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Abstract 

 

Title:  The wild West Coast – culture and tradition in a Swedish student society from a 
historical and sociological perspective. 

 

Author:  Erik Söderlind 

 

Abstract: The purpose of this essay is to analyse how and why culture and tradition is 

created and maintained within a minor student society at a Swedish university 

by looking at its history. The West Coast Nation student society provided the 

material which was subsequently analysed and three sociological perspectives 

were applied in order to give the study a theoretical base. In order to investigate 

the purpose of the society, durkheimian theories on functionalism were applied. 

Moreover, Bourdieu’s thoughts on social fields were used as well as Elias’ 

theories on the established and the outsiders. The results indicate that the 

purpose of a student society of this sort is to provide the students with a culture 

and a group with which they may identify. From a historical perspective, the 

West Coast Nation seems to have had an increase in members steadily from the 

early 90’s on, but at the start of the 21st century, the numbers dwindled, 

something which had as a result that a process of professionalization was begun. 

Furthermore, the society displayed strong intentions of establishing and 

maintaining continuity, which may be a result of the nation having trouble 

keeping members and board members since students, who form the basis of the 

society, leave the university after a few years. 

Keywords:  Students, student society, group theory, university studies, youth culture. 
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1. Inledning  
Arla i urtid fanns ingenting... Ej land, ej hav, ej svala vågor. Inga människor trampade de 

sanka markerna kring Teleborgs slott, inga inhyrda städare rensade området från tomburkar, 

ingen frisör försökte locka in kunder med studenterbjudanden och ingen hade ens hört talas 

om en akademisk kvart eller en Snålsittning. Sydöst om Växjö stad fanns bara den väldiga 

skogen, massa myggor och en och annan älg. Sedan hände någonting. 

     Lunds universitet startade 1967 en filial i Växjö som utvecklades till Växjö Högskola. 

Unga människor flockades till Campus utan mer gemensamt än en vilja att leva livet och 

förkovra sig i diverse ämnen (fast antagligen mest leva livet). Det fanns inga traditioner, inget 

studentliv, inga nationer... Ingenting. 

     Idag finns hur mycket studentliv som helst på Växjö Campus (Linnéuniversitetet). Kåren 

försöker hela tiden engagera fler studenter men faktum är att området fullständigt kryllar av 

engagemang och vilja att göra något. I denna studie ska jag försöka reda ut hur och varför 

studentföreningar som består av individer som byts ut ungefär vart tredje år kan skapa 

traditioner som sedan förs vidare till nya generationer av studenter. Från att det inte fanns 

någonting finns där nu ett universitet, en institution som är större än de byggnader 

universitetet består av. Det är ett eget samhälle i sig självt, med egna regler, egna traditioner 

och ibland även egna lagar. Hur skapar man traditioner - hur skapar man en kultur - av 

ingenting..? 

     En av de första nationerna på vad som då var Växjö högskola var Västkustens nation (i 

dagligt tal kallat VK). Tursamt nog har nationen lyckats bevara stora delar av sitt arkiv från 

det sena 80-talet och framåt, något som inte gäller för de andra nationerna. Genom att studera 

hur en studentförening vars medlemmar studerar vid olika program och kommer från olika 

delar av landet skapar en gemensam kultur är målet med uppsatsen att nå en större förståelse 

för hur studentkultur skapas. Mitt syfte är att analysera hur och varför nya 

studentorganisationer och traditioner föds. Min huvudfrågeställning blir därför: 

 

Hur skapas och upprätthålls studenttraditioner i en grupp människor som dels inte möter 

kulturen före vuxen ålder och dels byts ut med jämna mellanrum? 

 

Denna bryts ned i: 

Hur har Västkustens nations historia sett ut? Hur har engagemang och styrelsearbete 

förändrats? Har den visat prov på kontinuitet eller förändring? Vad kan sägas vara 
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utmärkande drag för nationens kultur? Varför har kultur och traditioner avskaffats? Hur har 

nationens relationer med andra grupper i och kring universitetet sett ut?  
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2. Disposition 
För att begripliggöra uppsatsens innehåll följer här en genomgång av uppsatsens olika kapitel 

och en beskrivning av deras respektive innehåll.  

     Efter en inledande text, presentation av frågeställningarna och denna 

dispositionsdiskussion kommer material- och metodkapitlet att inledas. Detta kapitel 

innehåller, förutom en beskrivning av den metod som använts, en beskrivning av materialet i 

stort och de avgränsningar som gjorts för att studien skulle bli tidsmässigt genomförbar. De 

etiska ställningstaganden som gjorts för att skydda de människor som medverkar och figurerar 

i källmaterialet presenteras också. I det därpå följande kapitlet, Begreppsdefinitioner redogörs 

för de begrepp som är centrala för uppsatsen. Efter denna text följer en bakgrundsbeskrivning 

som inbegriper en kort historik om den akademiska utbildningen i Växjö från 1600-talet och 

framåt, med tonvikt på händelserna under senare delen av 1900-talet då Växjö gick från att 

vara universitetsfilial, via högskola till att bli ett självständigt universitet. Efter det följer en 

beskrivning av studentliv genom historien. I sista delen av detta kapitel beskrivs Västkustens 

nation så som den idag presenterar sig för medlemmar och besökare. På detta följer de teorier 

och utgångspunkter studien haft som bas.  

      Därefter följer resultatkapitlet som är tredelat. Först behandlas nationens med- och 

motgångar. Det andra delkapitlet behandlar kontinuiteten inom nationen. Det tredje och sista 

delkapitlet behandlar nationens kultur ur två skilda perspektiv. Sist i studien framläggs en 

diskussion kring uppsatsens syfte och frågor.  

 

Då jag nu gått igenom uppsatsens upplägg följer kapitlet om hur studien genomfördes och 

vilket källmaterial som användes. 
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3. Material och metod 
Det material som valts ut för undersökningen är Västkustens nations1

 

 i Växjö arkiv vilket 

består av sammanlagt 13 pärmar (cirka 0,75 hyllmeter) med dokument. För att underlätta 

arbetet har sex olika typer av dokument identifierats och klassificerats: 

1. Mötesprotokoll från styrelsemöten författade av den som valts till sekreterare och sedan i 

de flesta fall bevittnade och undertecknade av både justerare och ordförande.  

2. Årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelser. Även dessa har bevittnats och justerats. 

3. Kvitton och ekonomiska redovisningar av kassör. 

4. Trycksaker. Bevarade utgåvor av medlemsbladen Räkan (1991-1997) och VK-revyn (1997-

1998) samt reklamblad, sånghäften och informationsplanscher till medlemmar och andra. 

Dessa är bevarade ibland som original och ibland som kopior. Eftersom Västkustens nation 

från 1998 och framåt satsar på medlemsmejl istället för brevutskick finns inga nyare 

medlemsblad bevarade.  

5. Av ordförandena bevarad extern information, exempelvis protokoll från studentpubarna 

Sivans och Pudas samt studentfestföreningen Allkårsfestivalens styrelsemöten, styrelselistor 

för andra föreningar och nationer samt brev för kontakt med myndigheter, studentkåren och 

företag. 

6. Övriga dokument, exempelvis bevarade studentsånger, beställningsformulär för inköp och 

liknande. Dessa kan i många fall inte dateras och deras betydelse för nationen är svåra att 

uppskatta eftersom det inte går att påvisa att de har med nationen att göra eller om de bara av 

en slump hamnat ihop med allt annat. 

 

3.1 Materialets omfång och avgränsningar 
Det tidigaste materialet i studien är daterat till den förste oktober 19862

                                                             
1 Begreppet nation används i denna studie i betydelsen studentförening kopplad till en högskola eller ett 
universitet. Från början hade nationerna en geografisk koppling men under senare år har denna försvunnit. En 
nation arrangerar sociala aktiviteter och fester för sina medlemmar och på vissa håll erbjuder de även 
studentbostäder (Nationalencyklopedin band 14: 38. Uppslagsord: nation (2)). I Växjö fanns våren 2010 fem 
verksamma och av studentkåren registrerade nationer: Norrlands, SkåneS, Smålands, Västkustens och Östgöta. 
([www] Studentkåren i Växjö 2010-05-24). 

, vilket är året efter 

Västkustens nation bildades vid vad som då var Högskolan i Växjö. Denna post, vilken 

behandlar en insättning av pengar från medlemsintäkter, föregås av en not om att föregående 

års räkenskaper inte kan redovisas eftersom de inte godkänts vid räkenskapsårets slut. 

Dessutom framgår att kassören inte kunnat redovisa ingående balans för året eftersom han helt 

2 Kassabok för Västkustens nation, sid. 1. 
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enkelt inte mottagit några pengar från föregående styrelse. Denna antydan om en något skakig 

inledning på räkenskaperna i synnerhet och möjligen för nationen i allmänhet, kan dessvärre 

inte kompletteras med protokollmaterial eller liknande eftersom detta inte finns bevarat. Med 

denna notering har dock materialet kronologiskt sett en tydlig början. Den senast daterade 

posten är ett styrelseprotokoll från november 20063

 

, då det bland annat rapporterades att 

nästan alla biljetter till ett sexparty nationen skulle anordna var sålda, samt att hemsidan 

flyttats till ett nytt webbhotell. Senare protokoll och material eftersöktes, men Västkustens 

nation var ovillig att lämna ut detta då undertecknad representerar en annan nation och inte 

heller är medlem i Västkusten. I studien har dock Västkustens nuvarande hemsida (placerad 

på www.vastkustenvxu.se) tagits upp som exempel eller grund för information om nationen 

idag, då den kan sägas vara den bild nationen vill presentera av sig själv för tillfället. 

3.2 Etiska ställningstaganden 
Då studien först och främst är en abstraherad studie av Västkustens nation som organisation, 

institution och kulturskapare och inte handlar om de individer som drivit den genom åren, har 

jag medvetet valt att utelämna de personnamn som finns med i protokoll och andra 

handlingar, förutom där informationen uppenbart står att finna på annan plats (som i exemplet 

med Studentkårens ordförande nedan) eller där endast förnamnet nämns i enskilda citat. Jag 

har valt att betrakta de handlingar nationen utfört och de händelser som kringgärdat den som 

handlingar utförda av en organisation och inte av de individer som är inblandade i den.  

 

3.3 Källkritiska hänsynstaganden 
Till att börja med kan det nämnas att ett scenario där någon medvetet förfalskat dokument i 

samlingen framstår som osannolikt då vinningen med en sådan handling torde vara ganska 

liten. Det är svårt att finna ett syfte med en sådan förfalskning av materialet. Därmed kan det 

påstås att trovärdigheten i det historiska materialet är tämligen stor. Däremot är det mycket 

möjligt att det som beskrivs inte skedde på exakt det vis som återges i texterna. Trots allt är 

författaren till exempelvis ett styrelseprotokoll oftast en annan person än den som berättar 

händelsen och båda uppfattar och tolkar det som sagts eller gjorts på olika sätt. Tyvärr finns 

det också endast en källa till vad som tagits upp och diskuterats på mötena vilket gör att det är 

svårt att kontrollera den sanning som presenteras mot någon annan källa. Det är också möjligt 

att den sanning som presenteras, medvetet eller omedvetet, är tendentiös eftersom samtliga de 

                                                             
3 Styrelsemötesprotokoll 061122. 
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som behandlat materialet vid tiden var medlemmar i nationen. Eftersom studien primärt är 

fokuserad på hur kultur skapas och förs vidare och språket är en naturlig del av kulturen, 

behöver dock denna möjlighet inte nödvändigtvis ligga studien till last, snarare tvärt om. 

     Beroende på vilken av de sex typer av källor som identifierades i första stycket av detta 

kapitel har det varit lämpligt att göra olika källkritiska hänsynstaganden. I källtyp 1 och 2, 

styrelsemötesprotokoll och årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelser, har källmaterialet 

bedömts som mer tillförlitligt eftersom det inte bara är nedskrivet direkt på plats och 

antagligen ganska nära i tid till de händelser som beskrivs, utan också är bevittnat av 

ordförande och justerare vid ett senare tillfälle då protokollet skrivits ut. Detta gör att riskerna 

med den situationalitet4

     När det gäller källmaterial av typ 3 – kvitton och redovisningar – kan också 

trovärdighetsfaktorn kunna sägas vara hög eftersom de i förlängningen är kontrollerade av en 

revisor vid årsboksslut. Däremot är typ 3-materialets betydelse för studien rimligtvis lägre än 

jämfört med de andra typerna, eftersom det var svårt att finna uttryck för kultur som inte 

redan nämnts i protokollen bland kvitton och fakturor. 

 Hernborg varnar för kan minimeras, då materialet återvärderats av 

både skribenten och andra vid ett senare tillfälle. Ett av problemen är dock att en del protokoll 

förmodligen saknas (detta eftersom det inte går att påvisa om ett möte blivit uppskjutet eller 

om protokollet uteblivit) vilket gör att det inte går att skapa sig en fullständig bild. Därmed 

har viss information försvunnit, om möjligheten borträknas att en betydande mängd möten 

ställdes in. Det material som återstår är dock i omfång och bredd så pass omfattande att det 

ändå går att studera, speciellt då studien inte främst syftar till att minutiöst nedteckna 

nationens historia utan snarare handlar om att undersöka hur kultur har skapats inom den. 

     Den fjärde typen av källmaterial - trycksaker och annan information till medlemmarna - 

har ett högre värde för studien eftersom jag genom att studera dessa kan få en inblick i vilken 

bild nationen vill skapa av sig själv i sina medlemmars och andras ögon. Dessvärre är det inte 

många trycksaker som bevarats vilket försvårar sådana analyser. Där de finns kvar har de 

dock i mesta möjliga mån utnyttjats. 

     Material av typ 5 - av ordförandena bevarad extern information - bedömdes i många fall 

som mindre betydelsefulla för studien eftersom de i inte är skrivna av nationen utan i de flesta 

fall är konstruerade av utomstående. Det är också svårt att bedöma deras betydelse för 

nationen i stort, eftersom det inte går att avgöra om det som hänt tagits upp på ett möte och 

diskuterats eller om dokumentet bara har lagts till handlingarna i brist på annan 

                                                             
4 I Lundgren 2002 sid. 22. 
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förvaringsplats. I vissa fall kan dock informationen härifrån ha viss betydelse eftersom det 

visar på händelser och tankar som påverkat nationen från andra håll. Exempelvis inkom den 

sjunde oktober 1999 en varning om att uppsägning av hyreskontraktet på den lokal man vid 

tillfället hyrde (och fortfarande hyr idag) var nära förestående då grannarna stördes av för hög 

ljudnivå (se stycke 8.3.1.3). Om inte annat så säger detta åtminstone något om kulturen inom 

Västkustens nation. En annan möjlighet är såklart att grannarna helt enkelt var lättstörda. 

     Den sjätte typen av material - övriga dokument - var av mindre betydelse för uppsatsen 

eftersom det inte gick att påvisa att detta hade med nationen att göra eller i vilken grad 

materialet använts. 

 

Det kan tilläggas att när en källa citerats har detta gjorts utan förändringar i språket för att 

bevara äktheten. Detta är förklaringen till de ibland grammatiskt och stavningsmässigt 

bristfälliga citaten. 

 

När nu materialet beskrivits är det dags att reda ut en del av de begrepp som framkommer i 

uppsatsen. 
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4. Begreppsdefinitioner 
I detta kapitel kommer jag att definiera två olika begrepp vilka har betydelse för uppsatsen. 

Kultur – Socialt överförda levnadsmönster i en given grupp. Det finns många definitioner på 

begreppet kultur, men jag har valt att i denna uppsats använda mig av sociologen Anthony 

Giddens definition vilken lyder: ”En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhuldar, 

normer som de följer och materiella ting som de skapar.”5

 

 Förutom detta övergripande synsätt 

finns i en av de teorier uppsatsen använder en annan kulturdefinition. I Pierre Bourdieus 

begreppsvärld är kultur ett något snävare begrepp vilket mestadels behandlar vad som skulle 

kunna benämnas som finkultur (se stycke 6.2). I uppsatsen används dock genomgående 

Giddens kulturbegrepp, då Bourdieus definition används som bakgrund till teorin och inte i 

uppsatsanalysen. 

Tradition – Ordet kommer från det latinska ordet traditio, vilket betyder det som överlämnas.6

                                                             
5 Giddens 1994: 104. 

 

Tradition kan uppdelas i två delar med en yttre (beståendes av seder, arbetsformer, texter, 

organisation osv.) och en inre (vilket innebär synsätt, värderingar, tro och ideal). I denna 

uppsats används begreppet tradition i båda dessa betydelser.  

6 Nationalencyklopedin band 18: 367. Uppslagsord: tradition. 
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5. Bakgrund 
I detta kapitel kommer bakgrunden till studien att målas upp för att ge läsaren en uppfattning 

om i vilket sammanhang Västkustens nation uppstått och verkar. För det första kommer en 

översiktsbild av skapandet av det som idag är Växjödelen av Linnéuniversitetet att 

presenteras. Dessutom ges en inblick i vilka studenter som studerar där. Den andra delen 

behandlar begreppen nation och studentliv i Sverige i allmänhet för att introducera 

studentkulturens historia, bakgrund och sammanhang. Det tredje och sista stycket behandlar 

hur Västkustens nation presenterar sig själv och sin verksamhet. 

 

5.1 Högre utbildning i Växjö 
Ända sedan 1600-talet har Växjö haft akademisk utbildning.7 Stadens roll som biskopssäte 

och stiftstad gjorde att det tidigt fanns ett behov av att utbilda både kyrkliga och civila 

ämbetsmän, något som gjordes från gymnasiets grundande år 1643. Rollen som viktigt 

centrum för utbildning förminskades dock till viss del efter den svenska erövringen av de 

skånska provinserna från Danmark. Den svenska staten ville göra om de tidigare danskarna 

till svenskar samtidigt som skåningarna inte längre kunde ta sig till Köpenhamn för att 

studera.8 Upprättandet av ett universitet i staden Lund 1666, trots uppsalaprofessorernas 

protester, ledde till att Växjös betydelse som akademisk stad minskade. Utbildningarna 

försvann dock aldrig helt. Sedan 1825 har man utbildat lärare i Växjö, bland annat på det 

statliga folkskoleseminariet vilket inrättades efter införandet av folkskola i Sverige 1842.9

     Under utbildningsexpansionen på 1960-talet påbörjades planläggningen av en 

universitetsfilial till Lunds universitet i Växjö, då det större universitetet behövde avlastas.

 

10

                                                             
7 Wieslander 1999: 6. 

 

Detta hävdades vara en billigare lösning än grundandet av ett helt nytt universitet i staden. 

Liknande filialer skapades också genom Utbildningsutredningen (U63) på andra platser vilka 

var tänkta att avlasta stora universitetsstäder. Dessa var Karlstad (kopplat till Göteborgs 

universitet), Örebro (Uppsala) samt Linköping (Stockholm). 1977 genomfördes en omfattande 

högskolereform som syftade till att förstärka och utvidga landets högskoleutbildning. Detta 

innebar att 16 självständiga högskoleenheter skapades. En av dessa var den nybildade Växjö 

högskola vilken nu alltså var självständig från Lunds universitet. Det fanns dock en stark 

motvilja inom statsmakten att göra om högskolorna till universitet eftersom det förfäktades att 

de etablerade universiteten var bättre på att hantera forskningsmedel. De tidigare 

8 Ibid.: 7. 
9 Ibid.: 6. 
10 Ibid.: 6. 
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universitetsfilialerna Växjö, Karlstad och Örebro lämnade, till dåvarande utbildningsministern 

Carl Tham, i oktober 1997 gemensamt in ansökningar om att få bli universitet. Från januari 

1999 hade Växjö status som universitetsstad. Från etablerandet av universitetsfilialen 1967 

tog det alltså lite mer än 30 år innan Växjö blev ett självständigt universitet.11

     De individer som studerar vid Växjödelen av det som idag är Linnéuniversitetet kommer 

oftast från universitetets närområden och från arbetar- eller lägre tjänstemannahem.

 

12 Viss 

rekrytering görs också från större städer i främst södra Sverige. Ett av syftena vid 

utlokaliserandet av Lunds universitetsfilial var en jämlikhetstanke där människor från orter 

med lägre utbildningsnivå och klassiskt könsuppdelad arbetsmarknad skulle erbjudas högre 

utbildning, en profil som Växjö med omkringliggande kommuner och län passade in på. Det 

framstår som att denna strategi lyckats då universitetet alltså lokalt rekryterar studenter som 

har begränsad eller ingen akademisk utbildning i hemmiljön. Vid de flesta 

utbildningsprogrammen på universitetet dominerar också studenter med arbetar- eller lägre 

tjänstemannahemsbakgrund. Undantagen är Programmet för samhällsanalys och 

välfärdsutveckling, Internationella samhällsvetarprogrammet samt Ekonomprogrammet, vilka 

rekryterar en högre andel studenter med medelklassbakgrund.13

 

 

5.2 Studenterna och deras liv 
Begreppet student har importerats till svenskan från tyskan, vilket i sin tur tog det från det 

latinska verbet studio vilket betyder ivrigt ägna sig åt.14 De första studenterna var söner till 

rika adelsmän och borgare i Italien och Frankrike som flockades till undervisande lärare i 

olika ämnen under 1100- och 1200-talen.15

                                                             
11 Wieslander 1999:7. 

 Anledningen till att de första universiteten på detta 

vis bildades vid just denna tid var att en ökande samling texter hittades, översattes och 

tolkades av lärda män. Därmed fick man tillgång till tillräcklig mängd kunskap för att kunna 

bedriva högre utbildning. Texterna hade varit försvunna sedan romarrikets fall. De första 

universiteten var helt enkelt ansamlingar av olika lärare och deras studenter. Studenterna 

stannade kvar vid universiteten så länge de lärde sig något nytt och hade råd med avgifterna. 

Därför blev också universitetens gränser tämligen flytande. De första mer etablerade 

12 Eriksson 2009: 90. 
13 Eriksson 2009: 90. 
14 Nationalencyklopedin band 17: 364. Uppslagsord: student. 
15 Haskins 2007: 10. 
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universiteten, Bologna och Paris, räknas idag som arketypiska då dagens universitet har ärvt 

traditioner och kultur från dessa två.16

     I Sverige grundades det första universitetet i Uppsala 1477 och ytterligare ett grundades i 

Lund 1666. Universiteten hade speciella ekonomiska och sociala privilegier och var i princip 

avskilda från de städer de låg i. Från början ansvarade den så kallade 

universitetskorporationen, dvs. ett universitetsskrå, för ett socialt och ekonomiskt skyddsnät 

för studenterna. Men då detta inte längre räckte till på grund av kraftigt ökat studentantal, 

började studenter från de olika svenska landskapen i Uppsala att skapa så kallade nationer 

inspirerade av liknande processer i norra Tyskland. Den nya gemenskapen gav en social 

trygghet som ersatte den som lämnades i hemmet. Från början förbjöd universitetsledningen 

nationerna, men man började så småningom att samarbeta med dem och de införlivades 

därmed i universitetets organisation.

 

17 Idag finns nationerna kvar i Uppsala och Lund där de 

förutom att utgöra en sorts social trygghet arrangerar diverse arrangemang och hyr ut bostäder 

åt medlemmarna. Även på mindre universitet och högskolor finns verksamma nationer som 

där arrangerar sociala evenemang för studenterna.18

 

 

5.3 Västkustens nation 
Västkustens nations hemsida går i en mörkblå och svart ton med vit text och var vid denna 

texts författande tämligen ny då den reviderats under året. Längst upp hälsas besökaren 

välkommen med texten ”Västkustens nation – Simma med oss”.19 Den information som 

publiceras om nationen innehåller bland annat foton på och hälsningar från den sittande 

styrelsen samt en kort introduktion till nationen. Där står att läsa att Västkustens nation, även 

kallad VK, precis firat 25 år och därför har den erfarenhet som krävs för att ”förgylla” 

studenternas vardag. Västkustens nation är enligt hemsidan den aktiva nationen; bland annat 

anordnas skidresor, innebandy och paintball. Nationen organiserar också festligheter och 

sittningar20

                                                             
16 Haskins 2007: 11.  

 för sina medlemmar. Det hävdas att Västkustens nation också är den nation som 

tagit hem flest segrar i kamp mot de andra nationerna, exempelvis i vinbrännboll, innebandy 

och andra liknande tävlingar. Nationens föreningslokal Feskeboa (se stycke 8.1.3.1) 

presenteras som ett ”trevligt tillhåll” placerat på Stallvägen 15 i Växjö. På andra delar av 

17 Sjöberg 2002: 23. 
18 Nationalencyklopedin band 14: 38. Uppslagsord: nation (2). 
19 [www] vastkustenvxu.se 2010-05-24. 
20 En sittning kan definieras som en organiserad middagsbjudning med sång och uppträdanden, vilken kan ha 
olika teman. 
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hemsidan ges en beskrivning över vilka aktiviteter som är på gång och vilka som redan 

genomförts. Dessutom erbjuds hemsidans besökare att gå med i styrelse och utskott genom att 

göra ”karriär i VK”. Längst ner på många av sidorna finns texten: 

 
Med VK blir ditt studentliv en mycket trevlig, blöt och händelserik upplevelse! 
Simma med oss!21

 
 

De kontinuerliga referenserna till medlemmarna som fiskar och uppmaningar till besökarna 

att ”simma med oss” har sin grund i nationens logga; en stiliserad fisk. 

 

Då studiens bakgrund nu presenterats kommer nästa stycke att behandla de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

 

  

                                                             
21 [www] vastkustenvxu.se 2010-05-24. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer de teoretiska ansatser som ligger till grund för förståelsen och analysen 

av materialet att presenteras. 

 

6.1 Funktionalism och den sociala verkligheten 
Inom sociologin liknas ofta det samhälle sociologen försöker beskriva vid en organism där 

samhällets små komponenter fungerar tillsammans för att förändra, upprätthålla och utveckla 

detsamma. En av de som använt sig av denna liknelse är Emile Durkheim som i sina studier 

inte endast velat hävda att samhället består av mindre komponenter vilka samverkar utan 

också att samhället har “organ” med olika syften och funktioner.22 Organismen samhället 

fungerar i Durkheims studier som ett självreglerande system där förändringar i ena änden av 

organismen får efterverkningar och följder i en annan del, något som samhället genom sina 

funktioner är tvungen att tackla. Ett exempel på ett sådant organ eller funktion kan vara 

familjen, vilken syftar till att socialisera barnen att bli produktiva samhällsmedborgare med de 

egenskaper som samhället kräver och därför bevaras också familjen som institution och 

funktion i samhället. Detta lyfter alltså avgörandet för hur samhället utvecklas från 

individernas ställningstaganden och val till överliggande samhällsstrukturer. De institutioner, 

seder och traditioner som utvecklas har bara bärkraft och existens så länge de har ett syfte i 

samhället. Durkheim menar dock inte att detta kan förklara hur funktioner uppstår, bara 

huruvida de består eller avvecklas.23

     En annan av Durkheims ståndpunkter är den så kallade sociala verkligheten där han menar 

att resultatet av alla mänskliga individers handlingar och ställningstaganden är mycket större 

än summan av dem. Det finns alltså någonting mer i samhället och dess institutioner än vad 

människorna i dem kan bidra med.

 

24

 

 Detta var ett starkt brott med samtida liberala tänkare, 

exempelvis Adam Smith, vilka ansåg att endast individer utgjorde hela samhället med alla 

dess tillstånd, funktioner och processer. Enbart individernas handlingar, tankar och avsikter 

kan enligt Durkheim alltså inte förklara varför samhället ser ut som det gör. 

 

 

 

                                                             
22 Guneriussen i Andersen och Kaspersen. 2003: 90-91. 
23 Guneriussen i Andersen och Kaspersen. 2003: 83-84. 
24 Guneriussen i Andersen och Kaspersen. 2003: 83-84. 
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6.2 Kapitaltyper och det sociala rummet 
Enligt sociologen Pierre Bourdieu har alla individer i ett samhälle en plats i vad han kallar det 

”sociala rummet” vilket kan beskrivas som ett diagram med två axlar. Från vänster till höger 

löper en axel vilken visar på om de individer som befinner sig i det sociala rummet innehar 

mest ekonomiskt eller kulturellt kapital. Det ekonomiska kapitalet innebär, precis som det 

låter, att individen har en viss mängd materiella tillgångar medan det kulturella kapitalet är en 

upplevd faktor där individens utbildning, status och andra liknande faktorer vägs in. Sålunda 

befinner sig företagsledare och andra människor verksamma inom den kapitalistiska 

ekonomin långt ut på ena änden av skalan, medan det på andra finns exempelvis akademiker 

och kulturarbetare. Uppifrån och ned löper en annan axel som visar på hur mycket totalt 

kapital en individ innehar när det ekonomiska och kulturella kapitalet vägs samman. Längst 

ned finns därför mindre kulturellt och ekonomiskt bemedlade människor, i Bourdieus modell 

exempelvis lantarbetare, medan läkare, advokater och liknande huserar i toppen av denna 

axel. Med dessa förutsättningar kan alltså alla samhällets invånare inordnas i det sociala 

rummet utifrån deras nivåer av kulturellt respektive ekonomiskt kapital. Syftet med en sådan 

uppdelning är att påvisa att människor som befinner sig i närheten av varandra i det sociala 

rummet har mer gemensamt och också förstår varandra bättre. En annan typ av kapital som 

dock inte tydligt kan spåras i det sociala rummet är det så kallade sociala kapitalet, där en 

persons grupptillhörighet förser henne eller honom med ett nätverk av fördelaktiga kontakter. 

Följande bild visar en förenklad konstruktion av det sociala rummet.2526

     Den sista av Bourdieus kapitaltyper är det så kallade symboliska kapitalet. Det består av 

 

                                                             
25 Fritt efter Järvinen i Andersen och Kaspersen. 2003: 408. 
26 Järvinen i Andersen och Kaspersen. 2003: 401-417. 
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symboler, fysiska och upplevda, vilka ger status, makt och inflytande i en given situation. En 

av de mest fundamentala teserna i Bourdieus teoribildning är idén om att den grundläggande 

dimensionen i mänsklig verksamhet är strävandet efter erkännande och bekräftelse. Det 

symboliska kapitalet visar vilka egenskaper och handlingar som uppskattas i en given grupp 

och därmed leder till högre status. På en given arena förvandlas de andra tre kapitaltyperna; 

kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital, till detta symboliska dito om de räknas som legitima 

av omgivande aktörer - något som emellertid inte alltid är fallet. För denna studie skulle 

exempelvis ingående kunskaper om overallkulturen, eller innehavandet av en välkomponerad 

overall, vara ett exempel på ett starkt symboliskt kapital i en given situation medan en sådan 

overall i andra situationer skulle vara tämligen värdelös, till exempel vid ett större universitet 

som inte använder overallen i sin studentkultur. För att en handling eller ett ting ska inneha 

symboliskt värde krävs dessutom att gruppen är överens om det tillskrivna värdet.27

 

 

6.3 Etablerade och outsiders 
Den tyske sociologen Norbert Elias är delvis känd för sina studier kring 

civilisationsprocessen, men har också gjort studier om vad som händer då en ny grupp formas 

på samma område som en etablerad dito. I en engelsk förort kallad Winston Parva byggdes ett 

nytt bostadsområde upp bredvid ett äldre område med en mängd nyinflyttade familjer som 

följd. Mellan de två områdena fanns inga uppenbara skillnader i ålder, etnicitet, inkomst eller 

klasstillhörighet. Då uppfattningen var att det nyare området var drabbat av ett högre mått av 

brottslighet än det äldre, ville Elias undersöka vad detta kunde bero på. Vid studien framkom 

att skillnaderna i brottslighet som funnits från början med tiden jämnades ut, men 

människornas upplevelse av det nya området som mer stökigt och brottsdrabbat bestod. 

Detsamma gällde bilden av att människorna som bodde där var moraliskt lägre stående än de 

mer etablerade familjerna. Elias hävdar i sin studie att detta är ett allmängiltigt fenomen - de 

etablerade är en grupp som, beroende på att de redan hunnit sluta sig samman, har makten att 

definiera en situation och kan därmed också påföra dessa tankar på de nyligen tillkomna - 

outsiders. Därmed, påstår Elias, kan det hävdas att en grupps förmåga till sammanhållning är 

dess egentliga maktbas. Maktobalansen reglerar också sig själv, då den etablerade gruppen 

kontinuerligt modellerar sin självbild utifrån sina främsta och mest framgångsrika 

medlemmar. Outsidergruppen å andra sidan jämförs både av andra och av sig själva utifrån 

                                                             
27 Järvinen i Andersen och Kaspersen 2003: 401-417. 
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sin mest misskötsamma del. De nya sågs inte bara som en sämre grupp, de sågs också som 

hotande mot de värderingar och normer som rådde inom den etablerade gruppen.28

 

 

Dessa tre teorier kommer att i analysen användas för att besvara de frågor som ställdes i 

uppsatsens inledning. Durkheims tankar kommer att användas för att undersöka Västkustens 

nation som organisation och vilka eventuella funktioner föreningen och dess traditioner kan 

tänkas ha. Bourdieus teorier kommer förhoppningsvis att ge större förståelse för det 

symboliska och sociala kapital som finns inom nationen samt kring de studenter som 

engagerar sig i nationen. Avslutningsvis kommer Elias tankar kring etablerade och outsiders 

att användas för att analysera Västkustens nations relationer till andra studentföreningar i 

Växjö. 

 

När nu de övergripande teoretiska utgångspunkterna för studien framförts kommer en 

presentation av vad annan forskning inom samma område som denna studie ämnar undersöka 

har kommit fram till. 

  

                                                             
28 Olofsson i Andersen och Kaspersen 2003: 476-480. 
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7. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer relevanta studier kring studenter och studentliv att behandlas. 

 

I sin studie av studentpolitiken i Uppsala under 1700 och 1800-talen, Makt och vanmakt i 

fadersväldet29

     I en annan studie, utförd i nutid vid Uppsala universitet, undersöker Maria Zackariasson

, hävdar Johan Sjöberg att en idé om att ungdomar bör spela en mer betydande 

politisk roll spreds under den period han behandlar. Denna idé gick stick i stäv mot den 

rådande tanken inom universiteten, där det ansågs att politik och makt var förbehållet de äldre 

männen. Denna paternalistiska åsikt fanns bland annat vid det universitet Sjöberg studerar, 

Uppsala, och studien behandlar uppsalastudenters försök att utan formell makt försöka 

påverka sin omvärld i allmänhet och universitetet i synnerhet. Sjöberg kan på detta sätt visa 

på en stark konflikt mellan de progressiva studentorganisationerna å ena sidan och det 

konservativa universitetet å den andra. Trots att det mellan denna studie och Sjöbergs skiljer 

ungefär 200 år är det möjligt att en sådan konflikt är närvarande även idag. 
30

     Andra typer av konflikter inom studentlivet studeras av Ulrika Widding i studien 

Identitetsskapande i studentföreningen: Köns- och klasskonstruktioner i massuniversitetet. De 

studentföreningar som titeln skvallrar om är inte nationer utan utbildningsföreningar, men då 

dessa har liknande arrangemang som nationerna i Växjö och består av studenter kan ändå 

vissa paralleller dras mellan Widdings studie och den förevarande. Undersökningen behandlar 

tre studentföreningar vid Umeås universitet utifrån begreppen klass och genus. Widding 

använder en diskursanalys för att studera dem och finner i sin studie en skillnad emellan de tre 

olika studerandeföreningarna. Den manligt dominerade NATEK-föreningen har en mer 

klassisk tradition vilken Widding kopplar till medeltida studentideal. Den könsmässigt 

balanserade SAM-studentföreningen har en mer jämställd och meritokratisk diskurs som 

Widding hävdar härrör från 1700- och 1800-talen. Denna diskurs gäller även för den starkt 

kvinnodominerade MED-föreningen men i denna finns också en pågående omvärdering av det 

 

hur grupper formas och utvecklas och varför vissa individer hamnar utanför gemenskapen 

genom att undersöka två studentkorridorer. Liksom i föregående studie ses gruppen ungdomar 

som en specifik kategori, men Zackariasson väljer att inte studera individerna utifrån att de är 

studenter och därmed har liknande kulturella och ekonomiska förutsättningar. Konflikter och 

handlingsmönster analyseras istället utifrån ett makt- och genusperspektiv vilket gör att 

Zackariasson kan ge insikt i hur mindre grupper skapas och fungerar. 

                                                             
29 Sjöberg 2002. 
30 Zackariasson 2001. 
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meritokratiska begreppet där fler egenskaper som Widding uppfattar som kvinnliga - 

omvårdnad, ansvarskännande osv. - förs in i diskursen. Detta, anser Widding, gör att varje 

studentförening har ett unikt symboliskt kapital vilket hon anser kan vara betydelsefullt.31

     Studiemiljöns betydelse för studiemässiga framgångar analyseras i Akademisk kultur – 

vetenskapsmiljöer i kulturanalytisk belysning.

 

32 I denna studeras tre olika lärosäten, där 

varken Lunds eller Uppsala universitet är representerade, utifrån var sitt perspektiv och utifrån 

lärosätets unika förutsättningar. Högskolan på Gotland beskrivs i Emma Hernborgs 

delstudie33 som en tämligen liten akademisk miljö, vilket innebär både fördelar och nackdelar 

för dem som verkar inom denna miljö. Lärosätets unga ålder ger också konsekvenser då det 

ännu inte finns en etablerad plan för verksamheten . Detta kan innebära ett främlingskap för 

dem som verkar vid högskolan. Linda Berg34 studerar Luleå tekniska universitet där hon 

funnit en konkurrens med liknande tekniska lärosäten runt om i landet. I studien framkommer 

också att universitetet i hög grad har kopplingar till de industrier och den miljö som ligger 

utanför universitetet i regionen. Vidare presenterar Berg fyra identitetskonstruerande faktorer 

vilka påverkar individernas och universitetets självbild: region, industriell anknytning, kön 

och etnicitet. Dessa står till viss del i motsats till den optimistiska självbild som universitetet 

vill framhålla. De kan förklara varför universitetet har svårt att rekrytera nya studerande samt 

varför vissa studenter hamnar utanför gruppen. Helena Pettersson beskriver i den avslutande 

studien, om Jönköpings Handelshögskola35

     I en lite djupare studie av ett universitet har Lars Haglund genomfört två 

enkätundersökningar med studenter vid Karlstads universitet. Dessa studier kan ha betydelse 

, betydelsen av ett lärosäte och högskoleområde 

som ligger samlat på ett ställe men ändå inne i staden med både nackdelar och fördelar som 

följd. Även här diskuteras det faktum att högskolan är tämligen nygrundad och ännu inte 

hunnit skaffa sig den tradition och akademiska kultur som de äldre och större lärosätena har. 

Närheten mellan de olika institutionerna, forskare, doktorander och studenter diskuteras 

också. Dessa tre studier av högskolor och lärosäten med liknande villkor som Växjö skulle 

kunna sägas öka förståelsen för även Växjös situation. Gemensamt är att de är nyare lärosäten 

med viss regional anknytning. Dessutom står de inför en konflikt mellan att antingen 

efterlikna de äldre och större lärosätenas traditioner och akademiska kultur, eller skapa en helt 

egen. 

                                                             
31 Widding 2006. 
32 Red. Britta Lundgren 2002. 
33 Ibid. sid 19-74. 
34 Ibid. sid 75-140. 
35 Ibid. sid 141-224. 
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för Växjö då Karlstad också är en avknoppad och utlokaliserad högskola som bildat ett 

självständigt universitet. Haglund finner i sina undersökningar, 2220 studenter om studier och 

studentliv36 samt 4875 studenter om studier och studentliv37

 

, bland annat att studenter vid 

Karlstads universitet spenderar ungefär 35-40 timmar i veckan på sina studier med vissa 

skillnader mellan olika program. Ungefär en tredjedel av studenterna förvärvsarbetar vid 

sidan av studierna och lika stor andel anser att studietakten är för hög. Haglund kommer också 

fram till att de flesta studenter anser att även om staden Karlstad är en bra studentstad och att 

utbildningskvaliteten också är bra, finns det klara brister i studentlivet. Det finns alltså hos 

studenterna ett sug efter bättre studentliv. 

Sammantaget har det alltså tidigare bedrivits en del studier kring studenter och deras 

organisationer på större och äldre universitet, både i nutid och historiskt. Samtidigt har det 

forskats på den akademiska kulturen vid mindre universitet. Men inga studier har bedrivits har 

bedrivits kring hur kultur och traditioner skapas inom en grupp studenter i en organisation vid 

ett mindre universitet. Denna studie syftar till att undersöka just detta. 

 

Då jag nu presenterat vad andra studier kommit fram till vad gäller studenter och studentliv 

kommer nästa kapitel att behandla vilka resultat denna studie kommit fram till. 

  

                                                             
36 2006: 70-72. 
37 2009: 101-105. 
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8. Resultat 
I detta kapitel kommer en beskrivning av det som framkommit i materialet att presenteras 

utifrån de frågeställningar som lades fram i inledningen. Materialet har analyserats utifrån tre 

teman valda utifrån materialet för att kunna belysa olika aspekter av nationens verksamhet. 

De tre temana är: med- och motgång, kontinuitet samt kultur. Dessa tre kommer nedan att 

beskrivas närmare. 

     År 2000 bildades den så kallade Campusgruppen vid Växjö Universitet som ett led i att 

försöka få Växjö att bli Årets studentstad 2001 (en utmärkelse som delas ut av SFS – Sveriges 

förenade studentkårer), något som man också lyckades med. Campusgruppen bestod av en 

liten grupp människor med koppling till universitetet. Representanter fanns från universitetet 

men också från företag och intresseorganisationer kopplade till universitetet. Därtill deltog 

Studentkårens ordförande. I en skrift kallad Ett samlat kulturkoncept lade man på remiss till 

berörda institutioner och föreningar ut sin vision för hur kulturen på Campus38

 

 skulle kunna 

förändras under de följande fem åren. I texten presenterades vad universitetet kan göra för att 

underlätta kulturskapande arbete, men nationerna och utbildningsföreningarna fick väldigt lite 

utrymme. Istället fokuserades nästan uteslutande på de estetiska konstformerna som uttryck 

för kultur. Mot slutet av texten framhålls dock att: 

Studenter stannar oftast 3-5 år på universitetet. Att bygga upp traditioner kan 
därför vara av stor vikt, då de sprids från gammal till ny student och därför 
successivt skapar ett ökat sug efter de kulturella evenemangen om de är 
förväntade.39

 
  

Av texten kan det alltså utläsas att kulturskapande och traditioner är särskilt viktigt för 

studenter eftersom dessa byts ut med jämna mellanrum. I en annan skrivelse från 

studentkåren, daterad tredje april 1999, slogs det fast att kontinuitetsproblem uppkommer för 

studentkåren eftersom studenterna som sitter i fullmäktige och presidium när de väljs in har 

begränsad erfarenhet av så komplexa institutioner som en studentkår. Därtill byttes 

studenterna ut efter varje kårval.40

                                                             
38 Ett campus är ett område där ett universitet kan vara placerat. I Växjö ligger samtliga undervisningsbyggnader 
och en stor majoritet av studentbostäderna samlat i ett campus vid sjön Trummens södra strand sydöst om 
staden. Denna ansamling utan inblandning av det civila samhället har rimligtvis påverkat kulturutvecklingen på 
universitetet, men hur denna faktor påverkat ligger inte inom ramen för denna studie. 

 Sammantaget visar dessa två skrivelser att det finns ett 

behov av dels traditioner och dels kontinuitet hos studenterna. Delvis eftersom de byttes ut 

39 Ett samlat kulturkoncept - campusgruppens inventering och åtgärdsprogram. Campusgruppen Växjö 
Universitet 2000 sid. 5. 
40 Skrivelse till Kårstyrelsen, David Svensson (Studentkårens ordförande) 990403. 
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med jämna mellanrum, men också för att studenternas egna institutioner och organisationer 

skulle kunna bedriva sitt eget arbete på ett bra sätt. 

     Det kan antas att även om Västkustens nation förmodligen aldrig haft en så komplex 

organisation som studentkåren vid Växjö universitet och inte heller haft ett tillnärmelsevis 

lika brett uppdrag eller mandat, har organisationen ändå haft liknande förutsättningar och 

problem som sin moderorganisation eftersom rekryteringsbasen (studenterna) och dess 

förutsättningar är densamma. För att undersöka detta kommer detta kapitel att först behandla 

Västkustens nations historia ur ett ekonomiskt och engagemangsmässigt perspektiv. I kapitlets 

andra del undersöks huruvida det inom nationen har funnits en vilja att skapa kontinuitet för 

medlemmarna. Här har de av nationen anordnade festerna valts ut som undersökningsobjekt. 

Slutligen kommer nationens kultur och traditioner att undersökas genom att lyfta fram några 

av de symboler för nationens kultur som framkommit i materialet. Dessutom görs en 

genomgång av de relationer nationen haft med andra föreningar och institutioner genom sin 

historia. 

 

8.1 Västkustens nation i med- och motgång 
Alla organisationer har sina med- och motgångar. Beroende på olika faktorer kan antalet 

engagerade och medlemsantalet öka eller minska, och den ekonomiska situationen kan 

förbättras eller försämras. Eftersom Västkustens nation är, och alltid har varit, en ideell 

förening där de engagerade och medlemmarna utgör basen för hela organisationen, står och 

faller den med dessa människor. Som föreningar bland andra betraktat kan det hävdas att just 

studentföreningar har en speciell status eftersom de medlemmar och engagerade som utgör 

grunden för densamma byts ut efter tämligen korta verksamhetsperioder. Det kan alltså 

hävdas att en studentförening har ett svårare utgångsläge än andra föreningar vad gäller att 

behålla engagemang, men kanske också beträffande att behålla kollektiva minnen och 

kunskaper. Detta avsnitt behandlar Västkustens nations med- och motgångar utifrån två skilda 

perspektiv; nationens ekonomi och engagemang.  

 

8.1.1 Nationens ekonomi 
Eftersom Västkustens nation är en ideell förening som inte syftar till att generera pengar (och 

dessutom inte behöver betala skatt som ett företag) är det svårt att mäta dess framgång i 

ekonomisk vinst. Vid årets slut bör föreningens intäkter och utgifter balansera varandra och 

en rädsla har genom nationens historia flera gånger uttryckts för vad som kan komma att 
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hända om föreningen genererar för stor vinst. Skatteverket kan i ett sådant scenario uppfatta 

att föreningen utvecklats till ett företag och kräva att skatt ska inbetalas. Samtidigt kan ett 

större rörelseresultat visa på att föreningen genomfört fler och mer välbesökta aktiviteter på 

ett år, något som rimligtvis antyder en ökad framgång för nationen. I denna text kommer inte 

alla årsredovisningar och bokslut att redovisas eftersom flera av dem saknas helt. Istället 

presenteras toppar och dalar i nationens ekonomiska historia för att ge läsaren en bild av 

Västkustens nations ekonomiska utveckling. 

     Som tidigare nämnts verkar Västkustens nation ha haft en ostadig begynnelse på det 

ekonomiska planet. Både resultatuträkningarna och de eventuella pengar som fanns kvar från 

nationens första år kom aldrig kassören för läsåret 1986/87 tillhanda. Detta berodde på att 

resultaträkningarna inte godkänts av revisor och årsmöte samt på att handlingarna helt enkelt 

inte överlämnades. Istället verkar nationen ha fått starta om på ny kula.41 Det framstår som att 

den dåvarande styrelsen trots detta lyckats få nationen på fötter, eftersom balansen låg på plus 

700 kronor vid årets slut och man uppnått en omsättning på ungefär 30 000 kronor. Tre år 

senare, 1989/90 hade situationen förändrats kraftigt, då omsättningen istället var ungefär 240 

000 kronor.42 Vid denna tidpunkt hade nationen börjat anordna ett antal större fester vilka 

man tog betalt för. Den största utgiften var en skidresa till Stöten, på vilken man spenderade 

ungefär 43 000 kronor. Det verkar som att nationen medvetet gått minus eftersom kommunen 

bidragit med aktivitetsstöd på sammanlagt 10 000 kronor och medlemsavgifterna uppgick till 

ca. 14 000 kronor. Läsåret därpå, 1990/9143

     1992 verkar återigen ha varit ett ekonomiskt skakigt år för nationen, då årsmötet var 

tvingat att ta följande beslut: 

, var omsättningen liknande, men man gick istället 

med ca. 6000 kronor minus. Det kan förklaras med att man gjort flera stora inköp av tröjor, 

tygmärken osv. För första gången redovisas här också inkomster från nationens sponsorer: 

Falcon och Sparbanken Kronan. 

 
Revisionsberättelsen kunde inte godkännas pga. dess ofullständighet.44

 
 

Varför eller på vilket sätt revisionsberättelsen var ofullständig nämns inte, men följden blev 

att avgående styrelse inte beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen blev tvungen att rätta till 

de fel som upptäckts och därefter skicka ut informationen via medlemsbladet Räkan till alla 

                                                             
41 Kassabok för Västkustens nation, sid. 1. 
42 Årsbokslut Västkustens nation 1989/90 900507. 
43 Verksamhetsberättelse Västkustens nation 1990/91, odaterat. 
44 Föreningsmötesprotokoll 921102. 
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medlemmar för godkännande. I kassaboken syns flera korrigeringar samt utsuddade och 

förändrade siffror. Rimligtvis innebär detta att styrelsen gjort försök att rätta till de misstag 

som begåtts. På årsmötet valde också styrelsen in en ny ordförande och kassör, varefter man 

hoppades att den ekonomiska situationen skulle redas ut. Detta gick dock inte som planerat 

eftersom den nye kassören en vecka efter årsmötet omkom i en bilolycka.45 I protokollet för 

det därpå följande styrelsemötet framkom det att kassören haft en större, men för styrelsen 

okänd, summa av nationens pengar i sitt hem vid tiden för sin död.46 Gissningsvis förvärrades 

den ekonomiska situationen ytterligare på grund av detta. Ingen ekonomi- eller 

revisionsberättelse finns bevarad från året och inte heller nämns någonting om ekonomin i 

årsmötets verksamhetsberättelse.47

     Några år senare, läsåret 1996/97, gjorde nationen en stor ekonomisk vinst på ungefär 27 

000 kronor, vilket är ungefär en fjärdedel av de totala intäkterna.

 

48 Intressant nog nämns inte 

anledningen till denna ekonomiska framgång i verksamhetsberättelsen för året. Följande år, 

1997/98, går nationen också med vinst, denna gång med 29 000 kronor.49 Detta kan dock 

förklaras med att medlemsintäkterna ökat kraftigt från året innan. Redovisning för det därpå 

följande året saknas i handlingarna, men under läsåret 1999/00 redovisas en stor förlust på 

ungefär 28 000 kronor.50 Framförallt har minskad biljettförsäljning gjort att intäkterna 

minskat med 50 000 kronor jämfört med två år tidigare. Inte heller denna gång nämns 

någonting om de ekonomiska förhållandena i verksamhetsberättelsen samtidigt som både 

ekonomisk berättelse och utlåtande av revisor saknas. Den i materialet senast bevarade 

redovisningen, från 2001/02, visar att trots fallande intäkter (ca. 87 000 kronor jämfört med 

ca. 140 000 kronor 1997/98) har styrelsen fått nationens ekonomi på fötter igen och 

Västkustens nation går med nästan 10 000 kronor i vinst.51 Det kan också tilläggas att 

medlemsavgiften som från början var 30 kronor för ett halvår och 50 kronor för ett helt år,52 

successivt höjdes och 2004 beslutades om en höjning till summan som idag krävs för 

medlemskap: 50 respektive 100 kronor.53

 

 

                                                             
45 Styrelsemötesprotokoll 921116. 
46 Styrelsemötesprotokoll 921130. 
47 Verksamhetsberättelse 1992/93 930510. 
48 Resultaträkning 1996/97 970513. 
49 Resultaträkning 1997/98 Okänt datum. 
50 Resultaträkning 1999/00 Okänt datum. 
51 Ekonomisk rapport 2001/02 Okänt datum. 
52 Kassabok för Västkustens nation sid. 1. 
53 Årsmötesprotokoll 2003/04 040519. 
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8.1.2 Nationens engagemang 
Detta stycke behandlar antalet engagerade i nationen, något som går att mäta och som också 

borde kunna vara ett mått på hur framgångsrik nationen är, eftersom en mer framgångsrik 

nation också borde kunna dra till sig fler engagerade. Det är dock svårt att mäta graden av 

engagemang hos styrelse- och utskottsmedlemmar. Ett sätt att göra detta är att studera hur 

fullständiga rapporterna är från styrelsemöten och årsmöten, något som åtminstone till viss del 

borde kunna ge en inblick i hur välorganiserade och engagerade styrelsemedlemmar är i 

nationen. Denna del innefattar också hur många medlemmar nationen haft. 

     Som tidigare nämnts är engagemanget livsviktigt för en studentförening, eftersom arbetet 

drivs ideellt och ekonomin sällan eller aldrig tillåter att arvodera eller belöna arbete 

ekonomiskt (i Västkustens nation har enligt det material som stått att uppbjuda ekonomisk 

ersättning aldrig utgått till någon person för styrelsearbete). Men om ekonomiska faktorer inte 

kan räknas in i ekvationen varför studenter väljer att engagera sig ideellt i en nation, uppstår 

frågor kring vad det är som gör att studenter ändå väljer att sitta med i en studentförenings 

styrelse. På hemsidan54

     Vid årsmötet 1990 nämns sammanlagt 17 styrelsemedlemmar som verksamma i nationen 

under läsåret 1989/90.

 uppmanas besökare att ”göra karriär i VK” genom att gå med i 

styrelse eller i utskott av tre anledningar. För det första erbjuds studenterna därigenom ett 

rikare och mer levande studentliv genom engagemanget. För det andra får en styrelsemedlem 

också fler vänner under sin studietid och för det tredje påstås det att engagemang inom 

nationen är en merit för det kommande yrkeslivet. Det kan rimligen antas att det är av en eller 

flera av dessa anledningar som studenter sökt sig till Västkustens för att engagera sig, då det 

ligger i nationens intresse att rekrytera så många studenter som möjligt och alla möjliga 

anledningar att engagera sig därför borde ha presenterats. 

55

                                                             
54 [www]Västkustens nation. 

 Bland dessa innefattas dock ett flertal representanter med 

överlappande poster, något som skulle kunna tyda på en stor omsättning på 

styrelsemedlemmar under året. Förutom de traditionella posterna ordförande och vice, kassör 

och sekreterare, märks flera poster för olika bostadsområden för studenter. Exempelvis finns 

två representanter vardera för Västerled och Teknikum (två områden i Växjö stad där vissa 

utbildningar var placerade), två PR-ansvariga, två sportansvariga och två norska ledamöter 

(mer om Västkustens samröre med norska studenter finns att läsa i 8.3.5). I 

verksamhetsberättelsen för det följande läsåret (1990/91) har dessa dubbletter skurits ned till 

55 Verksamhetsberättelse 1989/90 900507. 
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vardera en post och styrelsen bestod av 13 medlemmar.56 Anmärkningsvärt är också att endast 

en person satt kvar i styrelsen över denna period, vilket torde betyda att nationen gick igenom 

en stor omvälvning, något som dock inte behandlas i verksamhetsberättelsen. Vid detta 

årsmöte har också medlemsantalet ökat till 440 stycken.57

     Under läsåret 1991/92 får engagemanget för nationen återigen ett uppsving och 17 

styrelsemedlemmar står namngivna i protokollen.

 

58 Årsmötet väljer samtidigt att välja in fem 

suppleanter, vilka inte innehar någon specifik post, i styrelsen. Beslut tas också om att tillåta 

inval av fler suppleanter löpande under hela året, vilket alltså innebär att en stor del av 

styrelsen endast sitter med på pappret utan någon specifik uppgift. En följd av detta kan vara 

att uppslutningen på mötena ofta ligger på 50 procent av styrelsemedlemmarna eller färre.59 

Nationen skapar också fyra utskott vilka har hand om varsitt av nationens 

verksamhetsområden. Detta resulterar i att styrelsen omvandlas till en administrerande och 

ekonomiskt ansvarig organisation som fungerar som övervakare och samordnare.60

     I förslagen till styrelse för läsåren 1993/94 och 1994/95 står att läsa att åtta permanenta 

styrelsemedlemmar skulle komma att utgöra nationens högsta beslutande organ.

 De fyra 

utskotten är pub, fest, aktivitet samt information. 

61 Bland dessa 

fanns de fyra poster som krävdes enligt stadgarna (ordförande, vice, kassör och sekreterare) 

samt en representant vardera för de fyra utskotten. Nationen verkar ha haft ett par 

lyckosamma år då man för första gången (enligt det material som funnits att tillgå) kan utropa 

sig som största nation på Campus med ungefär 500 medlemmar 1994.62 På det nästkommande 

styrelsemötet väljs också fem ”alternerande” suppleanter in i styrelsen. På vilket vis de är 

alternerande nämns inte. Läsåret 1996/97 utvidgas styrelsen med dubbla uppsättningar 

pubansvariga, infoansvariga och aktivitetsansvariga samtidigt som begreppet ”suppleant” 

försvinner. Anledningen till att styrelsen utvidgas kan vara att nationen under föregående år, 

1995/96, tvingats ställa in en del sittningar och aktiviteter pga. för dålig uppslutning.63

     Under läsåret 1998/99 nådde Västkustens nation sina största medlemsmässiga framgångar i 

sin historia då sammanlagt 1280 personer löst medlemskap i nationen.

 

64

                                                             
56 Verksamhetsberättelse 1990/91 910423. 

 De ökade intäkter 

man på detta sätt vunnit bestämde styrelsen borde återgå till medlemmarna genom att 

57 Verksamhetsberättelse 1990/91 910423. 
58 Årsmötesprotokoll 1990/91 910423. 
59 Styrelsemötesprotokoll 920113, 920217, 920429. 
60 Styrelsemötesprotokoll 920217. 
61 Årsmötesprotokoll 940505. 
62 Verksamhetsberättelse 1993/94 940505. 
63 Verksamhetsberättelse 1996/97. 
64 Verksamhetsberättelse 1998/99 990511. 
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nationen ekonomiskt sponsrar evenemang för att göra dem billigare och i förlängningen mer 

attraktiva. Detta till trots verkar inte deltagandet av medlemmarna på de av nationen 

anordnade arrangemangen ha ökat i samma takt som medlemsantalet, snarare tvärtom. Under 

flera rubriker i verksamhetsberättelsen för 1998/99 uttrycks att man hade önskat fler 

studenters deltagande. Bland annat under aktivitetsberättelsen: 

 
Efter att paintball-arrangemanget tyvärr blivit inställt p g a [sic] för litet intresse, 
var det dags för nästa utflykt. Den 27/4 var det nämligen dags för den 
efterlängtade, dock inte av så många som väntat, tysklandsresan.65

 
 

Andra beslut vid detta årsmöte var att utöka det antal poster vilka var bestämda av nationens 

stadgar, till tio. Förutom de åtta som tidigare nämnts ingick nu också en webansvarig och en 

caféansvarig. Dessutom ändrades benämningen på nationens säte från Växjö högskola till 

Växjö universitet eftersom högskolan fått universitetsstatus under året.66

     Det minskade deltagarantalet på sittningar och andra aktiviteter verkar vara en 

genomgående trend för nationen då rörelseresultatet i slutet av 90-talet sjunker flera år i rad. 

Nationen gick dock inte med ekonomisk förlust sett över en längre tidsperiod och antalet 

styrelsemedlemmar pendlade mellan tolv och 15. Denna trend höll i sig även under de första 

åren på 2000-talet, nationens medlemsantal minskade dock till mindre än hälften av de 1280 

medlemmar som erlade medlemsavgift 1998/99.

 

67

     Protokollen för nationens styrelsemöten blir under det tidiga 2000-talet betydligt längre 

och mer utförliga. Detta skulle kunna bero på att 2000-talets sekreterare är mer noggranna i 

sina nedtecknanden, men den kan också tyda på att kraven på dokumentation ökat samt att 

nationen var inblandad i fler händelser och evenemang. Från höstterminen 2002 införde också 

nationen planeringsdagar för styrelsemedlemmarna

 Detta skulle kunna vara en effekt av att 

nationen beslutat höja medlemsavgiften från 50 kronor till 70 kronor för ett helår i slutet på 

läsåret 1998/99.  

68

                                                             
65 Verksamhetsberättelse 1998/99 990511 sid. 2. 

 där planering av aktiviteter och 

sittningar gjordes, men även diverse andra ämnen diskuterades. Dessa kunde vara alltifrån 

vems tur det var att ordna fika till mötena och vem som städade föreningslokalen, till vilka 

regler som skulle gälla för styrelsemedlemmarna och hur nya utskottsmedlemmar 

rekryterades. Genom ett för samtliga nationer gemensamt beslut i april 2004 arbetade också 

nationen aktivt för att öka studenternas engagemang, inte bara för den egna nationen utan för 

66 Verksamhetsberättelse 1998/99 990511. 
67 Styrelsemötesprotokoll 040128. 
68 Dagordning, planeringsmöte ht 02, 021112. 
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alla universitetets föreningar. Styrelsen inhandlade dessutom böcker om hur styrelsearbete bör 

utföras, instiftade ordningsregler för möten, förbättrade mötesprotokollens formalia, beslutade 

att i fortsättningen ska den som är mest kompetent få en plats i styrelsen samt att alla 

engagerade efter genomfört styrelsearbete fick ett intyg på sina insatser.69

 

 

8.1.3 Sammanfattning och analys 
Vid studiet av nationens med- och motgångar kan en tydlig trend ses. Nationen har från sitt 

grundande och framåt en på lång sikt uppåtgående trend vad gäller både medlemsantal och 

ekonomisk omsättning fram till 90-talets slut och 2000-talets början. Då började både 

ekonomi och medlemsantal att gå nedåt för att sedan hamna på en lägre nivå. Denna 

utveckling skulle kan bero på ett antal faktorer. I början av stycke 8.1.2 presenterades tre 

anledningar vilka nationen själva lägger fram som argument för studenter att engagera sig i 

nationen. Det kan hävdas att den tredje av dessa anledningar, engagemanget som merit för 

arbetslivet, är opåverkbar för nationen. De övriga två, möjligheter till ett rikare studentliv och 

fler vänner, kan Västkusten ha varit sämre eller bättre på genom historien. Det kan förklara 

olika nivåer av engagemang. Andra tänkbara variabler som skulle kunna spela roll är 

ekonomiska och studiemässiga faktorer (hur mycket tid är studenterna tvungna att lägga på 

studier samt om de har ekonomiska möjligheter att engagera sig ideellt eller om de är tvungna 

att jobba för att finansiera sina studier) samt trendmässiga förändringar. Ungefär var tredje 

student levde 2010 i fattigdom.70

     Under Västkustens historia var nationsengagemanget inledningsvis svagt ökande för att 

sedan plana ut i mitten av 90-talet. De ekonomiskt och medlemsmässigt svårare år som följde 

på dessa verkar ha fått till följd att en professionaliseringsprocess inletts där styrelsen blev 

bättre organiserad, fick mera ordning på möten, ekonomi och var mer noggrann med 

redovisning av tagna beslut. Dessutom utvecklades medvetna strategier för nationens 

utveckling och överlevnad. Om denna process fått önskat resultat är svårt att säga, eftersom 

det inte går att bevisa hur nationen skulle utvecklats om denna process inte inletts, men klart 

är att professionaliseringsprocessen har påverkat nationen. En annan möjlig förklaringsmodell 

till utvecklingen kan vara att även samhället utanför campus utvecklades på ett liknande sätt. 

 Rimligen borde dock hur väl Västkustens nation utfört sitt 

arbete spela roll för nationens dragningskraft för studenter till utskott och styrelser. 

     Under punkt 6.1 diskuterades att Emile Durkheims funktionalistiska teorier om att 

organisationer och institutioner kan ses som organ inom samhällskroppen. Dessa har så länge 
                                                             
69 Styrelsemötesprotokoll 030404, 040407, 051011,051025,030410 och 060314. 
70 [www] nyhetskanalen.se. 
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de har en funktion inom samhället en existens, men när funktionen försvinner eller tas över av 

ett annat organ försvinner så småningom också organisationen. Enligt denna teori har alltså 

Västkustens nation ett bestämt syfte och finns kvar så länge detta syfte uppfylls. I inledningen 

till detta kapitel hävdades det att kultur och traditioner är viktiga för studenter, eftersom de 

endast studerar under en begränsad tid och därefter byter socialt sammanhang. Därmed skulle 

det kunna påstås att funktionen med en nation, i detta fall Västkusten, är att bidra med kultur 

och traditioner till sina medlemmar. Således borde nationen försvinna om den inte längre kan 

uppfylla denna funktion eller om funktionen tas över av någon annan organisation. Ur detta 

perspektiv kan Västkustens nedgång i slutet på 1990-talet och i början på 2000-talet förklaras, 

då den föregicks av sjunkande deltagande i nationens aktiviteter och fester. Västkustens 

nation kunde alltså inte längre för alla sina medlemmar uppfylla förmedlandet av den kultur 

och tradition som var efterfrågad av studenterna och därmed skulle kunna sägas vara dess 

syfte. Detta kan vara en av anledningarna till att medlemsantalet drastiskt sjönk. Nationens 

svar på detta skulle kunna ha varit att hitta en ny funktion för sina medlemmar, men istället 

valde styrelsen att försöka bli bättre på det som nationen redan gjorde genom att inleda en 

professionaliseringsprocess som fortfarande pågår vid tiden för materialets kronologiska 

främre gräns. 

 

8.2 Kontinuitet 
Förutom den dagliga driften av nationen och bemannandet av studentpubarna skulle det kunna 

påstås att Västkustens nations kärnverksamhet är de olika evenemang man anordnar och de 

fester och sittningar de bjuder in sina medlemmar till. För att se hur organisationen behandlat 

kontinuitet genom årtiondena kan en forskare därför undersöka vilka av nationens fester som 

finns kvar, vilka som försvunnit och hur nya fester skapas. Det bör i sammanhanget betonas 

att Västkustens nation förutom fester även bedriver aktivitetsverksamhet, exempelvis har 

skidresor och idrottsliga aktiviteter anordnats. Denna text kommer dock att fokusera på 

festerna, då dessa skulle kunna antas ha ett större och mer lättanalyserat kulturellt innehåll än 

exempelvis en omgång paintball. Av hävd verkar återkommande fester komma tillbaka med 

ett års mellanrum, gissningsvis inte med kortare intervall eftersom medlemmarna då tröttnar 

på samma tema. Festerna återkommer inte heller med längre intervall eftersom omsättningen 

på styrelsemedlemmar är så pass stor att ett kontinuitetsproblem då uppstår. Detta verkar 

stämma för alla fester förutom jobbarnas tackfest. Den återkommer oftast varje termin med 

olika teman. 
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     Att en nation under lång tid återkommande erbjuder en och samma fest är relevant för 

denna studie eftersom festen därigenom dels är traditionsskapande och profilerande för 

nationen och dels uppenbarligen är populär hos flera generationer av medlemmar. På samma 

sätt är kortlivade fester intressanta, eftersom de antingen visar på ett försök till kontinuitet 

som misslyckats (förutsatt att kontinuitet och traditionsskapande är önskvärt enligt 8.1.3), att 

festen uppkom av en särskild anledning vid ett visst tillfälle eller att sittningen inte var 

populär nog hos nationens medlemmar och i styrelsen. Sammanlagt hittades i materialet 27 

fester anordnade av Västkustens nation under perioden 1986-2006 med olika namn och teman 

där både återkommande och enskilda fester uppkom. Nedan presenteras några av dem.  

 

8.2.1 Långlivade fester 
En av de mest långlivade av Västkustens fester torde vara den så kallade Baklängessittningen 

eller Baklängesmiddagen vid vilken en festkväll tas i omvänd ordning. Av tradition inleds 

sittningen med att gästerna får någon form av huvudvärksstävjande tablett eller lösning, för att 

sedan i tur och ordning ge sig i kast med nattamat, efterrätt, huvudrätt, förrätt och 

välkomstdrink i nämnd ordning. Kontinuerligt annonseras nya programpunkter genom att 

gästerna uppmanas ”tacka” för ett tal, ett framträdande eller liknande med en applåd, varefter 

programpunkten tar vid. Festen har karaktären av en så kallad finsittning där kavaj är 

anmodad klädsel för herrar och cocktailklänning gäller för damer. I början av kvällen är det 

dock tillåtet med mer ovårdad klädsel än mot slutet, även detta enligt baklängestemat. Första 

gången Baklängessittningen nämns i Västkustens nations arkiv är i mars 198971 varefter den 

återkommer varje år (förutom 1992)72

     Nationsfesten är vid Campus Växjö en tillställning där alla nationer var för sig har en 

finsittning varefter de samlar alla festdeltagare på en plats för att fortsätta festen. Eftersom 

antalet nationer vid Campus Växjö fluktuerat, har även namnet på Nationsfesten gjort 

detsamma, alltifrån Trenationsfesten 1989

 fram till idag. Det kan dock noteras att Västkustens 

nation i källmaterialet aldrig verkar ha använt sig av Baklängessittningen för att profilera och 

marknadsföra sig, något som man gjort med både Räkfrossan och skidresor till Alperna eller 

de svenska fjällen. Detta har skett trots att båda dessa evenemang visat sig vara dels mindre 

populära och dels inte lika långlivade. 

73 till Sexnations 199374

                                                             
71 Kassabok för Västkustens nation: 12. 

. Lokal och tema för denna 

72 Det är möjligt att en Baklängesmiddag anordnades detta år, men ingen referens till den har kunnat hittas i 
materialet. 
73 Kassabok för Västkustens nation: 12. 
74 Styrelsemötesprotokoll 921004. 
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fest verkar ha skiftat under årens lopp och endast viss kontinuitet kan skönjas (se nästa 

stycke).75

     Räkfrossan nämns för första gången i räkenskaperna i oktober 1986

 Några gånger under perioden har Nationsfesten också fått ställas in pga. bristande 

intresse (exempelvis 1990). 
76 och som namnet 

antyder är Räkfrossan en sittning där gästerna får inmundiga räkor, men också andra skaldjur, 

i obegränsad mängd. På flera ställen i källmaterialet, både i tidiga och senare delar, nämns en 

särskild dryckesvara som betydelsefull och traditionsbunden: en rosafärgad shot med en 

djupfryst räka i som kylning.77

     Vikingafesten eller Vikingablotet nämns första gången i september 1989

 Som enskild sittning verkar Räkfrossan ha överlevt fram till 

1993, då den övergick till att vara Västkustens nations fest under Nationsfesten (se föregående 

stycke). Detta har fortsatt fram till april 2006, då Västkustens bidrag till dåvarande 

Sexnationsfesten övergick till att vara en finsittning utan räkor. Nationens styrelse valde att 

ersätta den traditionstyngda sittningen med en fest med filmtema (Movie night) vilken endast 

överlevde ett år. En av anledningarna till att sittningen förändrades och sedan avskaffades kan 

vara att Västkustens nation i mitten av 90-talet avskaffade rosa som nationsfärg och valde bort 

räkan som sin symbol. Det resulterade i att styrelsen blev mindre benägen att behålla 

sittningen. I kapitlet om kultur och traditioner finns ett längre stycke (8.3.1.1) om valet att 

ändra färgkod och symbol. 
78

 

 och levde fram 

till mitten av 90-talet då den 1995 ställdes in på grund av bristande intresse och sedan aldrig 

återkom. Det framstår ändå som att just Vikingafesten vid denna tidpunkt är något av en 

profilerande sammankomst för Västkustens medlemmar då gästerna genomgick en 

invigningsritual och också svor eder till Västkustens nation. I övrigt förväntades gästerna bete 

sig som vildar, bland annat ingick leken kast med liten dvärg. Stämningen speglas också i 

följande citat: 

Vikingafesten på Mjödner 5/3 blev lyckad. Den första kycklingen nådde taket 
redan innan Toastmastern hunnit dra igång med första sången. Ideen [sic] med 
att plasta in hela rummet med plast uppskattades av städpatrullen, som hann få 
undan allt i tid. 79

 
 

                                                             
75 2008 anordnades den senaste Nationsfesten, då flera nationer också slog samman sina sittningar för att utöka 
gästantalet. Därefter har sittningen inte återkommit utan ersatts av Novembergalan, en gemensam sittning för 
samtliga nationer. 
76 Kassabok för Västkustens nation sid. 1. 871030. 
77 Exempelvis i verksamhetsberättelsen 1996/97. 
78 Kassabok för Västkustens nation sid. 15. 890922. 
79 Styrelsemötesprotokoll 930308. 
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Intressant är också att i verksamhetsberättelsen 1990/91 benämns Vikingafesten som 

”traditionell”, trots att den då bara var två år gammal.80 På samma sätt benämndes en 

tennisturnering vid namn VK-open som ”anrik” tredje året den spelades.81

     En mängd benämningar finns på de fester nationen anordnar i början av läsåret för att 

locka medlemmar och jobbare. I början av september 1992 hölls den första festen av detta 

slag, då benämnd Jobbarfest (inte att förväxla med de jobbarfester som hållits senare för att 

tacka jobbarna för en given insats). Andra benämningar på denna fest har varit Stim- och 

stojfesten, Uppvärmningsfesten och Kick-Offen. Även om teman och aktiviteter skiftat genom 

åren, verkar det som att denna tillställning har haft mindre sittningskaraktär och varit mer 

inriktad på sociala aktiviteter för att gästerna ska lära känna varandra och styrelsen.

 

82

     Jobbarfester benämns de sittningar och fester med skiftande teman som Västkustens 

anordnar för sina jobbare som tack för att de ställt upp på nationens pubkvällar och olika 

evenemang. Den första som nämns i materialet gick av stapeln i december 1992.

 

83

     Snålsittningar anordnades också från 1999, eftersom styrelsen ansåg att de sittningar man 

anordnade var för dyra och man ville öka gästantalet.

 Denna fest 

har därefter återkommit varje termin eller en gång om året. 

84 Festen går ut på att gästerna för en 

mindre summa pengar får en enklare middag och underhållning. Denna fest kördes parallellt 

med den så kallade Bacchanalen85

     En annan återkommande fest är Overallis (även kallad Kravall – KRAV på overALL

 (instiftad 2002) med liknande upplägg, antingen som 

välkomstsittning för nya och återvändande studenter, eller som sittning mot slutet av terminen 

då studenternas budget var mer ansträngd. 
86), 

instiftad 1994.87 Till skillnad från de andra nationerna har Västkustens nation egna overaller 

med nationens symbol och färger, vilka används på denna sittning, men även overaller 

representerandes andra föreningar är välkomna. 2010 års overallsittning måste dock nationen 

ställa in på grund av bristande intresse.88

 

 

                                                             
80 Verksamhetsberättelse 1990/91 910423. 
81 Verksamhetsberättelse 2001/02 020503. 
82 Exempelvis märks detta i styrelsemötesprotokoll 930829. 
83 Styrelsemötesprotokoll 921116. 
84 VK-revyn nr.1 mars/april 1998. 
85 Verksamhetsberättelse 2003/04 040519. 
86 Verksamhetsberättelse 1995/96. Okänt datum. 
87 Styrelsemötesprotokoll 940314. 
88 [www] Västkustens nation. 
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8.2.2 Kortlivade fester 
Förutom de långlivade festerna där kontinuitet framstår som det viktiga för att studenterna ska 

kunna känna igen sig och nationen profilera sig, har Västkustens nation genom historien 

också erbjudit fester som bara framträdde vid enstaka tillfällen. Det är intressant att ställa sig 

frågan varför dessa fester och evenemang inte överlevde. Då kan nämligen forskaren få bättre 

svar på frågan om vad som påverkar kontinuitet, eftersom det som inte påverkar kontinuitet 

studeras. 

     I Västkustens nations linda i slutet på 80-talet och början på 90-talet verkar ett flertal fester 

ha organiserats tillsammans med Skånes nation, exempelvis Samfesten89, 

Huvudbonadsfesten90 (då första pris i form av fem öl gick till bästa hatt) samt Sydvästfesten91

     I september 1992 anordnade Studentkåren en jubileumsparad längs Storgatan för att fira att 

Högskolan i Växjö då funnits i 25 år. Västkustens nation bidrog med en ”profilering”, vilken 

vann Studentkårens pris (2000 kronor) för bästa ekipage med motiveringen ”för största bredd 

och djup, oanad mångsidighet, räkorderligaste dammsugare”.

 

(då gästerna spelade paintball mot varandra för att sedan klä sig i Sydväster och festa ihop). 

Det är möjligt att dessa dog ut eftersom de ersattes av större och mer organiserade 

nationsfester. 

92 Vinstpengarna investerades i 

en fest för dem som hjälpt till med byggandet. Festen gick av stapeln på studentpuben 

Mjödner den nionde oktober samma år.93

     Västkustens nation började i mars 1993 sälja biljetter till sittningen Gul Afton, där gästerna 

uppmuntrades att tro att det som skulle firas var påsken. Istället visade det sig dock att 

styrelsen planerat en julfest med traditionell mat, glögg och klapputdelning.

 

94 Projektet lades 

ned redan året därpå då man istället bestämde sig för att satsa på den första 

overallsittningen.95

     1988 försökte Västkustens nation för första gången organisera en bal tillsammans med de 

andra nationerna, något som man senare försökte att återigen införa på programmet, bland 

annat i form av en Maskeradbal 1998.

 

96

                                                             
89 Kassabok för Västkustens nation sid 3. 870412. 

 Denna var man dock tvungen att ställa in pga. 

90 Verksamhetsberättelse 1989/90, 900507. 
91 Styrelsemötesprotokoll 930125. 
92 Styrelsemötesprotokoll 920928. 
93 Styrelsemötesprotokoll 920928. 
94 Styrelsemötesprotokoll 930301. 
95 Styrelsemötesprotokoll 940314. 
96 VK-revyn nr.1 mars/april 1998. 
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bristande intresse. Ytterligare en bal kom upp som förslag i september 2001, men detta 

röstades ner då det ansågs att de ekonomiska riskerna var för stora.97

     Nationens födelsedag firades 1995

 
98 (tio år), 200599 (20 år) samt 2010 (25 år). Dessutom 

har ett antal fester kommit och gått för att fira olika högtider, exempelvis jul100 och nyår.101

 

  

8.2.3 Sammanfattning och analys 
Överlag uppvisar Västkustens nations festutbud prov på stark kontinuitet och vilja till 

detsamma. Anledningen kan självklart vara att det är enklare att upprepa ett lyckat 

arrangemang än att starta upp någonting helt nytt. Men kanske upplevs också behovet av att, 

som Studentkåren uttryckte det i början av detta kapitel, skapa traditioner för studenterna och 

i det här fallet medlemmarna. De flesta av festerna som finns idag har en mångårig historia 

bakom sig och används också ofta i marknadsföring som profilerande arrangemang för 

nationen. Det kan också sägas vara intressant att ur detta perspektiv betrakta nationens 

användande av begreppet tradition. Det räcker med att en tillställning återkommer två år i rad 

för att den ska betraktas som traditionell. 

     De fester som inte överlevt verkar ha försvunnit eftersom förutsättningarna på något sätt 

förändrats (som när antalet nationer vid Campus förändrades och Nationsfesten fick byta 

namn), att festen har blivit ersatt av en annan med liknande tema (som i fallet med 

Bacchanalen och Snålsittningarna) eller där en sittning försvunnit, eftersom man ville hitta på 

något helt nytt och det gamla helt enkelt inte fick plats på schemat (exempelvis Gul Afton). 

     Pierre Bourdieus teori om det sociala rummet (se stycke 6.2) understryker att människor 

med liknande mängd kulturellt respektive ekonomiskt kapital har enklare att förstå varandra 

eftersom de förmodligen delar många åsikter och har mycket gemensamt. Det kan hävdas att 

alla grupper av studenter, oavsett utbildning, i detta sociala rum kan placeras i nära anslutning 

till varandra då de inte bara har liknande ekonomiska förutsättningar (i och med att de flesta 

lever på studielån) utan också för att de har liknande kulturellt kapital vad gäller 

utbildningstid och status i samhället. Beträffande studenterna i Växjö har de flesta också en 

liknande social bakgrund (se stycke 5.1) vilket gör skillnaden ännu mindre. Det som blir 

avgörande för vilket symboliskt kapital en viss student besitter är därför varken det 

ekonomiska kapitalet eller det kulturella utan snarare det sociala kapitalet, som uppkommer ur 

                                                             
97 Styrelsemötesprotokoll 010911. 
98 Verksamhetsberättelse 1995/1996 Okänt datum. 
99 Verksamhetsberättelse Festutskottet 2004/05 050504. 
100 Styrelsemötesprotokoll 931129. 
101 Sånghäfte, 981231. 
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en specifik grupp och genom de kontakter en individ innehar. Detta sociala kapital kan i en 

given situation då det accepteras därmed ge individen fördelar, eftersom det omvandlas till 

symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet bestämmer sedan individens status i en given 

situation. Det sociala kapital och de kontakter en individ skaffar sig genom att bli 

styrelsemedlem i en nation kan därför sägas ligga till grund för högre status. 

     Det kapital som förmedlas till gästerna på fester och sittningar borde vara av en liknande 

typ som det som styrelsemedlemmarna får genom sitt engagemang, eftersom kontakter kan 

knytas och status uppnås även av gäster. Graden av socialt kapital är dock inte lika hög. Det 

finns dock ytterligare en vinst för gästerna, de blir genom deltagandet i sittningarna en del av 

ett större sammanhang där traditioner och kultur förmedlas och får också möjlighet att bidra 

till denna kultur. En äldre sittning vilken bedöms som traditionell av gästerna kan därmed 

sägas ha ett högre värde för gästerna, eftersom den innebär att en högre grad av kulturellt 

kapital förmedlas. Detta kulturella kapital kan också förklara varför en del sittningar och 

fester föresvunnit. Kanske bar helt enkelt inte balen på det kulturella kapital nationens 

medlemmar sökte. Om balen hade överlevt och blivit etablerad skulle den dock kunna ha nått 

en högre status och fler gäster. Likaså skulle de samarbeten med andra nationer som nämnts 

kunna sägas bestå endast så länge de bibringade kulturellt kapital i tillräckligt stor mängd till 

gästerna.  

 

8.3 Nationens kultur 
För att undersöka och beskriva Västkustens nations kultur kommer källmaterialet att 

skärskådas utifrån två perspektiv. Det första behandlar de kulturella symboler man använt att 

samla nationen kring. Dessa kan ses som uttrycksformer för det kulturella kapital nationen 

besitter. Denna del behandlar alltså de fysiska representationerna av nationens kultur och vad 

dessa kan ha haft för betydelse för medlemmar och styrelsemedlemmar. Den andra delen av 

kapitlet behandlar nationens relationer med och till andra nationer, föreningar och 

studentkåren samt med högskole-/universitetsledningen. Detta är viktigt att uppmärksamma 

då en sociologisk grundprincip stipulerar att en grupp i stort och smått definieras utifrån andra 

grupper i sin närhet.102

 

 

                                                             
102 För en diskussion om grupper och organisationers förhållande till varandra, se till exempel Ahrne m.fl. 2003: 
22-25. 
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8.3.1 Kulturella symboler 
I denna del av kapitlet kommer olika kulturella symboler för Västkustens nation att tas upp 

och beskrivas utifrån vad de kan ha haft för kulturell betydelse för nationens medlemmar och 

för de med lite djupare engagemang för nationen. Observera att denna lista på kulturellt 

skapande aktiviteter och kulturella symboler inte är fullständig. Istället har ett antal kulturella 

symboler valts ut och beskrivs nedan för att teckna en bild av hur nationens kultur 

symboliserats och manifesterats i olika sammanhang. Dessa fem symboler var i tillräcklig 

mängd beskrivna i materialet och kvarstod dessutom som symboler för nationen under en 

längre tid, vilket gjort att de fått utrymme i denna text. 

 

8.3.1.1  Räkan 
En av de tidigaste symbolerna för Västkustens nation verkar ha varit Räkan, föreningens egen 

logotype fram till det sena 90-talet.103

 

 Men för nationen verkar inte Räkan endast ha varit en 

samlande symbol, den återkommer i flera olika sammanhang och under en längre tid. Bland 

annat är den med i nationens egen visa, Västkustsången: 

Västkusten är allra bäst 
Rosa, rosa 
Vi är de som festar mest 
Hej Räkan hej! 
Hej Räkan hej, hej Räkan hej 
Vi är de som festar mest 
Hej Räkan hej! 104

 
 

Ursprunget till denna symbol har inte gått att finna, men den kan grunda sig i den från början 

väldigt populära sittningen Räkfrossan, som alltså arrangerats från nationens begynnelse. Vid 

denna fest serverades traditionellt en rosafärgad shot till alla gäster där en fryst räka fanns 

med som kylning istället för en isbit. Även nationens rosa medlemsblad i A5-format kallades 

Räkan och samtliga märken (avsedda att fästas på overaller) nationen tryckte upp hade en 

räka i olika utföranden som bas. På hösten 1996 togs på ordinarie styrelsemöte beslut om att 

radikalt förändra föreningens logotype, färg samt avskaffa Räkan, både som föreningssymbol 

och som namn på medlemsbladet, vilket ersattes av VK-revyn. Beslutet motiveras i det nya 

medlemsbladet med att den förra symbolen var tråkig och förlegad.105 Sista gången Räkan i 

någon form finns bevarad som trycksak är under Baklängesmiddagen 1996.106

                                                             
103 För en bild av Räkan, se bilaga 1. 

 

104 Sånghäfte Baklängesmiddag 940114. 
105 VK-revyn mars 1997. 
106 Sånghäfte Baklängesmiddag 961011. 
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8.3.1.2 Holger 
Vid slutet av 1990-talet når Västkustens nation sina största framgångar vad gäller att rekrytera 

nya medlemmar, exempelvis erlade 1 280 personer medlemsavgift under läsåret 1998/99. Det 

utökade intäktskapitalet möjliggjorde för nationen att göra ett flertal större och mindre inköp, 

däribland av en mörkgrön minibuss av märket Volkswagen. Efter en del reparationer och 

utsmyckning togs den i bruk och döptes till Holger.107 Förslaget att nationen borde inhandla 

en bil för sina gemensamma intressen hade uppkommit tidigare108, men det går inte att bevisa 

att denna tanke levt kvar då ingen hänsyftning kunnat hittas om att inköpet berodde på ett 

tidigare beslut. I Västkustens nations dåvarande medlemsblad VK-revyn infördes från mars 

1998 en särskild sektion för fordonet, ”Holger-nytt (the folkabuss)” där styrelsen för 

medlemmarna presenterar vad som hände med bilen för tillfället.109 Bland annat åkte Holger 

på upptäcktsfärd till skogarna runt Fagerhult och hamnade på verkstaden. Styrelsen ordnade 

också gemensamma Hogge-dagar då bilen servades och kördes runt på Campus för att göra 

reklam samtidigt som styrelsen festade i den. I oktober 2001 hade bilens bromsar rostat 

sönder helt vilket gjorde den farlig att köra med.110 Holger, tidigare nationens flaggskepp, 

blev nu stående på en parkeringsplats i väntan på bärgning och skrotning.111 Ouppmärksamhet 

inom styrelsen gjorde också att Holger fick parkeringsböter vilket ytterligare stärkte 

övertygelsen om att minibussens tid var förbi och i slutet av läsåret 2001/02 skrotades 

Holger.112

 

 

8.3.1.3 Fiskeboa/Feskeboa 
Västkustens nation har haft tre olika lokaler som omväxlande använts som förråd och 

möteslokal. Den första delades med de andra nationerna och var belägen på adressen 

Stallvägen 7. Där hade hyresbolaget tidigare haft ett mindre utrymme och förråd, benämnt 

postrum eftersom post vid något tillfälle sorterats där. Då hyresbolaget inte längre hade bruk 

av utrymmena fick nationerna möjlighet att hyra dem.113 Något senare flyttade Västkusten till 

ett liknande postrum på Stallvägen 13 som delades med Norrlands nation.114 Delvis gjordes 

detta möjligt med hjälp av bidrag från Växjö kommun.115

                                                             
107 Verksamhetsberättelse 1998/99 990511. 

 Slutligen valde nationen att hyra ett 

108 Styrelsemötesprotokoll 941108. 
109 VK-revyn nr. 1 mars/april 1998. 
110 Styrelsemötesprotokoll 011016. 
111 Styrelsemötesprotokoll 020227. 
112 Verksamhetsberättelse 2001/02 020503. 
113 Styrelsemötesprotokoll 900917. 
114 Styrelsemötesprotokoll 940603. 
115 Styrelsemötesprotokoll 930419. 
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helt eget postrum på Stallvägen 15 vilket vid tillträdet i januari 1999 var i tämligen nedgånget 

skick.116

 

 Styrelsen lade dock ner en stor mängd tid och kraft för att rusta upp stället, en 

restaureringsprocess som verkar ha pågått kontinuerligt då dekoren förefaller ha skiftat i 

utseende över tid. Att lokalen inte endast användes som möteslokal och förråd framgår av 

följande brev från Hyresbostäder: 

Klagomål har inkommit från hyresgäster boende på Stallvägen 15. De klagande 
gör gällande att Ni stör ordningen i huset. Störningarna består i att de 
kringboende vid ett stort antal tillfällen besvärats av musik med alltför hög 
ljudnivå från Er stereoanläggning.117

 
 

Trots denna tillsägelse har dock Västkustens nation fått stå kvar som hyresgäst och gör det än 

idag. Läsåret 1999/00 valde nationerna att gemensamt hyra en annan lokal och flera av 

nationens möten förlades till denna så kallade Grindstuga (vilken fått sitt namn då den låg i 

närheten av Teleborgs slott).118 I ett försök att samla nationernas försäljning och 

administration till ett ställe investerades gemensamt en hel del pengar i denna nya lokal. Efter 

hand rann dock samarbetet ut i sanden. Istället flyttades nationernas försäljning till den 

nybildade gemensamma nationsföreningen NK:s kontor.119 Postrummets ställning som 

föreningslokal var därmed inte längre hotad. 2006 benämns postrummet för första gången 

som Fiskeboa i en av nationens officiella handlingar120

 

, men gissningsvis har lokalen 

inofficiellt haft detta namn en längre tid. 

8.3.1.4 Äventyret/sporten 
Även om antalet konkurrerande nationer i Växjö skiftat genom åren har konkurrensen varit 

konstant. Västkustens nation har behövt rekrytera medlemmar och för att göra detta måste 

man profilera sin nation gentemot de andra nationerna. Hur nationen har valt att göra detta 

syns i denna reklamtext riktad till utbytesstudenter inför läsåret 1992/93: 

 
Along the swedish west coast borders the wild sea with long beaches and 
intense winds. This has made the west coast-people wild, adventures and open. 
WE ARE THE NATION THAT OFFERS YOU AN ADVENTURES YEAR 
ABROAD121

 
 [sic] 

                                                             
116 Brev till Hyresbostäder i Växjö 990202. 
117 Brev från Hyresbostäder i Växjö 991007. 
118 Verksamhetsberättelse 1999/00, okänt datum. 
119 Konstituerande årsmötesprotokoll Nationskollegiet Växjö, 980408. 
120 Verksamhetsberättelse 2005/06 060516. 
121 Reklamblad (engelska) 1992/93 okänt datum. 
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Att nationen har som mål att specifikt inrikta sig på äventyrliga aktiviteter och annat syntes 

också länge i nationens stadgar där det redan i första stycket beskrevs att nationen skulle ägna 

sig specifikt åt äventyrliga aktiviteter.122 Exempel på sådana aktiviteter var bergsklättring, 

forsränning, bungyjump och utforskande av grottor. Men vid årsmötet 2002 togs denna 

formulering bort ur stadgarna utan att ersättas av något annat.123 Ändringen är en del av en 

större omorganisering av stadgarna som skedde vid denna tid med syfte att göra 

organisationen bättre och nationen mer attraktiv.124 Istället väljer styrelsen att börja 

marknadsföra sig som den aktiva nationen utan att i stadgarna särskilt markera att nationen 

sysslar med detta. Formuleringarna om Västkustens nation som den aktiva och sportiga 

nationen finns kvar än idag på hemsidor och i trycksaker.125

 

 Den tidigare forsränningen och 

bergsklättringen har nu dock bytts ut mot hästridning och curling.  

8.3.1.5 Norge 
I den äldsta bevarade verksamhetsberättelsen står att läsa att i styrelsen finns två norska 

ledamöter.126 Det står klart att samröret med norska studenter inte var en slump och inte heller 

var tillfälligt då ett norskt utskott omtalades i oktober 1990. Exakt vad detta norska utskott 

sysslade med är inte preciserat, men klart är att de delvis hade hand om den skidresa till 

Stöten nationen organiserade detta år.127

 

 Vilken slags koppling Västkustens nation har till just 

de norska studenterna står inte beskrivet någonstans, inte heller finns redogörelser av om 

huruvida de andra nationerna också har norska ledamöter. En fingervisning om att norska 

studenter var en stor minoritet på högskolan vid denna tid framgår dock av en bevarad 

anmälningslista till en tävling nämner att endast ett lag för varje förening får delta, ”samt ett 

lag vardera för de norska och amerikanska studenterna”. Helt oproblematiskt verkar dock inte 

samarbetet med de norska ledamöterna ha gått, vilket syns i följande citat: 

Torben sköter kontakterna med Karsten angående forsränningen istället för 
Jessica pga. vissa smärre förståelsesvårigheter.128

 
 

Andra tecken på samröre med norska studenter vid denna tid är att flera av de ordinarie 

styrelsemedlemmarna har norskklingande namn. Vid ett tillfälle var exempelvis både kassör 
                                                             
122 Stadgar för Västkustens nation 1998. 
123 Proposition: Stadgeändringar för Västkustens nation. Årsmötesbilaga 2001/02 020503. 
124 Verksamhetsberättelse 2001/02 020503. 
125 [www] Västkustens nation. 
126 Verksamhetsberättelse 1989/90 900507. 
127 Styrelsemötesprotokoll 901008. 
128 Styrelsemötesprotokoll 900912. 
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och ordföranden uttalat av norsk härkomst.129 Dessutom anordnade nationen både 

evenemanget Norsk pub130 och Norsk turdag131 samt införskaffade märken med norska och 

svenska räkor på.132

 

 Men samtidigt hade den norska närvaron i styrelsen försvunnit och 

varken norska utskottet eller norska representanter nämns i protokollen från höstterminen 

1994 och framåt. 

8.3.2 Relationer till andra 
I denna del av uppsatsen kommer Västkustens nations relationer till andra föreningar, nationer 

och till högskolan/universitetet att beskrivas och exemplifieras. Avsnittet delas in i två 

stycken där det första behandlar relationerna till andra nationer och det andra relationerna till 

högskolan/universitetet och studentkåren. 

 

8.3.2.1 Västkusten och nationerna 
Västkustens relationer till de andra nationerna vid högskolan/universitetet framstår som 

tämligen komplexa och hur bra dessa relationer har varit har skiftat genom åren. I början av 

90-talet växte en ny nation kallad Östgöta (eller ÖG) sig stark i Växjö och nationen anhöll 

också om att få inträde i nationernas egen studentpub Sivans. En anledning till att Östgöta 

ville gå med i Sivans kan vara att de därigenom skulle få ökad legitimitet som organisation. 

Ett annat skäl kan vara att de vid inträde borde få ökat medlemsantal eftersom medlemskap i 

nationen då garanterade inträde till puben för studenterna. Följaktligen var Västkustens nation 

kluven i frågan då styrelsen dels vill främja samarbete och dels inte ville utsätta sig för större 

konkurrens. Därför beslutades om ett provmedlemskap i Sivans, med få rättigheter och 

skyldigheter, för Östgöta nation från augusti 1992.133 Historien slutade dock inte där då 

styrelsen ett halvår senare tog ett beslut om att fler nationer inte skulle tillåtas inträde i 

föreningen Sivans då man redan hade en provmedlem134 som var tvunget att bevisa att de 

klarade de ökade åtagandena.135

                                                             
129 Styrelsemötesprotokoll 921102. 

 Vid samma möte fattades också ett principbeslut om att 

nationerna gemensamt vid möten med andra föreningar och med studentkåren (de så kallade 

ordförandemötena) borde uppvisa en gemensam nationsfront. Denna gemensamma front 

hjälpte dock inte Östgöta nation då Västkustens genom ett styrelsebeslut yrkade på att Östgöta 

130 Styrelsemötesprotokoll 921130. 
131 Styrelsemötesprotokoll 930308. 
132 Styrelsemötesprotokoll 940603. 
133 Styrelsemötesprotokoll 920217. 
134 Styrelsemötesprotokoll 920906. 
135 Styrelsemötesprotokoll 920922. 
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borde få sitt medlemskap i Sivans uppsagt med omedelbar verkan. Istället tas en ny 

provmedlem in, den Globala nationen.136 I slutändan blev dock Östgöta nation ändå medlem i 

föreningen Sivans och är det än idag.137 För övrigt blev Östgöta största nation i Växjö 1996, 

något som visas i en julhälsning138 där Västkusten önskas en fröjdefull jul från ”kolossala” 

Östgöta nation. Globala nationen har dock fallit i glömska liksom Stockholms nation, vilken 

två gånger (däremellan nedlagd) sökt inträde till Sivans och fått avslag.139

     Som tidigare nämnts delade Västkustens nation lokaler med de andra nationerna från 

början av 1990-talet och flera samarbeten vad gäller sittningar och aktiviteter startades också 

vid denna tid. Helt utan missöden har dock samarbetet inte varit då. Nationerna har av olika 

anledningar kommit i konflikt vid flera tillfällen, då det upplevts att någon nation trampat en 

annan på tårna. Ett exempel i Västkustens handlingar är när Norrlands nation skaffat sig en ny 

hemsida: 

 

 
 Hemsidan: Norrlands har snott vår layout. Vi är inte glada.140

 
 

Mot slutet av 1990-talet och början av 2000-talet utökades dock samarbetet med de andra 

nationerna. Bland annat hyr man en gemensam lokal, Grindstugan, och anordnar också fler 

aktiviteter och sittningar tillsammans. Anledningen till detta var dels att nationen upplevde ett 

dalande intresse för föreningslivet och dels ansåg att ett sådant samarbete gynnade alla 

studenter och medlemmar.141

 

 

8.3.2.2 Västkusten och Växjö 
Nationens relationer till högskolan/universitetet är inte fullt lika komplexa och turbulenta som 

de till de andra nationerna. Under högskoletiden sågs nationerna som en viktig och uppskattad 

del av högskolans verksamhet. Ett exempel är från år 1994, vid installationen av den nye 

rektorn, Bengt Abrahamsson. Västkustens nation inbjöds att delta vid denna ceremoni.142

                                                             
136 Styrelsemötesprotokoll 930222. 

 Den 

nye rektorn förärades med livstids hedersmedlemskap i nationen och värt att notera är att 

installationen hölls på studentpuben Slottsstallarna. En liknande inbjudan gick ut vid 

137 [www] Sivans pub & café. 
138 Brev från Östgöta nation, okänt datum, 1996. 
139 Dagordning styrelsemöte 980113 samt Styrelsemötesprotokoll 060118. 
140 Styrelsemötesprotokoll 010228. 
141 Verksamhetsberättelse 1999/00 okänt datum. 
142 Styrelsemötesprotokoll 940913. 
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rektorsinstallationen av Magnus Söderström 1999.143144     Även relationen med studentkåren 

kan sägas ha förändrats då nationerna tidigare har varit mer delaktiga i universitetets 

gemensamma angelägenheter. Exempelvis fanns åtminstone fram till 1999 två utskott av 

studentkåren, ett socialt och ett sysslandes med information, där campus föreningar dryftade 

gemensamma angelägenheter. Dess möten var dock inte alltid välbesökta.145 Likaså 

förväntades nationer och andra föreningar hjälpa till att städa Campus146 och hålla 

studentkårens anslagstavlor välrensade.147

 

 I de senare delarna av det undersökta materialet 

finns inte någon liknande begäran från studentkåren. 

8.3.3 Sammanfattning och analys 
De fem symboler, nutida och historiska, som identifierades som symbolmässigt viktiga för 

nationen skulle kunna, ur Bourdieus perspektiv (se stycke 6.2), ses som en form av kulturellt 

kapital för nationen och dess medlemmar. Innehavet och brukandet samt kunskapen om dessa 

föremål och företeelser leder därmed till ökad status i ett sammanhang där de accepteras som 

viktiga. Detta borde enligt Durkheim (se stycke 6.1) ge gruppen en större makt, eftersom 

gruppens sammanhållning utgör dess maktbas.  

     Intressant är att många av symbolerna dock har gått i graven vilket torde tala emot 

argumentet att nationen existerar för att ge studenterna ett sammanhang, traditioner och en 

kultur. Återigen skulle Bourdieus teorier om kulturellt kapital kunna komma till användning. 

Det kulturella kapital som symbolerna för nationen representerade kan i längden ha blivit 

urvattnat eller förlegat och behövt en uppfräschning. Exempelvis kan bilen Holger undersökas 

genom detta perspektiv. Den utgjorde en tilltalande kulturell symbol som uppfattades som 

något positivt av medlemmarna. Med tiden förvandlades dock Holger till en rosthög och 

representerade därmed inte det positiva kulturella värde som nationen eftersträvade. Likaså 

kan Räkan och den rosa färgen i längden ha kommit att stå för någonting nationen inte längre 

ville förknippas med och den ersattes därför av en ny symbol. I fallet med kopplingen till 

Norge kanske denna försvann för att den norska närvaron på högskolan generellt gick ned.  
                                                             
143 Inbjudan från Studentkåren, okänt datum. 
144 Denna utveckling har sedan fortsatt. Vid 2010 års installation av den nye rektorn Stephen Hwang var inte en 
enda studentorganisation förutom studentkåren inbjuden trots att Växjö konserthus med 800 stolar fylldes med 
gäster från olika håll. Andra exempel på ett minskat intresse för nationerna från universitetets håll är att de bord 
vid universitetets entré, vilka satts undan för föreningarnas räkning att användas till biljettförsäljning och 
liknande, vid en ombyggnation 2009 flyttades till Gallerian där betydligt färre människor passerar. Dessutom 
ville universitetet från våren 2007 inte längre husera nationernas hemsidor på sin server (Styrelsemötesprotokoll 
061011). 
145 Brev från studentkåren 990910. 
146 Brev från Studentkåren 990426. 
147 Brev från Studentkåren, okänt datum, 1999 eller 2000. 
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     Anledningen till att nationen valde att ta bort formuleringen om ”äventyr” i sina stadgar är 

dock oklar. Tydligt är att förändringen skedde samtidigt med professionaliseringsprocessen, 

som inleddes på grund av medlemsfallet. Om borttagandet av begreppet ”äventyr” kopplas till 

denna professionaliseringsprocess kan det antas att styrelsen helt enkelt ville öka sitt 

handlingsutrymme och inte vara bunden till specifika aktiviteter. Helt enkelt ville Västkustens 

nation bredda sig för att kunna locka till sig fler studenter. 

     Den komplexitet som framträder i Västkustens relationer med andra nationer kan bero på 

att samtidigt som målet med driften av nationerna var detsamma och att alla gynnades av ett 

samarbete, var de ändå konkurrenter. Framgångar för en nation innebar i förlängningen 

motgångar för de andra. För Västkustens nation kan alltså målet med relationerna till de andra 

nationerna sägas ha varit att dels upprätthålla goda relationer för att främja samarbete, 

samtidigt som de andra nationerna i viss mån måste hållas tillbaka då deras existens ledde till 

större konkurrens. Västkustens nations historia visar prov på båda dessa typer av relationer. 

Exemplet med tillbakahållandet av Östgöta nation och andra från inträde till föreningen 

Sivans studentpub är intressant då det blir tydligt att Västkustens nation satt på en 

maktposition man ogärna ville dela med sig av. Att Västkustens nation som etablerad part 

hade makt att definiera situationen för nykomlingen (eller outsidern) och dessutom innehade 

en maktposition, borde ha gjort att Östgöta skulle ha haft mycket svårt att etablera sig enligt 

Norbert Elias teorier. Mot detta kan två faktorer sägas stå, dels borde Västkustens nation ha 

varit intresserat av samarbete då detta uttryckligen gagnade både nationer och medlemmar. 

Dels växte sig Östgöta nation starkare och blev under ett år största nation i Växjö, vilket 

antagligen ändrade maktförhållandena något. Elias tanke om att gruppens maktbas är dess 

sammanhållning kan också skymtas då Östgöta nation med tiden accepterades och 

inlemmades som medlem bland de andra nationerna och därmed blev en del av deras grupp. 

De andra nationer som inte släpptes in som medlemmar i Sivans pub & café hade antingen 

svårigheter med att nå upp till denna styrkeposition eller så var samarbete med dessa inte lika 

lockande för Västkustens och de övriga nationerna. 

     I relationerna till universitetet och studentkåren uppvisar materialet en tydlig trend mot att 

nationerna i mindre och mindre utsträckning förväntades ta ansvar för universitetet i stort. 

Samtidigt kan en process där universitetsledningen i högre grad distanserade sig från 

nationerna skönjas. 

 

Då studiens resultat och analys nu presenterats kommer en diskussion kring vad som 

framkommit i studien att följa.  
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9. Avslutande diskussion 
I början av denna uppsats framlades ett antal frågor vilka studien ämnade besvara. Svaren på 

dessa frågor kommer i följande avsnitt att redogöras för. Därefter följer ett antal tips på hur 

studien skulle kunna fortsättas. Sist men inte minst avrundas uppsatsen. 

 

Den huvudfråga som ställdes i inledningen av uppsatsen löd:  

Hur skapas och upprätthåll studenttraditioner i en grupp människor som dels inte möter 

kulturen före vuxen ålder och dels byts ut med jämna mellanrum? 

 

Det enkla och korta svaret är att Västkustens nation bidrar med en identitet, en kultur och ett 

sammanhang till medlemmarna och till de engagerade. Vid universitetet får Västkustens 

medlemmar, där flertalet precis lämnat det trygga hemmet för att ge sig in i en okänd värld, ett 

nytt hem och en ny grupp att ty sig till. 

 

Uppsatsens frågor löd: 

Hur har Västkustens nations historia sett ut? Hur har engagemang och styrelsearbete 

förändrats? Har den visat prov på kontinuitet eller förändring? Vad kan sägas vara 

utmärkande drag för nationens kultur? Varför har kultur och traditioner avskaffats? Hur har 

nationens relationer med andra grupper i och kring universitetet sett ut? 

 

Västkustens nation har genom sin historia upplevt både toppar och dalar vad gäller 

engagemang i styrelse och utskott, deltagande i aktiviteter, relationer till andra föreningar och 

till universitetet. Om en generell trend för dessa sammantaget ska utmålas kan det konstateras 

att nationen trots ett skakigt första år och ett antal smärre ekonomiska kriser i början på 1990-

talet upplevde en stadig uppgång fram till mitten av 1990-talet. Därefter planade utvecklingen 

ut i ett antal år. I slutet på 1990-talet upplevde nationen sin guldålder med stora ekonomiska 

framgångar och ett högt medlemsantal. Därpå följde en dramatisk nedgång vad gällde intäkter 

och medlemmar. Resultatet blev att nationen inledde en professionaliseringsprocess som 

pågick fram till undersökningens slut. Något som dock hela tiden varit närvarande är att 

nationen ständigt velat utveckla verksamheten för sina medlemmar. Kanske ligger själva det 

existensberättigande vilket diskuterades i anslutning till Durkheim just i detta. Studenterna har 

ett behov av Västkustens nation och därför finns organisationen kvar. Förutom den funktion 

nationen har som anordnare av fester och aktiviteter till sina medlemmar, bibringar den också 

kultur och i förlängningen identitet till studenterna. Kanske har den tidigare studentidentiteten 
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nationen gett sina medlemmar ersatts av en annan samhällelig funktion. Detta skulle kunna 

förklara nationens nedgång under 2000-talet. Västkustens nations fortsatta existens kan därför 

sägas bero på om nationen fortsätter att vara en viktig aktör och studentidentitetsskapare för 

sina medlemmar.  

     Vad gäller frågorna om nationen har visat prov på kontinuitet eller förändring är svaret att 

nationens historia har bestått av både och. Generellt verkar det ha funnits en vilja att behålla 

traditioner och i förlängningen kontinuitet, men vid vissa tillfällen har vinsterna med ett 

avskaffande av kultur och traditioner övervägt det kulturella värde som ett behållande av 

desamma skulle kunna ge nationen. Vid dessa tillfällen har också förändring skett och 

evenemang avskaffats. 

     Utmärkande drag för nationens kultur kan sägas ha varit en samling kring olika symboler. 

Tidigt i nationens historia var Räkan en allestädes närvarande sådan medan nationen på senare 

tid använder sig av en stiliserad fisk. Dessa symboler återkommer i nationens marknadsföring 

på olika sätt, bland annat som medlemsblad (Räkan) och som benämning på medlemmarna 

(fiskar). Ett antal andra symboler för nationen har identifierats; bland annat en bil vid namn 

Holger, en särskild inriktning mot aktiviteter och äventyr samt en föreningslokal kallad 

Feskeboa. Gemensamt för de kulturella symbolerna är att de gett nationens medlemmar och 

engagerade något att samlas kring och identifiera sig med. Då deras kulturella värde av en 

eller annan anledning minskat, har de också avskaffats för att antingen ersättas av någon 

annan symbol - eller helt överges. Oavsett symbolernas kulturella och traditionella värde har 

nationen avskaffat flertalet av sina historiska symboler, kanske på grund av att nya studenter 

kommit till campus och satt sin prägel på nationen. I detta perspektiv blir inte de enskilda 

symbolerna viktiga, men att de finns är fortfarande viktiga för medlemmarna och för 

nationens överlevnad. Varför är nationens överlevnad då så viktig för medlemmarna och de 

som engagerat sig i styrelser och utskott? Kanske är svaret att de aktiva medlemmarna genom 

sitt engagemang i nationen blivit en del av någonting större, en gemensamhet och ett 

sammanhang de inte haft utan nationen: de har helt enkelt blivit delaktiga i en kultur. 

     I relationerna till andra grupper går samma tema igen: nationens överlevnad är det viktiga 

för styrelsens beslut. Detta har gjort att nationen vid olika tillfällen valt att samarbeta eller 

utesluta möjliga konkurrenter beroende på vilket som för tillfället upplevdes som det bästa för 

nationen. Möjligtvis kan samma tendens ses i relationen mellan universitetet och nationerna. I 

den tidigare delen av materialet samarbetade universitetet med nationerna för att detta gav 

Växjö högre status som studentstad (och därmed fler sökande till universitetets program och 
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kurser), medan trenden på senare år är att en distansering till nationerna skett från 

universitetets sida. 

 

För att ytterligare bredda denna studie skulle en undersökning kunna göras på liknande 

nationer och föreningar vid andra nya universitet med en livlig studentkultur. Bidrar dessa 

också med kultur till sina medlemmar på samma sätt, finns det andra funktioner som är 

viktiga för dem? En forskare skulle också kunna fråga sig vilka föreningar, organisationer 

eller institutioner som har samma funktion som Västkustens nation utanför den akademiska 

världen. På samma sätt skulle den andra delen av det som kallas Sveriges nyaste universitet, 

Linnéuniversitetet campus Kalmar, undersökas då inget nationsliv så vitt jag vet finns där. 

Vilka liknande institutioner finns för dess studenter? Att den högre utbildningen i Växjö är 

centrerad i ett campus har rimligtvis betydelse för utvecklingen av studentkultur, men vilken 

betydelse den faktiskt har skulle kunna gå att reda ut. Studier av genus- och 

klassammansättningen av nationerna skulle också kunna ge intressanta resultat. 

 

Som avslutning skulle jag vilja nämna att jag trots att jag aldrig varit medlem i Västkustens 

nation i Växjö alltid har haft en förkärlek till den och det känns på något sätt tomt att denna 

period i mitt liv snart är över. Nationslivet i stort har gett mig mycken glädje under min 

studietid och när det nu är dags att lämna det kändes denna uppsats rätt att ha som avslutning. 

Ironiskt nog har mitt engagemang i nationslivet ofta gjort att arbetet med denna uppsats har 

blivit uppskjutet. Som sista ord skulle jag vilja citera en rekryteringsplansch från mitten av 

1990-talet: ”Våga Vara Västkustsk!”.148

 

 

Ja VK, jag vågade vara västkustsk. 

  

                                                             
148 Informations- och rekryteringsplansch. Okänt datum. 
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10. Källor 
Detta kapitel delas upp i två delar. Det material som använts ur Västkustens nations arkiv 

kommer först att presenteras varefter den litteratur studien utnyttjar läggs fram. 

 

10.1 Källmaterial 
Materialet redovisas i den mån det varit möjligt efter de datum de författats eller (i fallet med 

övriga källor) i alfabetisk ordning efter typ. De skriftliga källorna delas in i fem kategorier 

och internetkällorna redovisas för sig. 

 

10.1.1 Skriftliga källor 

10.1.1.1 Ekonomiska årsredovisningar 
1989/90 (900507), 1996/97 (970513), 1997/98 (odaterad), 1999/00 (odaterad), 2001/02 

(020503). 

 

10.1.1.2 Styrelsemötesprotokoll 
900912, 900917, 901008, 920113, 920217, 920429, 920906, 920922, 920928, 921004, 

921102, 921116, 921130, 930125, 930222, 930301, 930308, 930419, 930829, 931129, 
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