tre gånger varje gång 
och att den är okomplicerad. Och man sjunger den trots att det finns fler sorters avec att välja på än 
punsch. 

Den sång som avslutar nästan alla sittningar är O, gamla klang- och jubeltid, som tidigare nämnts 
såväl i den historiska bakgrunden som i beskrivningen av objektet. Sången har sjungits på nationerna 
sedan tidigt 1900-tal och inget tyder på att man är på väg att sluta med det. Den handlar om minnet 
av studentlivets storhetstid på 1800-talet, och genom att fortsätta sjunga sången för nationerna 
detta studentliv att leva vidare. Det finns en del regler kring den här sången som i stort följs av alla, 
men inte i slutet av visan. Texten går som följer: 

1 O, gamla klang- och jubeltid, 
ditt minne skall förbliva 
och än åt livets bistra strid  
ett rosigt skimmer giva! 
Snart tystnar allt vårt yra skämt, 
vår sång blir stum, vårt glam 
förstämt, 
o Jerum, Jerum, Jerum, 
o quae mutatio rerum 

2 Var äro de som kunde allt, 
blott ej sin ära svika,  
som voro män av äkta halt  
och världens herrar lika? 
De drogo bort från vin och sång 
Till vardagslivets tråk och tvång 
o Jerum, Jerum, Jerum, 
o quae mutatio rerum 

    
3 Filosofer:   Den ene vetenskap och vett 
   in i scholares mänger, 
 Jurister:  den andre i sitt anlets svett 
   på paragrafer vränger 
 Teologer:  en plåstrar själen som är skral 
 Medicinare:   en lappar hop dess trasiga fodral 
   o Jerum, Jerum, Jerum, 
   o quae mutatio rerum 
    
4 Men hjärtat i en sann student 

kan ingen tid förfrysa. 
Den glädjeeld som där han tänt, 
hans hela liv ska lysa. 
Det gamla skalet brustit har, 
men kärnan finnes frisk dock kvar, 
och vad han än må mista, 
den skall dock aldrig brista! 

5 Så sluten, bröder, fast vår krets 
till glädjens värn och ära. 
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds 
vår vänskap trohet svära. 
Lyft bägarn högt och klinga, vän! 
De gamla gudar leva än 
bland skålar och pokaler, 
bland skålar och pokaler! 

 (Uplands nation, 2005, ss. 18-20)6 

I Gotlands nations sångbok beskrivs visan på följande sätt: 

”Vi avslutar varje middag med O, gamla klang- och jubeltid. Till den låten krävs det vissa 
instruktioner. Under fakultetsavsnittet så ska man ställa sig upp då den fakultet man 

6Tryckt i Uplands nations sångbok med tillstånd av JuvenalOrden. Efter ”O alte Burschenherrlichkeit av Eugen 
Höfling, översatt och bearbetad av August Lindh ca 1907. 
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tillhör ska sjunga. Om man känner sig utanför fakulteterna är man alltid välkommen att 
sjunga tillsammans med filosoferna. Ofta känner man att man vill dra näven i bordet och 
då finns det ett lämpligt ställe det är när man sjunger kärnan. Slå dock inte för hårt, du 
kan få ont i handen men framförallt kan du spilla ut drycken. Under sista versen ska man 
ställa sig upp på stolarna. När man sjungit färdigt så får man inte sätta sig ner, det 
bringar otur. Sedan tågar man ut ur salen med sin bordsdam/-herre sjungandes Lämner 
gemaken.” (Gotlands nation, 2009, s. 6). 

De fakulteter som nämns är de ursprungliga. Nu förtiden finns fler fakulteter vid Uppsala universitet, 
varför författaren vid förvirring hänvisar till filosofversen, eftersom majoriteten vid nationssittningar 
tillhör filosofiska fakulteten. Angående att ”dra näven i bordet” är det så att vissa dunkar i bordet vid 
fler tillfällen än vid ”kärnan” i vers fyra, vilket inte uppskattas av ”invigda”. Det som inte nämns i 
citatet är att man när man ställt sig på stolarna i vers fem också tar varandra i händerna en kort 
stund, innan man lyfter sin bägare högt och klingar den, som det står i texten. När sången är slut 
skiljer sig traditionerna nationerna emellan. Gotlänningar sätter sig inte ner, de gör heller inte de 
flesta andra. V-Dalingar och västgötar sätter sig ner igen. Om det säger informanten från V-Dala 
följande: ”… det innebär att man inte får avsluta sina studier, sägs det, men på V-Dala sätter vi oss 
ner igen och sjunger Lämner gemaken som är en sång med tre verser. På andra versen går honnören 
ut och på tredje versen går resten ut.” Informanten som är med i fler nationer och därför har fått 
prova olika sätt att lösa detta säger så här om skillnaden mellan Västgöta och andra nationer:  

fler: ”Framför allt sätter man sig ner efter ’klangen’. Då sätter man sig ner och så sjunger 
man Lämner gemaken. Och så går alla ut och sjunger samtidigt. Det är fint, men jag 
tycker att man kunde ha stått, man hade inte behövt sätta sig ner. Jag tycker att det är 
en fin tradition att man inte sätter sig. För att, och det är så himla smart – nu sätter vi 
oss inte, nämen då är ju festen slut! Då finns det ingenting kvar att göra här inne. Och 
det är klart, dom ställer sig ju upp och går ut sen, men jag tycker att man kunde ha stått 
kvar.” 

6.3 Skålning 
På nationernas sittningar finns regler kring hur man skålar, och skålningen sker alltid i samband med 
sånger eller tal – alltså en gemensam aktivitet. Enligt såväl informanterna som 
sångboksinstruktionerna är dessa regler desamma på alla nationer utom Snerikes och Västgöta. I 
Norrlands sångbok kan man i avsnittet Undrar du över något läsa följande: ”Skålning: Damer: 
Vänster, höger, rakt fram, drick. Rakt fram, höger, vänster. Herrar: Höger, vänster, rakt fram, drick. 
Rakt fram vänster, höger.” (Norrlands nation, 2007, s. 189) medan det i Västgöta nations sångbok 
istället står följande: ”Vid gemensam skål börjar vi med bordsdamen, kavaljeren, därefter med den 
andra bordsgrannen och slutligen med personen mittemot innan vi dricker, efter skålen upprepas 
proceduren åt samma håll. Många andra nationer tar felaktigt motsatt väg tillbaka.” (Västgöta 
nation, 2006, s. 8) Det finns ingen förklaring på varför ”motsatt väg tillbaka” är felaktig. Informanten 
från Snerikes sa följande om detta: 

sn: ”…det ena är det militära sättet att skåla och det andra ska vara det kungliga sättet 
att skåla, och alltid när man pratar om det där hävdar alla att deras sätt är det kungliga. 
Men jag tror att vi nog gör det kungliga… som sagt, alla säger det.” 

49 
 



Anna Liv Jonsson 2014-01-01 

Under observationen diskuterade jag de olika skålningssätten med en av bordsgrannarna. När jag sa 
att jag gillar att fortsätta med den mittemot när jag har druckit säger bordsgrannen: ”För den 
svagsinte räcker det, men för oss snerikingar och västgötar behövs en utmaning.” Skålning sker efter 
visor och efter tal, och ibland mer spontant mellan enskilda sittningsdeltagare. Tal avslutas med att 
man skålar med talaren, och det precis som underhållning brukar sedan följas ovan nämnda Det var i 
vår ungdoms fagraste år. När den sången är sjungen skålar man igen, men med sina bordsgrannar. 
Den skålen är inte alltid så ordentlig, vilken den inte var på Revolutionsgasquen. Där blev skålningen 
vid ett flertal tillfällen lite skakig, vilket delvis kan bero på att vi som satt tillsammans kom från olika 
nationer, som har olika traditioner. Informanten på Uplands hade tankar kring varför man skålar: 

upl: ”Själva grejen att man skålar är ju också en, man kan se det som att man sätter 
punkt i meningen. Man sjunger en sång och så skål, så sätter man punkt. Eller om det är 
efter ett tal, då är det väldigt tydligt att då har inspektorn talat väldigt länge och så 
avslutar han med Skål, nu bryter jag här. Det är väl ganska universellt för skålen, just det 
här att man säger ’det skålar vi för’ eller liksom ’det skålar vi på’. ” 

Hur noga man är med skålningen skiljer sig från nation till nation och också mellan mer och mindre 
sittningsvana personer, det är något som informanterna vittnar om. Informanten från Värmlands 
säger att 

värml: ”Jag tror att det har blivit sämre också, det där skålandet. Kommer det nån ny 
liksom så är det så här, det har nästan blivit lite så här ’åh, just det, ska man skåla på nåt 
speciellt sätt, nej jag skiter i det’, folk som inte är på sittning så ofta. Det gäller ju att 
dom gamla medlemmarna uppfostrar dom nya.” 

Informanten betonar att det är upp till de äldre och mer rutinerade sittningsdeltagarna att lära de 
nya hur man gör. Det sker främst på reccegasker, alltså gaskerna i början på terminerna när 
recentiorerna, de nya studenterna, får vara med på gask för första gången. På samma sätt som 
skålning lever kvar genom att gamla lär nya kan den traditionen förändras om den inte upprätthålls. 
Skålning är enligt flera av informanterna något som leder till trevnad på sittningen. Man 
uppmärksammar dem som sitter runtomkring en och ser varandra i ögonen. Flera informanter vittnar 
om att skålningen och ögonkontakten bidrar till en intimitet mellan sittningsdeltagarna.  

sn: ”En vän berättade att för varje skålning kommer man närmare varandra. I början är 
man väldigt sådär restriktiv, men mot slutet slår man nästan i varandra med axlarna 
med flit, för man har blivit tjenis med varandra. (…) Och det är ju väldigt intimt, kan det 
bli, särskilt om det är nån man inte känner, nån man inte har sådär jättebra kontakt 
med.” 

Skålningen blir ett sätt att lära känna varandra, det inbjuder till vidare konversation och i vissa fall 
även fysisk kontakt. En annan informant säger att den inbjuder till interaktion: fler: ”Det bidrar till en 
trevligare stämning runt bordet, tror jag, att man tvingas att interagera med folk. Det blir alltid fel 
och så skrattar man och sådär.” Det blir alltid fel, säger informanten, vilket kan bero på att 
sittningsdeltagarna har lärt sig olika eller för att det händer något någonstans, vilket påverkar hela 
kedjan. Informanten från Uplands beskrev det som riverdance: ”när man ställer upp på led och 
dansar med varandra, om det är nån som missar att byta partner så påverkar det alla andra.” 
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Skålningsritualen bygger på att man sitter varannan man, varannan kvinna, en gammal 
heteronormativ regel som inte alltid kan följas eftersom det händer att det inte är lika många män 
som kvinnor på sittningen. På Västgöta nations dammiddagar, där det som namnet avslöjar inte är 
några män alls vid bordet, har man löst problemet genom att skåla i ”krattan”, det vill säga med dem 
som sitter snett till vänster respektive snett till höger mittemot, istället för den som sitter bredvid en 
till vänster och höger. Det är ett innovativt sätt att skåla som gör kön ointressant, men som leder till 
att man inte skålar med dem man sitter bredvid. På Kalmar nation är det ofta fler damer än herrar på 
sittningarna, och informanten därifrån brukar lösa problemet på följande sätt: ”Det är inte så 
komplicerat, jag försöker timea med grannarna. (…) Ofta sitter man ojämnt, och är man osäker så 
tittar man snabbt höger vänster och ser vilka som verkar vända sig snabbast åt mitt håll. Och så får 
man börja med den.” På samma sätt som att intimitet uppstår när skålningen fungerar bra så kan en 
”misslyckad” skålning leda till nya samtalsämnen. Värre är då att inte skåla alls. När frågan ställdes till 
informanten från V-Dala förstod hen nästan inte vad jag menade: 

vd: ”Nej, det skulle nästan kännas… asocialt. Du menar att man inte ens skulle möta 
blicken utan bara strunta…? Nej, jag skulle kunna tänka mig att om alla var införstådda i 
det, att man bestämde bara att nu struntar vi i det här, då skulle det vara okej. Men om 
man som enskild person, bara utan att förklara, bara skulle låta bli, så skulle man 
uppfattas som asocial. Det är mycket som ligger i det, särskilt det här att du får 
ögonkontakt med alla som sitter runt dig, så det skulle kännas som att man inte bryr 
sig.” 

Det är viktigt för gemenskapen kring bordet att skålningen är en gemensam ritual, om någon inte 
vill vara med bryts ritualen. När alla deltar leder ritualen till att känsla av gemenskap och 
välbefinnande ökar eftersom man än tydligare medvetandegörs om det sociala sammanhang man 
deltar i. Dock framkommer det av många informanter att det viktiga är att skåla, inte vad man skålar 
i, något som jag i allra högsta grad upplevde när jag var alkoholfri som observatör.  

Gamla seder hänger kvar på nationer som har många äldre landsmän närvarande på sittningarna, 
som på Norrlands: ”Det är aldrig tomt i glaset, då har man gjort fel. (…) Det är hälsningen som är det 
viktiga, men däremot så, om man pratar med äldre landsmän skulle dom nog säga att det är oartigt 
att tömma sitt glas. Du ska alltid ha kvar i glaset just så att du kan svara en skål.” Det är inte 
nödvändigtvis så att man bara skålar efter sånger eller tal, det händer att man spontant skålar med 
de som sitter runtomkring en eller att man påkallar en särskild persons uppmärksamhet och skålar 
med bara den personen. Att skåla i vatten är inte brukligt på vissa nationer, en regel som dock håller 
på att förändras. Olika sittningsdeltagare lägger olika mycket vikt vid det. På Uplands kan 
sittningsdeltagarna påpeka om regler bryts: ”Om det av någon anledning bara finns vatten när man 
vill utbringa en skål, så grymtas det väl lite sådär och man säger ’vattenskål’ – det uppmärksammas 
väl men det är inte nåt man gör en stor grej av.” Informanten själv verkar ha en avslappnad 
inställning till detta, men det är uppenbart att det finns regler som man hela tiden förhåller sig till, 
förutsatt att man känner till dem. Att vissa, mer erfarna, sittningsdeltagare påpekar när det är fel lär 
sig de yngre vad som är brukligt och inte. Hur de nya upplever dessa påpekanden påverkar rimligen 
deras inställning till sittningarna, vilket gör att ansvaret hos de äldre landsmännen också ligger i att få 
de nya att känna sig som hemma. Att de äldre visar de nya hur man gör på respektive nation leder 
också till att nationerna kommer att skilja sig i vissa detaljer. I studiematerialet märks att nationer 
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med en hög andel äldre landsmän och hedersledamöter på sittningarna i större utsträckning 
tenderar att hålla hårt på traditionerna.  

Skålningen handlar om att skåla snarare än om vad som finns i glaset. Mediernas fokus för 
studentbevakningen ligger ofta på så kallad dryckeskultur, men de missar poängen genom att inte 
försöka förstå ritualerna kring sittningarna och därmed att drickandet inte är fokus för studenterna 
på sittningar. Informanterna fick frågor om drickande, drycker och hur de står i relation till ritualerna 
på sittningen, eftersom det är en fråga som diskuteras på nationerna, vilket också nämndes i 
avsnittet om fester i studiens bakgrundskapitel. Sångerna som sjungs handlar i stor utsträckning om 
vad som finns i glaset, och den kritiske talar om alkoholromantik och hetsdrickande. Enligt 
informanterna har stora förändringar skett under det senaste decenniet. Som tidigare nämnts har 
man större kunskap om riskerna med alkohol och en större beredskap för att fånga upp nationsaktiva 
som inte kan hantera alkohol. En stor del i detta ligger i att erbjuda alkoholfria alternativ på 
sittningarna. Det gör alla nationer numera, och med alkoholfria alternativ menas inte bara läsk eller 
mineralvatten, utan alkoholfria alternativ till hela sittningens dryckesutbud: snaps, öl, vin och avec. 
När jag observerade på Revolutionsgasquen och därför inte drack alkohol blev det rätt snabbt ett 
diskussionsämne. Jag fick alkoholfritt öl och vin, men eftersom jag inte fick någon snaps blev det 
uppenbart att jag inte kunde skåla med samma glas som de andra. Bordsgrannarna hade förståelse 
för mitt val, men det var ändå något om uppmärksammades. 

Jag frågade även informanterna hur de upplever att de själva blir bemötta de gånger de väljer att 
vara alkoholfria. Något som återkommer i nästan samtliga intervjuer är att de gånger informanterna 
valt att vara alkoholfria har detta kommenterats på olika sätt. Det är inga problem att välja att vara 
alkoholfri på en sittning eftersom alternativ finns, men om personer runt omkring dig märker att du 
inte dricker kommer det sannolikt att uppmärksammas och ifrågasättas. Då händer det att man 
ändrar sig. gbg: ”Det har hänt att jag har bestämt mig för att vara alkoholfri på en sexa och sen ba 
skitsamma, jag kör, liksom.” Ingen av informanterna är uttalat nykterister, och i flera fall berättar 
informanterna att de i princip bara avstår alkohol när de ska upp tidigt dagen efter och därför inte 
egentligen har tid att ”festa”. Informanten från Västgöta säger så här:  

vg: ”Det blir en viss alkoholhets, det ska man ju inte sticka under stolen med, att det är så 
här liksom att ’Men ska du inte ta ett glas vin?’ eller ’Äh, du kan plugga en annan dag’ 
eller ’Du kan gå hem tidigt’. Det är väldigt sällan man möts av ett ”jaha” liksom. (…) Det 
ska jag ärligt säga att om jag ändå tänker stanna till sent och inte har nåt annat dagen 
efter, [då dricker jag] dels för att jag tycker att det är gott men också för att det blir 
roligare.” 

Om man har bestämt sig för att gå på en sittning men inte bli full och därför inte heller delta fullt ut i 
festligheterna kan man uppfattas som tråkig och få de andra sittningsdeltagarna att känna sig 
bevakade. Att välja att inte dricka kan ses som en värdering av de andra sittningsdeltagarnas val att 
dricka, men en persons handling är inte nödvändigtvis en värdering av en annans handling. I 
intervjuerna tas exempel upp på andra fester än sittningar, och kanske är det lättare att ”komma 
undan” på en sittning om man har kunnat föranmäla att man vill vara alkoholfri. sn: ”När folk 
anmäler sig till sittningen, skulle man kunna vara generösare med att fråga ’alkohol, alkoholfri’, för 
att det inte ska bli pinsamt för gästen att säga ’ursäkta, jag vill vara alkoholfri’.” Avvikelser i dryck 
skulle alltså kunna anmälas på samma sätt som man anmäler matavvikelser, det vill säga om man är 
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vegetarian eller har allergier. Ordet ”avvikelse” byts för övrigt ibland ut till ”preferens”, vilket kan 
tolkas som mindre värderande. Det framgår av flera av informanterna att reaktionerna på 
alkoholfrihet blir betydligt färre om det inte märks att bordsgrannarna har något annat i glaset. På en 
sittning är det alltså viktigare för gemenskapen att alla är deltar i skålningsritualerna än att alla har 
samma sak i glaset. Så fort det riktas uppmärksamhet kring valet av dryck påverkar det stämningen i 
någon riktning.  

6.4 Traditioner och traditionalisering 
Sittningarna på nationerna är bra exempel på en tradition som bär fler traditioner inom sig. 
Traditionalisering sker också kontinuerligt när små händelser bidrar till förändring. Sittningens form, 
sångerna man sjunger och skålningen är till formen något som av olika anledningar växt fram ur 
nationens historia och präglas kontinuerligt av nya generationer. Min bordsherre på 
Revolutionsgasquen sa att han är djupt imponerad av sittningarna nu för tiden; att de är så ordnade 
och att tidsschemat hålls. Så var det inte på hans tid, det vill säga 1977 och framåt. I takt med 
förändrade villkor för nationerna har en professionalisering av verksamheten varit nödvändig, och 
det vänjer sig studenterna vid. Med det kommer en vilja att förbättra sittningarna. Norrlands nation 
har till och med startat ett aktiebolag som sköter uthyrningsverksamheten – såväl middagar och 
konferenser. 

I Västgötas sångbok förklarar man varför man i sångboken har ett avsnitt som kallas ”Vettikett”, 
som ett ihopsatt ord av ”vett och etikett”: ”Vad föranleder en sida om vett och etikett i en sångbok? 
Tanken är att vi med en gemensam grund kan få festligheterna att förlöpa smärtfritt. Vettikett är 
snarare beprövade knep än påtvingade förmaningar.” (Västgöta nation, 2006, s. 8) Av detta citat kan 
två saker läsas: dels att man har regler på sittningarna för att det är praktiskt och dels för att det ger 
en gemensam grund för det man tillsammans ska göra. Detta gör det också lättare för nya 
nationsmedlemmar och sittningsdeltagare att förstå hur man gör, som informanten från Kalmar sa: 
”På reccegasken brukar folk göra det så normalt som möjligt, mest standardgask som möjligt, för 
reccarna ska lära sig att så här går det oftast till.” Det är svårt att delta i traditionerna om man inte 
får möjlighet att lära sig hur det går till. Att man sedan inte alltid förstår varför något görs är en 
annan sak: vd: ”Jag tror det har att göra med att du kommer till nationen och möts så himla plötsligt 
av så himla mycket konstiga och märkliga regler, företeelser, att du ifrågasätter inte jättemycket 
förrän du kanske är lite mer initierad i det. För att allt är så himla märkligt.” 

Mycket av det som görs på sittningar har förklaringar, men det är inte alltid de som är aktiva för 
tillfället känner till dessa förklaringar. När man skrapar på ytan kan det handla om praktikaliteter. upl: 
”Varför gör man saker över huvudtaget i en viss ordning, det är ofta för att det är praktiskt eller för 
att man alltid har gjort det och det inte finns någon anledning att ändra på det.” Traditioner kommer 
och går, men informanten från Värmlands framhöll att traditioner är förtroendeingivande: 

värml: ”Jag kan uppmuntra att man bryter traditioner om man ersätter det med en 
fullgod likadan tradition. Eller rutin. Jag tror att det behövs, överallt. Och på sittningar 
behövs det en rutin i vilken ordning man tar saker. (…) Man får mer förtroende för 
nånting om det finns rutiner och traditioner, tror jag. Det känns mer genomarbetat. Sen 
behöver man inte tycka att det är det absolut bästa sättet att göra det.”  

Informanten använder här begreppen ”tradition” och ”rutin” nästan synonymt. Hen talar också om 
att traditioner kan bytas ut, som om nationsmedlemmarna hela tiden har traditioner, eller rutiner, 
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att förhålla sig till. Aktiviteterna utförs inom vissa ramar. Slutar man med en tradition som är 
sammankopplad med en särskild aktivitet betyder det inte att man slutar med hela aktiviteten, utan 
man börjar nästan automatiskt göra något annat istället. Detta nya blir efter ett tag en ny tradition. 
Informanten från Norrlands framhåller att väldigt lite har förändrats på Norrlands vad gäller 
sittningar:  

norrl: ”Pratar man till exempel med äldre hedersledamöter så säger dom att väldigt lite 
har förändrats på dom senaste 50-60 åren. Det är ungefär likadant att gå på gask på 
Norrlands idag som det var då. (…) Det kan ge en känsla av sammanhang med äldre 
generationer landsmän, som är väldigt nyttig för en organisation som ändå är beroende 
av en kontinuerlig historik”. 

Kontinuitet, formalitet, möten över generationsgränserna, känsla av sammanhang – alla dessa 
begrepp återfinns i litteraturen om ritualer och traditioner. Informanten använder ordet 
organisation, men har precis betonat egenskaper som inte är automatiskt sammankopplade med 
organisationsteori, utan snarare med institutionsbegreppet. Samma informant funderar över det 
faktum att Norrlands sittningar är väldigt formella, kanske mer formella än på andra nationer: ”Men 
å andra sidan kan man väl säga att i det formella finns det någon form av klasslöshet. Just eftersom 
dom är så formella så blir det demokratiskt på nåt vis. Alla vet ungefär vad som gäller och då kan 
man känna sig fri innanför dom ramarna.” Frihet inom ramarna är något som återkommer såväl i 
intervjuerna som i sångboksbeskrivningarna. Regler och rutiner gör att alla kan lära sig hur det går till 
just här, vare sig man gillar det eller inte, vilket gör sittningarna inkluderande. Informanten från 
Kalmar poängterar känslan av att vara på samma fest som alla andra i rummet: ”En viktig sak för att 
en gask ska bli lyckad är att alla i salen ska känna att dom är på samma tillställning och samma fest, 
så att det inte är så att massa människor sitter och äter olika middagar i samma rum. Oavsett om 
man sitter på honnören eller i ett hörn, att man är med i festen.”  

Sittningar är ett bra exempel på hur traditioner uppfinns, omvandlas och kanske försvinner. I 
Värmlands sångbok står följande att läsa om deras traditionella Ärtmiddag: ”På ärtmiddagar läggs, i 
enlighet med uråldrig hävd, gaffeln till höger om tallriken och kniven till vänster (jag kommer mycket 
väl ihåg den ”uråldriga hävden”, en klubbvärd på 1980-talet med begränsad känsla för väderstreck)” 
(Värmlands nation, 2009, s. 11). Texten är skriven av en man som var med på 1980-talet och nu blivit 
inkallad att återigen skriva en text till sångboken om hur det ska gå till på nationen, vilket i sig är ett 
tecken på kontinuitet. Detta är ett särskilt exempel, att något som enligt formella regler är fel – alltså 
dukningen – men som alla uppskattade och fortsatte göra. Nationsmedlemmarna leker med 
traditionen på det här sättet – när något oväntat händer och det framstår som underhållande kan 
man ta vara på det och göra det till tradition. Informanten från Värmlands uttrycker det så här: 

värml: ”Antingen uppstår en tradition av sig själv, för att det blev så lyckat första 
gången. Så att man säger efteråt kanske till och med, att ’det här blev så lyckat den här 
gången att vi gör det nästa gång också.’ Och så gör man det nästa gång, och efter några 
år kanske man inser att, den här traditionen var dålig, den ska vi inte göra mer. Men ofta 
är ju traditionerna uppbundna på en specifik händelse, eller en programpunkt. (…) Jag 
skulle säga att traditioner uppstår för att dom är kopplade till en specifik ritual.” 

Kalmar nation har ett tydligt exempel på en tradition som uppkom lite av misstag, nämligen 
Ostkakegillet. Det började för tio år sedan i höst, då man beslutade sig för att göra om höstbalen till 
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en bal med ostkaketema. Från början var det i ganska liten skala, men intresset och balen växte med 
åren och nu har det kommit att bli Kalmars största sittning förutom vårbalen. Första gången man 
gjorde Ostkakegillet hade man troligen inte tänkt att det skulle bli en tradition. När nästa höst kom 
tänkte man kanske att det var roligt förra året så varför inte prova ett år till. Efter tredje gången, när 
antalet deltagare växer sig större än den lilla kretsen runt initiativtagarna blir det svårare och svårare 
att motivera att sluta med arrangemanget eftersom det finns en efterfrågan utifrån, från personer 
som kanske inte känner till ursprunget. Så kan en tradition växa fram. Kalmariten sa dock att ”Har 
man gjort saker tre gånger i rad kanske det är dags att sluta med det, medvetet (…) för saker är inte 
roliga hur länge som helst. Inte sällan gör man saker för att det hör till och inte för att det är roligt i 
sig och då är det bättre att man, man kan variera sig.” Sittningar har sedan mattvånget infördes för 
hundra år sedan på olika sätt varit föremål för studenters traditionalisering. Något som gjorts några 
gånger har på nationerna en förmåga att traditionaliseras, men man kan ta kontroll över 
traditionaliseringen, genom att förändra nationsmedlemmarnas föreställning om hur det ”alltid” har 
varit. 
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7. Sittningar som nationslivets kärna 
Sittningar har varit fokus för att undersöka studentnationernas roll för produktion och reproduktion 
av studentlivets mening, genom produktion av gemensamma symboler. Studentnationerna utgör 
tydligt avgränsade platser eftersom de har egna hus. Detta påverkar studenternas upplevelse av sina 
aktiviteter. Såväl materiellt som immateriellt kulturarv präglar vad som görs och hur det görs – vilket 
i sin tur leder till produktion och reproduktion av symboler. Detta skapar en lokal kultur som ramar in 
den identitetsutveckling som studenterna går igenom när de aktivt deltar i sittningar och andra 
aktiviteter på nationen.  

Att göra något på ett visst sätt kan vara en ritual. Att utföra ritualer skapar symboler. Sittningarna 
kan sägas vara en ritual med flera ritualer inom sig: gemensam sång, skålning, fokus på deltagare 
som talar eller uppträder. Att nationerna arrangerar sittningar är en del av traditionen, och löpande 
uppfinner studenterna nya traditioner – särskilda sittningar eller delar av sittningar. Ständig 
genomströmning av studenter gör att generationsbytena sker med hög hastighet, varför det går fort 
att etablera nya traditioner. Lika snabbt kan det gå att avbryta en tradition. Sittningarna utgör kedjor 
av interaktionsritualer, för att använda Collins språk. Där återkommer tanken kring att deltagarna ska 
vara tydligt avgränsade, vilket sittningar är ett bra exempel på. Här finns möjlighet till gemensamt 
uppmärksamhetsfokus där produktionen och reproduktionen av symboler pågår ständigt. Mer 
erfarna deltagare tar ansvar för att lära de nya, och genom inlärningsprocesserna integreras de nya i 
det symboliska universum som nationerna utgör. På så sätt skapas en gemensam kulturell identitet 
som studenterna förvärvar oavsett bakgrund. Sången är den viktigaste ritualen eftersom den gör att 
deltagarnas roller suddas ut och alla spelar samma roll. Det gör att ingen längre finns i publiken: alla 
deltar, ingen observerar. Genom att delta i den ritualen kan man förvärva nationens kulturella 
identitet och bli en uppsalastudent.  

Hot mot ritualerna kan exempelvis vara sittningsdeltagare som inte bidrar till sittningen. Det kan 
vara medvetet, att man väljer att gå från bordet och umgås med vissa personer på andra ställen, eller 
att sånganförarna tar upp sånger som är svåra och som få deltagare kan. Det är ett ömsesidigt ansvar 
från sittningsarrangörer och -deltagare att bidra till det kollektiva meningsskapandet. I analysen togs 
perspektiv på alkohol och alkoholfrihet upp, och det konstaterades genom informanternas svar och 
observationsstudien att det blir diskussion om någon avstår alkohol, men att det viktiga är att man 
kan delta i skålningsritualen. Åtgärder för detta är att erbjuda alkoholfria alternativ till alla specifika 
drycker som serveras, för att undvika att vissa personer framstår som avvikande. På vissa nationer 
anses det oartigt att skåla i vatten och att tömma sitt glas. Det händer att sittningsdeltagare hjälper 
varandra när sådana situationer uppkommer. När man närmar sig en skål och upptäcker att glaset är 
tomt kan bordsgrannarna hjälpa till genom att dela med sig av sin dryck. För att ritualen ska fungera 
måste alla vara med. Att skåla fungerar som att sätta punkt för en gemensam upplevelse och detta 
gör att deltagandet i skålen är viktig för att den gemensamma upplevelsen ska få ett tydligt slut.  

Fungerande ritualer skapar gemenskap och känsla av sammanhang. Genom skålningarna skapas 
en närhet mellan bordsgrannar och kommunikationen övergår från att vara uteslutande verbal till att 
fokusera mer på gester och ibland tar den även fysiska uttryck. Interaktionsbarriärer faller och 
sittningsdeltagarna känner sig mer och mer som hemma. Sittningarnas meningsskapande kan göra 
avtryck på andra delar av ens liv. Sittningskulturen och dess symboler är i stort sett gemensam för 
alla studentnationer, även om den skiljer sig i detaljer och mellan generationer. Exempel på 
skillnader ges i hur man avslutar O, gamla klang- och jubeltid. En viktig del av ritualerna som växer 
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fram och upprätthålls är skapandet av gränser gentemot andra genom att tydligt visa att ”så här gör 
vi” och ”så här gör vi inte”. Detta styrs på olika nationer av hur de som är aktiva idag beter sig och 
vad de tycker är viktigt. Detta nämns i Collins kriterier för en interaktionsritual: det sätt på vilket man 
utför vissa ritualer blir en symbolhandling som man försvarar gentemot kritiker. Sittningskultur 
handlar till stor del om att ta seden dit man kommer. Alla studenter uppskattar inte sittningar, men 
det finns heller inget tvång att delta. Trots skillnaderna kan man, om man är eller har varit 
nationsaktiv, ganska snabbt skapa samhörighet med personer man inte känner sedan tidigare om de 
har kännedom om nationernas symboler genom tidigare nationsengagemang. Exempel på detta gavs 
på Revolutionsgasquen, där inspektors vänner vid min sida av bordet berättade om hur det var ”på 
deras tid” och vi jämförde med hur det är idag. Detta var ett exempel från en sittning, men samtalet 
kan uppkomma på helt andra platser, såsom en arbetsplats där uppsalastudenter från olika 
generationer möts. 

Sittningarna har en viss form, som utvecklats under historien. Vissa delar tas bort och andra 
tillkommer i utvecklingsprocessen. Tydligt är vissa regler, eller ramar, för aktiviteterna. Man dricker 
bara snaps i samband med snapsvisor, man skålar vid särskilda tillfällen, och man dricker drycker i en 
viss ordning. Sittningar har även olika klädkod, såsom högtidsdräkt eller kavaj. En av informanterna 
anser att dessa regler, eller traditioner, inger respekt och att man får större förtroende för det som 
har en tydlig struktur. En annan informant menar att reglerna är inkluderande och klasslösa. Kanske 
kan det låta märkligt att studenter som klär sig i högtidsdräkt deltar i en klasslös ritual, men ritualer 
blir integrerande när reglerna är tydliga och alla välkomnas att lära sig dem. Att man har 
honnörsbord där särskilda gäster sitter, såsom kuratorer, tidigare kuratorer och hedersledamöter 
sitter manifesterar hierarki men kan också ses som en belöning för dem som bidragit särskilt till 
nationen. Faktum är att hela sittningskulturen, genom sånger som, O, gamla klang- och jubeltid har 
utvecklats ur mytbildning om ursprunget, om 1800-talets studentliv och nostalgin kring det. Tidigare 
studentgenerationer har gjort detta före dagens studenter och de gör det också, men utvecklar det 
ständigt. Som texten går: Det gamla skalet brustit har, men kärnan finnes frisk dock kvar, och vad han 
än må mista, den skall dock aldrig brista!  

 Studentlivet, och sittningar, handlar i hög grad om att leka med det allvarliga vuxenlivet, att 
ironisera över vardagslivets tråk och tvång och stora delar av tal och sångtexter är satir över aktuella 
ämnen. Att som student integreras i en sådan kultur gör att man tillsammans skapar en känsla av 
samhörighet – kanske skapar det även distans till den ”yttre världen”, ger andrum i den bitvis hårda 
studietillvaron och gör att studenterna kan ta det hela på mindre allvar. De bevingade orden ”Låt inte 
studierna inkräkta på utbildningen” avslöjar synen på nationslivet, eller engagemang vid sidan av 
studierna överhuvudtaget, som något mycket viktigt i studenternas socialisation från skolelever till 
vuxna akademiker som lämnar universitetet för att bidra till samhällsnyttan. En mindre seriös variant 
kanske ”Det finns omtentor men inga omfester” utgör. På sittningar kan saker hända – sånger kan 
sjungas, tal hållas eller spex uppföras – som skapar referensramar för dem som deltar och som det är 
svårt för de frånvarande att tillägna sig i efterhand. På så sätt blir gemenskapen mellan ”de som var 
där” än starkare. Huruvida detta är något positivt eller negativt varierar från fall till fall, men mönster 
kan abstraheras fram.  

 Detta – att bidra till studenternas bildning – har varit nationernas uppgift och funktion genom 
historien. Numera är inte alla studenter engagerade i nationslivet, men många är det – en betydande 
del. Det gör nationerna viktiga även för framtiden. Det handlar inte om att bevara något från en 
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svunnen tid utan ta det som är värdefullt från den svunna tiden och bära det vidare till kommande 
generationer. Det handlar om att skapa känsla av samhörighet mellan studentgenerationer. 
Kontinuiteten i sittningskulturen gör detta möjligt, och att nationerna utgör en egen och avgränsad 
plats gör att samma kontinuitet inte kan uppnås på civila krogar i staden – sådana kommer och går. 
Nationen är studentens andra hem och handlar inte om konsumtion. Man konsumerar inte hemma, 
det gör man på stan – en skillnad mellan stad och studentmössa. På nationen är man en del av något 
större. Studenter har varit där före dagens generation och nationerna kommer förhoppningsvis 
finnas kvar för kommande studentgenerationer. Förståelsen för detta når man inte genom att 
betrakta nationerna utifrån. Varje generation sätter sin prägel på nationslivet, vilket särskilt tar sig 
uttryck i sittningarna och resulterar i ett materiellt kulturarv i form av sångtexter och tal. 
Alkoholromantiken må finnas kvar, men det blir mer och mer accepterat att avstå från alkohol och 
ända kunna delta i sittningarna. Skålningsritualen utvecklas så att det inte spelar roll om man sitter 
varannan man och varannan kvinna. Sånger med rasistiska och sexistiska texter upplevs inte längre 
som passande eller underhållande och rensas bort i nya upplagor av sångböckerna.  

Detta perspektiv på studentnationerna har syftat till att visa hur de inte är som vilka 
studentorganisationer som helst. De är organisationer – ja, men mer än så. Nationerna utgör genom 
alla parallella institutionaliserings- och interaktionsprocesser symboliska universa. Varje 
studentgeneration har ett ansvar att förvalta nationerna och föra dem vidare i framtiden. Allt som 
sker på nationerna kan inte rubriceras som ”verksamhet” som styrs genom stadgar och 
arbetsbeskrivningar. Medlemmarnas interaktion i olika sammanhang inom nationen gör att den lever 
vidare. Än så länge förstår nya studentgenerationer att nationerna har något särskild att erbjuda, 
varför nationerna finns kvar trots att medlemskapet är frivilligt. Den stora majoriteten av 
studenterna inser att nationslivet, det vill man inte missa. Sittningarna utgör nationslivets kärna: här 
förstärks kulturell identitet och skillnaden i roller försvinner i ritualen. Allt som händer på 
sittningarna har en symbolisk mening. Med den här studien bygger jag vidare på Burmans initiativ att 
undersöka nationerna på ett annat sätt än de strikt organisatoriska. Den här studien är en början, 
men fler behövs.  
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Policy om nationsstatus 
 

Syfte 

Denna policy har till syfte att för nationerna, Uppsala universitet och övriga intressenter deklarera 
vad en nation är, vilken verksamhet nationerna bedriver och vad som i övrigt berättigar till status 
som nation, utöver vad som föreskrivs i Högskolelagen (1992:1434).  

 

 Omfång 

Denna policy gäller alla nationer vid Uppsala universitet som är medlemmar av 
Kuratorskonventet och har godkänt policyn. Policyn omfattar detta dokument. Bilagor gäller ej 
som policy.  

Nationer vid Uppsala universitet är: Stockholms nation, Uplands nation, Gästrike-Hälsinge 
nation, Östgöta nation, Västgöta nation, Södermanlands-Nerikes nation, Västmanlands-Dala 
nation, Smålands nation, Göteborgs nation, Kalmar nation, Värmlands nation, Norrlands nation 
och Gotlands nation.  

 

 Bakgrund 

Nationerna vid Uppsala universitet har under lång tid, allt sedan 1600-talet, haft en stark koppling 
till Uppsala universitet. Den studiesociala verksamheten, Inspektorsämbetena, medverkan vid 
akademiska ceremonier och andra samverkansformer har historiskt sett markerat samhörigheten 
med Uppsala universitet. Kår- och nationsobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010 har föranlett 
nationerna att vidtaga en rad åtgärder för att långsiktigt säkra sin fortlevnad. Att tydligt deklarera 
vad som är en nation och vilken typ av verksamhet en nation bedriver visar varför nationerna vid 
Uppsala universitet är allmännyttiga.  

Nationerna utgör sammanslutningar av studenter inom vilket individens rätt att organisera sig 
och utforma sin egna studiesociala situation oavsett bakgrund, kön och ålder tas tillvara.  

 

 Nation vid Uppsala universitet ska 

- Vara öppen för studerande vid universitet eller högskola i Uppsala. 

- Vara politiskt och religiöst obunden.  

- Ha en demokratisk organisation där varje medlem har rösträtt i det högsta beslutande 
organet.  

- Utgöra ett tvärvetenskapligt kontaktforum över generationsgränserna för studenter vid 
Uppsala universitet, eller annan högskola i Uppsala, samt mellan studenter, alumner, 
näringsliv och samhälle. 

- Främja medlemmarnas sociala välbefinnande. Verksamheten ska inte avse 
utbildningsbevakning eller liknande frågor.  
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- Såsom mötesplats och genom aktiviteter vara ett stöd för studenterna, socialt, 
studiesocialt och i krissituationer.  

- Ge möjligheter till förberedelser inför yrkeslivet genom arbete och samverkan i grupp 
genom ansvarstagande och arbetsledande uppgifter. 

- Medverka i mottagandet av nya studerande från Sverige och andra länder vid Uppsala 
universitet, eller annan högskola i Uppsala. 

- Erbjuda medlemmar tillgång till bostäder. 

- I mån av möjlighet tillhandahålla bibliotek med kurslitteratur och skönlitteratur för 
utlåning till medlemmar i någon av Kuratorskonventets medlemsnationer.  

- Utdela medel ur donationsfonder som står under nationens förvaltning till medlemmar i 
respektive nation, samt medverka i utdelning av medel ur nationsanknutna fonder som 
förvaltas av universitet eller högskola. 

- På ett ansvarsfullt sätt förvalta egna fastigheter, egen konst och egna antikvariska 
föremål, vilka utgör en del av Uppsala universitets och Sveriges kulturarv. 

- Uppmuntra och stödja föreningsverksamhet av bildande, kulturell och idrottslig natur.  

- Bistå Uppsala universitet vid akademiska högtider.  

- Vid behov och efter möjlighet tillhandahålla Uppsala universitet erforderliga lokaler. 

- Ha ett inrättat ämbete kallat Inspektor som innehas av vid Uppsala universitet eller 
Sveriges lantbruksuniversitet verksam eller tidigare verksam lärare 

- Genom kontakt med tidigare nationsmedlemmar bidra till alumnverksamhet vid Uppsala 
universitet.  

- Bedriva social verksamhet riktad mot sina medlemmar och i övrigt mot Uppsala 
universitet, eller annan högskola i Uppsala, i form av t.ex. gasker, pub och annan fest- 
och underhållningsverksamhet. 

- Sörja för en ansvarsfull alkoholhantering och servering i enlighet med övriga av 
Kuratorskonventets antagna policys.  

- I sina stadgar noggrant reglera kriterierna för beviljande av medlemskap.  

- Ställa höga krav i stadgarna för att tillåta en upplösning av nationen eller avyttring av dess 
tillgångar. 

- Medverka i arbetet med rekrytering av nya studerande till Uppsala universitet. 

 

Kontakt med Uppsala universitet 

Kuratorskonventets ordförande, Curator curatorum, och därtill vid behov ytterligare utsedda, ska 
minst en gång per termin möta Uppsala universitets Rektor, Prorektor och universitetsdirektör 
för att informera och hålla sig informerade om frågor av vikt för nationerna i Uppsala.  
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 Datum 

Detta dokument gäller från det datum då dokumentet blivit godkänt av Kuratorskonventet och 
Uppsala universitets Rektor. Det gäller till dess att Kuratorskonventet och Uppsala universitets 
Rektor beslutar om annat. 
 
 

 Kontakt 

Frågor angående denna policy hänvisas till Curator Curatorum.  
 

Bilagor 

1) Rektorsbeslut 

2) Beskrivning av nationernas samlade verksamhet år 2013 
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3) Beskrivning av nationernas samlade verksamhet år 2013  

 

Bilaga till Policy om nationsstatus 

Denna bilaga har till syfte att för nationerna, Uppsala universitet och övriga intressenter 
ytterligare deklarera vad nationernas verksamhet år 2013 omfattade utöver vad som beskrivs i 
Policy om nationsstatus. 

  

 Omfång 

Denna bilaga gäller som en uppräknande katalog och kompletterar Policy om nationsstatus. 
Bilaga gäller ej som policy. Statistiken nedan baseras på uppskattningar från vardera nation vid 
datumet för bilagans författande eller revidering.  

 

 Omfattning av nationernas verksamhet år 2013 

- Totalt antal betalande medlemmar i nationer: 32 000 

- Antal föreningar: 115 

o Körer: 17 

o Orkestrar/ensembler: 12 

o Teater: 7 

o Spex: 10 

o Hembygd: 19 

o Studieinriktade: 2 

o Foto: 7 

o Idrott: 11 

o Övriga: 30 

- Utdelade medel ur premie- och stipendiefonder: 23,3 MSEK 

o Medel ur donationsfonder som står under nationernas förvaltning: 14,3 MSEK  

o Medel ur nationsanknutna fonder som förvaltas av universitet eller högskola: 9,0 
MSEK (Detta är den utlysta siffran och inte den verkligt utdelade) 

- Totalt antal boende i nationsbostäder: 3376  

- Totalt antal läsplatser: 643 

- Totalt antal hyllmeter litteratur: 3119 

- Totalt antal förtroendevalda vid nationerna: 1302 
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- Totalt antal heltidsarvoderade förtroendevalda: 58 

- Total nationsfastighetsyta (exkl. bostäder): 22 777 m2   

 

 Datum 

Detta dokument gäller från det datum då dokumentet blivit godkänt av Kuratorskonventet och 
rektor. Det ska uppdateras varje udda kalenderår.  



Bilaga	2:	Medlemsantal	i	Melos	2013‐05‐02

Orgenhet Kategori Män Kvinnor Okänd Företag Totalt

Farmacevtiska studentkåren (21)

Farmacevtiska studentkåren (21) Doktorand 7 11 0 0 18

Farmacevtiska studentkåren (21) Medlem 0 1 0 0 1

Farmacevtiska studentkåren (21) Ordinarie kåravgift 151 372 6 0 529

Farmacevtiska studentkåren (21) Reducerad kåravgift ‐ 10 terminer 111 170 0 0 281

Farmacevtiska studentkåren (21) Reducerad kåravgift ‐ distans 4 10 1 0 15

Farmacevtiska studentkåren (21) Reducerad kåravgift ‐ dubbla kårer 7 10 0 0 17

Farmacevtiska studentkåren (21) Senior 24 12 0 0 36

Delsumma: 304 586 7 897

Gotlands nation (13)

Gotlands nation (13) Medlem 1 0 0 0 1

Gotlands nation (13) Ordinarie nationsavgift 269 193 34 0 496

Gotlands nation (13) Prenumeration gratis 1 0 34 0 35

Gotlands nation (13) Senior 177 142 12 0 331

Gotlands nation (13) Ständig medlem 69 32 31 0 132

Delsumma: 517 367 111 995

Gästrike‐Hälsinge nation (3)

Gästrike‐Hälsinge nation (3) Alumnmedlem 0 1 0 0 1

Gästrike‐Hälsinge nation (3) Ordinarie nationsavgift 1026 834 43 0 1903

Gästrike‐Hälsinge nation (3) Prenumeration gratis 6 6 14 1 27

Gästrike‐Hälsinge nation (3) Senior 12 12 0 0 24

Delsumma: 1044 853 57 1 1955

Göteborgs nation (9)

Göteborgs nation (9) Alumnmedlem 5 2 0 0 7

Göteborgs nation (9) Medlem 1 0 0 0 1

Göteborgs nation (9) Ordinarie nationsavgift 161 126 14 0 301

Göteborgs nation (9) Prenumeration gratis 7 7 6 0 20

Göteborgs nation (9) Reducerad nationsavgift 1 79 57 0 0 136

Göteborgs nation (9) Senior 1 4 0 0 5

Delsumma: 254 196 20 470

Kalmar nation (10)

Kalmar nation (10) Ordinarie nationsavgift 701 910 168 0 1779

Kalmar nation (10) Prenumeration gratis 21 18 31 0 70

Kalmar nation (10) Senior 8 3 0 0 11

Delsumma: 730 931 199 1860

Norrlands nation (12)

Norrlands nation (12) Alumnmedlem 1 0 0 0 1

Norrlands nation (12) Medlem 2 1 0 0 3

Norrlands nation (12) Ordinarie nationsavgift 2218 2618 206 0 5042

Norrlands nation (12) Prenumeration gratis 37 36 81 0 154

Norrlands nation (12) Reducerad nationsavgift 1 1752 1434 7 0 3193

Norrlands nation (12) Reducerad nationsavgift 2 216 141 0 0 357

Norrlands nation (12) Senior 814 591 5 0 1410

Delsumma: 5040 4821 299 10160

Smålands nation (8)

Smålands nation (8) Alumnmedlem 0 1 0 0 1

Smålands nation (8) Ordinarie nationsavgift 536 602 34 0 1172

Smålands nation (8) Prenumeration gratis 43 16 10 16 85

Smålands nation (8) Reducerad nationsavgift 1 135 92 0 0 227

Smålands nation (8) Senior 103 77 0 0 180

Delsumma: 817 788 44 16 1665

Stockholms nation (1)

Stockholms nation (1) Alumnmedlem 4 1 0 0 5

Stockholms nation (1) Medlem 2 2 1 0 5

Stockholms nation (1) Ordinarie nationsavgift 2615 2811 180 0 5606

Stockholms nation (1) Prenumeration gratis 231 264 66 0 561

Stockholms nation (1) Senior 170 131 2 0 303

Delsumma: 3022 3209 249 6480



Södermanlands‐Nerikes nation (6)

Södermanlands‐Nerikes nation (6) Ordinarie nationsavgift 1022 1322 197 0 2541

Södermanlands‐Nerikes nation (6) Prenumeration gratis 26 23 36 0 85

Södermanlands‐Nerikes nation (6) Reducerad nationsavgift 1 630 473 1 0 1104

Södermanlands‐Nerikes nation (6) Senior 131 69 13 0 213

Delsumma: 1809 1887 247 3943

Uplands nation (2)

Uplands nation (2) Alumnmedlem 5 4 0 0 9

Uplands nation (2) Medlem 1 0 0 0 1

Uplands nation (2) Ordinarie nationsavgift 454 400 34 0 888

Uplands nation (2) Prenumeration gratis 1 7 58 0 66

Uplands nation (2) Reducerad nationsavgift 1 487 239 3 0 729

Uplands nation (2) Senior 71 51 47 0 169

Delsumma: 1019 701 142 1862

Uppsala studentkår (20)

Uppsala studentkår (20) Ordinarie kåravgift 12059 11847 667 0 24573

Uppsala studentkår (20) Prenumeration 0 3 116 2 121

Uppsala studentkår (20) Prenumeration gratis 12 17 52 0 81

Uppsala studentkår (20) Prenumeration HC 0 0 2 0 2

Uppsala studentkår (20) Prenumeration UU 5 2 67 0 74

Delsumma: 12076 11869 904 2 24851

Värmlands nation (11)

Värmlands nation (11) Alumnmedlem 0 2 0 0 2

Värmlands nation (11) Ordinarie nationsavgift 791 836 524 0 2151

Värmlands nation (11) Prenumeration gratis 0 1 75 0 76

Värmlands nation (11) Reducerad nationsavgift 1 548 442 1 0 991

Värmlands nation (11) Senior 176 139 8 0 323

Värmlands nation (11) Ständig medlem 30 13 4 0 47

Delsumma: 1545 1433 612 3590

Västgöta nation (5)

Västgöta nation (5) Ordinarie nationsavgift 605 606 60 0 1271

Västgöta nation (5) Prenumeration gratis 6 2 52 24 84

Västgöta nation (5) Senior 80 84 3 0 167

Delsumma: 691 692 115 24 1522

Västmanlands‐Dala nation (7)

Västmanlands‐Dala nation (7) Alumnmedlem 3 2 0 0 5

Västmanlands‐Dala nation (7) Medlem 1 0 0 0 1

Västmanlands‐Dala nation (7) Ordinarie nationsavgift 1904 2171 111 0 4186

Västmanlands‐Dala nation (7) Prenumeration gratis 73 48 52 1 174

Västmanlands‐Dala nation (7) Reducerad nationsavgift 1 878 644 4 0 1526

Västmanlands‐Dala nation (7) Senior 81 55 2 0 138

Delsumma: 2940 2920 169 1 6030

Östgöta nation (4)

Östgöta nation (4) Ordinarie nationsavgift 573 814 56 0 1443

Östgöta nation (4) Prenumeration gratis 0 0 9 0 9

Östgöta nation (4) Reducerad nationsavgift 1 230 252 0 0 482

Östgöta nation (4) Reducerad nationsavgift 2 268 168 1 0 437

Östgöta nation (4) Senior 9 8 0 0 17

Delsumma: 1080 1242 66 2388

Summa: 32888 32495 3241 44 68668



Bilaga	3:	Innehållsförteckningar	i	nationernas	sångböcker
Stockholms  Uplands Gästrike‐Hälsinge

Fosterlandet och Hufvudstaden Traditionellt Tradition 

Snapsen Hembygden Uppsala 

Vinet Andra nationer Sup

Punschen Snaps Skål

Serenaden Öl Vackert

Tillfället Vin Kul

Avec Carl‐Michael

Bellman Evert

Taube Säsong 

Vår och serenad Slutligen 

Särskilda gasquer Efteråt 

Varia

Östgöta Västgöta Snerikes

Fosterland och hembygd Till nationen, fosterlandet & akademien Högtidssånger

Traditionella sånger Till snapsen Snapsvisor

Snapsvisor Till ölet & vinet Bordsvisor

Bordsvisor Till kaffet Punschvisor

Avecsånger Under nationsåret Allsång

Utländska sånger Gunnar Wennerberg Från andra nationer

Säsongssånger Birger Sjöberg And for our international students

Andra nationers sånger Vårt nationshus På Madagaskar

Studentens ordlista Andra nationer

Till sist

V‐Dala Smålands Göteborgs

Nationssånger Sverige & Småland Snapsen

Snapsvisor En student från Uppsala Vinet

Ölvisor Internationellt Bordsvisor

Vinvisor Snapsvisor  Punschen

Bellman och Taube Dryckesvisor  Övrig spirituosa

Refrängen Glada visor Fosterlandet

Övrigt Andra visor  Göteborgs nation och hembygden

Serenader Skalderna Vännationer

Titel‐ och förstaradsregister Punschvisor Upsala, akademien och nationerna

Taffeln brytes Utländska sånger

Groggvisor Taffelns final

Register Register

Egna alster

Kalmar Värmlands

Högtidligt Nation

Uti Calmare län Akademiskt

Snapsen Snaps

Dryckesvisor Öl

Punschen Vin

På utrikiska Avec

Uppsala och våra vänner Grogg

Bellman Visor

Taube Säsong

Lindgren Serenad

Norrlands Gotlands 

Av tradition Sum vör alltut har singge 

Helan, halvan och en ters Haimlänggtn 

Med bägarn i hand  Äutsoknes 

Till kaffet Natjsonalskaldar 

Våra vänner  Supveisar

Vi kom’ från Norrland  Borsveisar 

Vid brasan  Ti kaffie 

Register Väisar för di lärde

Undrar du över något? Pa äutreikiskå

Smaklösa sånger



Bilaga 4 a: Nationsrepresentation i andras sångböcker, översikt

För att förenkla utskriften har jag brutit tabellen i mitten.

Stockholms Uplands Gästrike-Hälsinge Östgöta Västgöta Snerikes
Stockholms
Uplands Absolutist? Nej då! Och våra bockar Rädes ej Järnvägsbommar Uschiameja
Gästrike-Hälsinge Cyklar Än en gång däran Rädes ej Järnvägsbommar
Östgöta Absolutist? Nej då! Uplandssången Nationssången Hej bonnapôjkar Stridsvind
Västgöta Absolutist? Nej då! Åh, Uplands nation Och våra bockar Rädes ej Uschiameja
Snerikes Tänk om jag hade… Åh, Uplands nation Och våra bockar Rädes ej Järnvägsbommar
V-Dala Absolutist? Nej då! Smedsvisan Punschens lov Östgötafolke Järnvägsbommar Uschiameja
Smålands Absolutist? Nej då! Smedsvisan Och våra bockar Rädes ej Järnvägsbommar Uschiameja
Göteborgs Absolutist? Nej då! Smedsvisan Och våra bockar Rädes ej Järnvägsbommar Uschiameja
Kalmar Absolutist? Nej då! Smedsvisan Nationssången Östgötasången Järnvägsbommar Uschiameja
Värmlands Absolutist? Nej då! Smedsvisan Och våra bockar Rädes ej Järnvägsbommar Snerikingen
Norrlands Absolutist? Nej då! Smedsvisan Han't vi nå brännvin Uppgasquening Järnvägsbommar Uschiameja
Gotlands Absolutist? Nej då! Smedsvisan Nationssången O, Alpe uschundherrlichkeit Järnvägsbommar Uschiameja

V-Dala Smålands Göteborgs Kalmar Värmlands Norrlands Gotlands 
Långt ner i Småland Knô daj in & Silla

Ris-Jerk Långt ner i Småland Silla Calmarevisan De värmländska brukstraditioner I Norrland växer det Takk för supen
Dryckesvisa från Mora Långt ner i Småland Knô daj in & Silla Kalmar nations stridssång Sjögen I Norrland växer det Takk för supen
Ris-Jerk Långt ner i Småland Silla Ölandsbron De värmländska brukstraditioner I Norrland växer det Vardesväiså
Ris-Jerk Långt ner i Småland Knô daj in Calmarevisan De värmländska brukstraditioner I Norrland växer det Takk för supen
Ris-Jerk Långt ner i Småland Silla Kalmar nations stridssång De värmländska brukstraditioner I Norrland växer det Takk för supen

Långt ner i Småland Silla Calmarevisan De värmländska brukstraditioner I Norrland växer det Takk för supen
Ris-Jerk Silla Calmarevisan De värmländska brukstraditioner I Norrland växer det Takk för supen
Ris-Jerk Långt ner i Småland Calmarevisan De värmländska brukstraditioner Jämtlandssången Takk för supen
Ris-Jerk Långt ner i Småland Silla De värmländska brukstraditioner I Norrland växer det Astu dass
Ofvandahls Långt ner i Småland Silla Kalmar nations stridssång I Norrland växer det Takk för supen
Ris-Jerk Långt ner i Småland Knô daj in Kalmar nations stridssång De värmländska brukstraditioner Takk för supen
Ris-Jerk Långt ner i Småland Silla Kalmar nations stridssång De värmländska brukstraditioner Vi kom' från Norrland

Kommentarer: 
Stockholms nation har inget sådant kapitel 
Angående stavning är den ändrad till den stavning nationen själv anger. Det är ingen stavningsstudie även om man kan påpeka att folk 
stavar olika och att detta i sig kan bero på två saker: okunskap eller delade meningar



Bilaga	4	b:	Sånger	i	antal

Nation Sång Antal

1 Stockholms Absolutist 10

Stockholms Cyklar 1

Stockholms Tänk om jag hade… 1

12

2 Uplands Smedsvisan 6

Uplands Uplandssången 2

Uplands Åh, Uplands nation 2

Uplands Än en gång däran 1

11

3 Gästrike‐Hälsinge Och våra bockar 6

Gästrike‐Hälsinge Nationssången 3

Gästrike‐Hälsinge Han't vi nå brännvin 1

Gästrike‐Hälsinge Punschens lov 1

11

4 Östgöta Rädes ej 7

Östgöta Östgötafolke 1

Östgöta Östgötasången 1

Östgöta Uppgasquening 1

Östgöta O, Alpe uschundherrlichkeit 1

11

5 Västgöta Järnvägsbommar 10

Västgöta Hej bonnapôjkar 1

11

6 Snerikes Uschiameja 9

Snerikes Snerikingen 1

Snerikes Stridsvind 1

11

7 V‐Dala Ris‐Jerk 9

V‐Dala Dryckesvisa från Mora 1

V‐Dala Ofvandahls 1

11

8 Smålands Långt ner i Småland 11

9 Göteborgs Silla 9

Knô daj in & Silla 3

12

10 Kalmar Kalmar nations stridssång 6

Kalmar Calmarevisan 5

Kalmar Ölandsbron 1

12

11 Värmlands De värmländska brukstraditioner 10

Värmlands Sjögen 1

11

12 Norrlands I Norrland växer det 9

Norrlands Jämtlandssången 1

Norrlands Vi kom' från Norrland 1

11

13 Gotlands  Takk för supen 9

Gotlands  Astu dass 1

Gotlands  Vardesväiså 1

11
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