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Sammanfattning 

Studentkårerna i Sverige fick efter avskaffandet av kårobligatoriet (2010) helt nya 

förutsättningar att förhålla sig till när det gäller legitimitetsskapande. Stockholms universitets 

studentkår (SUS) har sett ett minskat valdeltagande och medlemsantal efter att avskaffandet, 

men SUS har trots detta fortsatt beviljats kårstatus. Vi har med bakgrund av detta genomfört 

en kvalitativ enfallstudie i syfte att analysera hur SUS skapar sin legitimitet. Vi har vidare 

sökt jämföra dessa resultat med generell legitimitetsteori för att potentiellt kunna påvisa en 

eventuell diskrepans mellan hur SUS skapar sin legitimitet i jämförelse med andra politiska 

organisationer. Vårt empiriska material bygger på intervjuer med nyckelpersoner. Detta 

material är först sammanfattat och sedan kategoriserat enligt en anpassning av generell 

legitimitetsteori, och det är utifrån denna kartläggning som har vi gjort vår analys och dragit 

slutsatser. 

Studien har sammanfattningsvis kommit fram till att den generella förståelsen för de officiella 

legitimitetskriterierna som krävs för kårstatus, måste utökas och kompletteras för att ge en 

mer rättvis bild av SUS legitimitetsskapande. Detta för att bättre återspegla den i viss mån 

tudelade legitimitet som SUS måste uppvisa mot sina studenter, respektive sitt lärosäte. En 

vidare tolkning av detta resultat har även gett oss belägg för att det finns en diskrepans mellan 

de legitimeringskriterier som SUS måste uppvisa, och de kriterier som anges i generell 

legitimitetsteori. 

 

 

 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Sveriges studentkårer är gamla organisationer (härstammar från 1840-talet1) som för talan för 

alla studenter, för att förbättra och värna studietiden och studentfrågorna. Trots detta stora 

uppdrag minskar medlemsantalet2 och valdeltagandet har successivt sjunkit sedan 60-talet3 på 

Stockholms universitets studentkår (SUS). Kårerna har dessutom fått helt nya förutsättningar 

efter kårobligatoriets avskaffade 2010. Förr var legitimiteten nästan given, men nu är det 

något som måste skapas och upprätthållas. Frågan med bakgrund av detta är hur kårernas 

framtid ser ut och om kårerna kan fortsätta vara legitima organisationer. Hur ser det nya 

ramverket ut där kårstatusen förhandlas mellan kår och universitet? 

 

Studentkårerna har inte undersökts i någon större grad inom forskningen och även kårvalen är 

i princip ett helt outforskat område. SUS har funnits sedan 1883 och är Sveriges största 

studentkår både till antalet medlemmar (ca 17000-21000 medlemmar per termin4) och antal 

studenter som SUS representerar (ca 35000 per termin5). 

 

Med utgångspunkt i det låga deltagandet i SUS kårval, i kombination med att SUS löpande 

har fått kårstatus och med bakgrund av det nyligen avskaffade kår- och nationsobligatoriet, 

ämnar vi undersöka vilka faktorer som påverkar och vilka processer som ligger till grund för 

SUS legitimitetsskapande. 

 

1.2 Syfte 

SUS liksom flertalet av studentkårerna i Sverige har ett lågt valdeltagande i kårvalet.6 I de 

senaste fyra årens val, dvs. efter kårobligatoriets avskaffande, har SUS valdeltagande legat på 

mellan 8,1-10,7%.7 En fråga som ofta diskuteras på studentkårerna är huruvida det låga 

                                                      
1 SOU 2008:11, Frihet för studenterna- om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas s. 37 

2 http://www.gaudeamus.se/2013/10/farre-karmedlemmar/ 

3 Valnämndens protokoll i SUS arkiv 

4 http://www.gaudeamus.se/2013/10/farre-karmedlemmar/  

5 http://www.su.se/om-oss/fakta/sifferfakta 

6 Intervju med Micaela Kedhammar 29/5 -2014 

7 Valnämndens protokoll i SUS arkiv 

http://www.gaudeamus.se/2013/10/farre-karmedlemmar/
http://www.gaudeamus.se/2013/10/farre-karmedlemmar/
http://www.su.se/om-oss/fakta/sifferfakta
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valdeltagande är legitimt eller inte, och i förlängningen om själva studentkåren är legitim eller 

ej. Frågan blir även hur väsentligt själva valresultatet är för studentkårernas legitimitet då de 

beviljat kårstatus trots valdeltagandet. Med bakgrund av detta är syftet att undersöka hur SUS 

legitimitet skapas. Vi kommer i vår studie behandla de faktorer som ligger till grund för 

förhandlingarna kring kårstatus, kårvalet och obligatoriets avskaffande samt på hur 

studentkåren skapar legitimitet genom sin löpande verksamhet. 

 

Vi har ingen avsikt att undersöka om SUS är legitim eller inte, inte heller att bedöma hur 

legitim SUS är. Vi kommer enbart att fokusera på de processer som ligger till grund för 

legitimitetskapande, och där kårvalets låga deltagande var den utgångspunkt som fick oss att 

börja fundera på hur legitimiteten faktiskt skapas. 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte är våra frågeställningar: 

 På vilka sätt skapas Stockholms universitets studentkårs legitimitet? 

 Finns det en diskrepans mellan de former av legitimitetsskapande som premieras av 

Stockholms universitet och Stockholms universitets studentkår, och en mer normativ 

syn på legitimitet? 

 

Vi hoppas utifrån dessa frågor komma närmare svaret på hur studentkårer, som unika 

organisationer i svensk lagstiftning, skapar sin legitimitet. Vi ser detta som ett viktigt bidrag 

då många studentkårer, där ibland SUS, har sett ett sjunkande medlemsantal under åren efter 

obligatoriets avskaffande. 

 

1.4 Legitimitet och legitimering 

För att kunna besvara våra frågeställningar behöver vi först klargöra vad vi menar med 

begreppet “legitimitet”. I vår studie kommer vi primärt att använda oss av två olika 

definitioner; en som syftar till en mer generell förståelse av begreppet ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv, och en som är mycket mer specifik och som syftar till att beskriva de specifika 

legitimitetskriterier som en studentkår måste uppfylla för att erhålla studentkårsstatus. 
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Den mer generella statsvetenskapliga definitionen är baserad på den som framhålls i Urban 

Governance and Democracy, och kan kort sammanfattas med att legitimitet hänvisar till ett 

mått av acceptans och stöd för ett politiskt system av de individer som är bundna av dess 

beslut.8 Nära kopplat till denna definition hör även begreppet “legitimering”, vilket hänvisar 

till de sätt på vilka ett politiskt system genererar samma acceptans och stöd.9 

 

Den andra definitionen må vara mer specifik, men samtidigt svårare att definiera. De krav på 

legitimitet som studentkåren måste uppfylla för att erhålla sin officiella status kan i sin tur 

delas upp i ytterligare två delar; det som krävs och det som förväntas. Vi kommer utveckla 

och analysera dessa varianter längre fram, men för att förtydliga kan vi konstatera att krav på 

medlemsregister och demokratiska val är exempel på sådant som krävs, kontinuitet inom 

organisationen är ett exempel på något som förväntas. Det bör tilläggas att då studentkårers 

verksamhetsområde är lagstadgat skulle vi även kunna använda oss av begreppet "legalitet" 

(dvs. offentlig legitimitet) för att beskriva delar av processen som rör kårstatusansökningen. 

Vi har dock valt att inte göra det, till följd av att studentkårer endast är privaträttsliga 

organisationer med offentliga uppdrag. 

 

Kort sagt går det alltså att sammanfatta dessa skilda definitioner med att de förändras 

beroende på kontext. När vi behandlar SUS legitimitet gentemot sina studenter så talar vi om 

generell legitimitet, respektive specifik legitimitet när vi behandlar relationen mellan SUS och 

universitetet/staten. 

 

1.5 Studentkårernas uppdrag 

I högskolelagen står det att ”En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och 

medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan.”10 

Studentkåren som ansvarar för den centrala representationen måste enligt samma lag 

representera alla studenter vid lärosätet, även de som inte är medlemmar i kåren. Lite mer 

specifikt beskriver SUS sitt uppdrag som studentkår så här:” Vi jobbar aktivt med att 

företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete 

                                                      
8 Haus, Michael mfl, Urban Governance and Democracy - Leadership and community involvement (2005), 

Routledge, Abingdon s. 221 

9 Ibid s. 221  

10 Kap. 4, 9§, Högskolelagen, (SFS 1992:1434) 
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gentemot universitet, kommun och landsting och genom att stödja studentråd. Men också med 

lokal personlig service och tjänster som våra medlemmar efterfrågar.”11 

 

SUS har kårstatus över nästan hela Stockholms universitet, alla delar utom institutionen för 

socialt arbete och institutionen för data- och systemvetenskap. SUS har därmed den centrala 

representationen på universitet och företräder centralt alla studenter, inklusive dessa två 

institutionen, samt studenter som inte är medlemmar i kåren men studerar vid Stockholms 

universitet.12  

 

Kårstatus söks var tredje år från och med obligatoriets avskaffande 2010, studentkårer skickar 

då in en ansökan om vilka områden de vill representera, sen får kåren argumentera för sin sak, 

varpå universitetet bedömer ansökningarna och ger sedan kårstatus eller avslår. Studenterna 

har enligt högskolelagen “[...] rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 

Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen”13 Detta betyder alltså att studentkårerna är delegerade att hjälpa till med detta 

och i SUS fall köper universitet vissa av dessa tjänster av SUS, men universitetet har 

fortfarande huvudansvaret.  

 

Enligt högskolelagen måste kårerna vara demokratiskt uppbyggd och medlemmarna ska ha 

möjlighet att rösta i val till kårens högst beslutande organ.14 SUS anordnar därför varje år 

kårval, där alla medlemmar har möjlighet att rösta in representanter till kårfullmäktige, där 

valdeltagandet legat på omkring 10 % de senaste åren.15 Kårfullmäktige är SUS högsta organ 

och ansvarar för att skapa ramverket för kårens verksamhet. Studentkårsstatus bedöms utifrån 

Högskolelagen kap. 2, 9-14§16 och delvis av Studentkårsförordningen17, det är alltså sådant 

som krävs för att få kårstatus och inget vi kommer gå djupare in i utan vi utgår från det våra 

intervjupersoner nämnt. Dock står det också i studentkårsförordningen att “Om det inom ett av 

                                                      
11 http://sus.su.se/om-oss  

12 http://www.sus.su.se/blogg/2013/02/26/vi-f%C3%A5r-vara-k%C3%A5r-i-tre-%C3%A5r-till   

13 Kap 1, 4§, Högskolelagen, (SFS 1992:1434 

14 Kap. 4, 11-12§, Högskolelagen, (SFS 1992:1434 

15 Valnämndens protokoll i SUS arkiv 

16 Kap. 2, 9-14§, Högskolelagen, (SFS 1992:1434) 

17 (SFS 2009:769), Studentkårsförordningen 

http://www.su.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.sll.se/
http://www.sus.su.se/foreningar-rad
http://sus.su.se/om-oss
http://www.sus.su.se/blogg/2013/02/26/vi-f%C3%A5r-vara-k%C3%A5r-i-tre-%C3%A5r-till
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högskolans verksamhetsområden inte finns någon studentkår, ska högskolan bland 

studenterna inom området anordna direkta eller indirekta val av studentrepresentanter.”18  

 

1.6 Avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet 

Till och med 30 juni 2010 var det obligatoriskt att vara medlem i en studentkår för att få 

studera.19 Detta hade sin grund i att universiteten såg det som smidigt att samla studenterna i 

obligatoriska sammanslutningar de hade möjlighet att övervaka så att studenterna inte tog sig 

allt förstora friheter.20 En av anledningar till att obligatoriet avskaffades vara att det inte längre 

ansågs legitimt att tvinga någon att vara medlem i en organisation, utan att det istället skulle 

vara ett fritt val.21 En direkt följd av avskaffande är att många studentkårer har fått drastiskt 

förändrade ekonomiska förutsättningar, eftersom medlemsantalet har sjunkit.  

 

Den främsta ekonomiska förändringen som har skett inom SUS är att Stockholms universitet 

kort efter avskaffandet började finansiera delar av SUS verksamhet,22 detta för att garantera att 

SUS inte skulle behöva göra större nedskärningar i verksamheten. Det ekonomiska bidraget 

från Stockholms universitet är “öronmärkt”, och avser de delar av SUS:s verksamhet som rör 

huvuduppdraget som studentkår och finns till för alla studenter, oavsett om studenterna själva 

är medlemmar i kåren eller ej. Denna lösning är långt ifrån unik i Sverige, även om de 

specifika bidragen och fördelningen självklart varierar mellan lärosäten.  

 

När vi tittar närmre på detta till synes ensidiga beroendeförhållandet kan vi dock se att det 

snarare rör sig om en fråga om symbios mellan SUS och Stockholms universitet. Detta 

eftersom det också går att se att universitet är beroende av sin kår för att inte internt behöva 

stå för den studentrepresentation som krävs enligt studentkårsförordningen23 något som skulle 

kunna bli både kostsamt och tidskrävande för universitetet. Även om det kanske snarare rör 

sig om en symbios än ett beroendeförhållande, betyder det inte att denna relation inte på vissa 

sätt kan ses som potentiellt problematisk. Studentkårer har ett uppdrag som går ut på att både 

                                                      
18 9§ (SFS 2009:769), Studentkårsförordningen 

19 SOU 2008:11, Frihet för studenter – om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas, s. 9 

20 Ibid s. 37 

21 Dir. 2007:49, Avveckling av kår- och nationsobligatoriet  

22 http://www.sus.su.se/sites/sus.su.se/files/attachments/6.1.1._rambudget_2014.pdf  

23 §9, Studentkårsförordningen, (SFS 2009:769) 

http://www.sus.su.se/sites/sus.su.se/files/attachments/6.1.1._rambudget_2014.pdf
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företräda sina studenter gentemot - och granska universitetet, och detta uppdrag förutsätter ett 

visst mått av oberoende. 

 

Vårt syfte är inte att direkt undersöka konsekvenserna av avskaffandet, men vi måste 

samtidigt vara mycket medvetna om att detta är en faktor som har en stark inverkan på vårt 

studieobjekt, och utgör en bakgrund som vi måste förhålla oss till. 

 

1.7 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning från och med 2010 fram till 2014. Detta eftersom 

det är perioden för första och andra kårstatusförhandlingen. Vårterminen 2010 förhandlades 

första kårstatusen, innan kårobligatoriets avskaffande 30 juni 2010, och andra förhandlingen 

ägde rum vårterminen 2013. Vi kommer även ytligt beröra orsakerna till obligatoriets 

avskaffande som en bakgrund till de nya förutsättningarna för studentkårernas 

legitimitetsskapande. Vi kommer trots detta inte behandla de direkta skillnaderna mellan tiden 

före och efter avskaffandet. Anledning till detta är att vi inte bedömer det som relevant att 

inom ramen för vår studie diskutera skillnader mellan dessa två perioder, då de grundläggande 

förutsättningarna för studentkårers legitimitetsskapande är drastiskt olika mellan dessa två 

perioder. För att hantera dessa olikheter hade vi istället behövt göra en komparativ studie. 

2. Metod och material 

2.1 Kvalitativ enfallsstudie 

Studien är en kvalitativ enfallstudie där SUS är vårt fall av hur studentkårernas legitimitet 

skapas. Anledningen att vi bara tittar på ett unikt fall beror främst på att vi vill göra en 

djupdykning,24 och vidare skiljer sig studentkårerna kraftigt åt på flera sätt angående struktur, 

medlemsantal mm. Vi kommer använda oss av semi-strukturerande intervjuer för att samla in 

vår empiri. 

 

                                                      
24 Yin, Robert K, Fallstudier, design och genomförande s. 62 
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2.1.1 Fallstudie 

Fallstudien är generellt en lämplig typ av studie när frågan om ”hur” ska besvaras, vilket vi 

ämnar göra enligt vårt syfte. Fallstudien är passande när det som i vårt fall med studentkåren 

finns en ringa kontroll över situationen som studeras och fokus ligger på ett aktuellt skeende i 

konkret socialt sammanhang och i sin verkliga kontext, men där gränsen mellan företeelse och 

kontext är oklara.25 Kritik som riktas mot fallstudien är den kan vara för ostringent och svår att 

generalisera kring.26 Angående att generalisera så har vi inga sådana ambitioner, vårt bidrag 

kan snarare se som en öppning av ett i princip outforskat fällt och vidare förståelse för hur 

demokratisk legitimitet skapas. 

 

Anledningen till att vi valde SUS som fall är för att det är Sveriges största studentkår. Vi har 

båda god kännedom om Stockholms universitet och SUS vilket passar för denna studies 

begränsade storlek, specifikt med tanke på den tid vi sparar vid inläsning av material. Vi har 

bägge tidigare jobbat på SUS, men vi bedömer att vår inblandning i implementeringen av kår- 

och nationsobligatoriets avskaffande och kårstatusansökningsprocessen har varit tillräckligt 

distanserad för att vi ska kunna förbli objektiva i vår studie. 

 

2.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 

En semi-strukturerad intervju är en vanlig metod att använda i fallstudieforskningen. Den 

lämpar sig väl eftersom vi vill undersöka hur kårens legitimitet skapas och förhöra oss om 

intervjupersonernas uppfattningar och synsätt från vad de själva tänkt och hört.27 Vi vill inte 

vara låsta vid ett fast frågeschema utan istället vara öppna för att kunna koppla på frågor på 

det intervjupersonen säger. Hade vi istället valt en kvantitativ metod hade jämförbarheten varit 

enklare, samtidigt som det däremot begränsar svarsalternativen, då det ofta är svårt att 

uttrycka sig skriftligt eller i färdiga svarsalternativ. Svaren blir då inte fullständiga utifrån den 

undersökning vi vill göra och det går inte att knyta an följdfrågor till det svar som man får i 

enkätundersökningar eller strukturerade intervjuer.28 

 

                                                      
25 Ibid, s. 17 och 31 

26 Ibid, s. 27-28 

27 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 413 

28 Ibid s. 413 
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2.2 Urval och avgränsning 

Den främsta anledningen till att vi har valt att använda oss av intervjuer är att vi vill ringa in 

vårt studieobjekt, detta eftersom den demokratiska legitimiteten som studentkårer eftersträvar 

är något som skapas i utrymmet mellan studentkår, lärosäte, lag och förordning. 

Vi har valt att inte ta med Stockholms universitets studenters perspektiv, främst för att det 

inom ramen för en B-uppsats skulle vara både svårt och tidskrävande att få ett representativt 

urval, eller väldigt svårt att hitta en representativ student för samma intervju som med våra 

fyra informanter. Vår undersökning fokuserar inte heller på huruvida kåren är legitim eller 

inte, utan koncentrerar sig istället på hur legitimiteten skapas och upprätthålls. Detta är 

ytterligare en anledning till varför vi inte har valt att utgå ifrån ett studentperspektiv, då vi 

anser det osannolikt att studenter har någon vidare insikt i dessa områden. För vår 

undersökning kommer vi därför istället att fokusera på ett antal nyckelpersoner som har 

gemensamt att de genom sina respektive organisationer inverkar på studentkårens 

legitimitetsskapande.   

 

Kopplat till den tidsperiod vi valt är bedömer vi det som en fördel att perioden ligger nära i 

tiden, då en stor del av vår studie kommer hantera våra nyckelpersoners reflektioner kring 

dessa processer och att minnet och upplevelserna kring hur de resonerar nu i sitt dagliga arbete 

är viktigt. 

 

2.3 Alternativa metoder 

En alternativ infallsvinkel till detta forskningsområde skulle kunna vara att göra en 

diskursanalys av offentliga tryck och handlingar (dvs. regeringsdirektiv, 

riksdagspropositionen, förarbetet, SOU, studentkårsförordningen och högskolelagen), SUS 

stadgar och universitetets styrdokument. Detta tillvägagångssätt hade gett oss större utrymme 

att reflektera över den officiella processen och vilken typ av demokratiföreställningar som 

eftersträvas i och med vissa typer av legitimitetsskapande processer, men vi hade samtidigt 

förlorat möjligheten att djupare undersöka de underliggande processerna och resonemangen 

kring dessa, något som våra nyckelpersoner dock ger oss möjlighet att göra.29 

 

                                                      
29 Ibid s. 474 
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2.4 Kritisk granskning av metoden 

Vårt val av metod är till stor del baserat på att vi har gett oss in på ett mycket outforskat 

studieområde. Vår förhoppning, främst rörande intervjuformatet, är inte bara att 

nyckelpersonerna individuellt ska tillhandahålla givande analysmaterial, utan även att en 

sammanfogning av deras respektive sakkunskaper ska kasta ljus på denna 

legitimitetsskapande process. Även om nyckelpersonerna är av oss utvalda representanter för 

de respektive steg som utgör det officiella legitimitetsskapandet, är det ändå deras personliga 

reflektioner kring denna process som är det viktiga och något som definitivt påverkar denna 

studies överförbarhet. För att motverka detta hade studien istället, under liknande format och 

metod, kunnat rikta in sig mot de övre skikten av den legitimitetsskapande processen, t.ex. 

mot nyckelpersoner som i större utsträckning var inblandade i avskaffandet av obligatoriet på 

nationell nivå. Ett sådant tillvägagångssätt hade förmodligen gett oss slutsatser som hade var 

mer generellt applicerbara. Dessa inneboende svagheter till trots bedömer vi ändå att vår valda 

metod (och intervjuobjekt) är ett för syftet bra sätt att närma oss detta outforskade område, 

eftersom vi har möjligheten att använda nyckelpersonernas sakkunskap för att både beskriva 

och analysera, och vår möjlighet att följa denna process, från lag och förordning till kårval, är 

ett fullgott och svårslaget argument för att göra detta i form av en enfallsstudie. 

 

2.5 Källor 

Primära källor 

Våra intervjuobjekt är valda genom en målinriktad urvalsprocess och är: Micaela Kedhammar 

(SUS ordförande 2013-2014), Astrid Söderbergh Widding (rektor, Stockholms universitet 

2013-), Kåre Bremer (rektor vid Stockholms universitet 2004-2013) och Erland Ringborg 

(utredare för avvecklingen av kår- och nationsobligatoriet) 

 

Valet av Kedhammar är baserat på att hon är kårens nuvarande (2013-2014) ordförande och 

har fått tagit vid i det nyförhandlade kårstatusen (från våren 2013). Kedhammar valdes 

dessutom genom förra årets val och står precis inför ett stundande kårval i maj 2014. Vi tror 

att det är en fördel att välja den nuvarande ordföranden då denne säkerligen har funderat över 

frågor kring att skapa legitimitet. Tiden kan göra att det är lätt att glömma vad en tänkte och 

vad som diskuterades i verksamheten så därför väljer vi inte någon av SUS tidigare 

ordföranden. Det skulle givetvis kunna vara givande att intervjua föregående års ordförande, 

eftersom denne var inblandad i förhandlingarna kring den kommande kårstatusen, men 
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samtidigt gick arbetet mest ut på att lägga fram material, då kåren inte själva får delta i 

diskussionerna sedan. Den biten tänkte vi istället ta med Söderbergh Widding.  

 

Söderbergh Widding tillträdde som rektor för Stockholms universitet 1 februari 2013, som 

rektor är hon även SUS inspektor. Hon kan bidra med perspektivet att från universitetets sida 

se hur SUS legitimitet skapas. Hon var nyligen tillträd när den första kårstatusförhandlingen 

efter kårobligatoriets avskaffade ägde rum. 

 

Bremer var rektor på Stockholms universitet 2004-2013 och var alltså med tiden både innan 

och efter kårobligatoriets avskaffande och den första kårstatusförhandlingen.  

 

Ringborg ledde utredningen kring kårobligatoriets avskaffande och även om vi kan läsa 

utredningens resultat skull vi vilja dyka djupare i hur diskussionerna kring hur kårerna skulle 

skapa legitimitet gick. Vi kommer alltså fokuserar på hur de i utredningen diskuterades hur 

kårerna skulle skapa sin legitimitet efter avskaffandet. 

 

Sekundära källor 

Legitimitetsteori i Urban Governance and Democrazy - Leadership and community 

involvement, av Michael Haus mfl. 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning 

Det lilla som finns skrivet om studentkårer rör främst minnesskrifter och biografiska 

anteckningar, även om några berör t.ex. studentinflytande och kårmedarbetares 

arbetsförhållande Dock behandlar inget kårval och kårernas legitimitet. 

 

Vi har sökt efter tidigare forskning på Stockholms universitetsbiblioteks hemsida och de större 

databaserna för uppsatser och avhandlingar och kommit fram till att forskningen om kårval 

och kårernas legitimitetsskapande är näst intill obefintlig, förutom en publikation från 

statskontoret som heter Internetval : en utvärdering av kårvalet vid Umeå studentkår. Detta är 

främst en utvärdering av det ny införda möjligheten att rösta på nätet, vilket de trodde skulle 
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öka valdeltagandet och huruvida det är säkert och skulle kunna tillämpas i andra val, t.ex. 

riksdagsvalet. Några frågor ställs också till studenter om varför de röstade eller inte där de 

flesta uppger att det var naturligt att använda sin demokratiska rösträtt eller ett ointresse av 

kåren och dess verksamhet.30 Vi ser dock inte att vi att vi i någon större utsträckning kommer 

kunna använda oss av då denna publikation inte berör legitimitetsskapande och Umeå 

studentkår skiljer sig mycket från SUS. 

 

 

3.2 Legitimitetsteori 

Då vårt syfte är att undersöka hur SUS legitimitet skapas kommer vi använda oss av 

legitimitetsteori. Vi kommer använda vår teori som vad som skulle kunna liknas vid ett 

bollplank för vårt empiriska material, dvs. vi kommer utifrån legitimitetsteori plocka för 

området relevanta kriterier för demokratisk legitimitet och sedan analysera hur SUS 

legitimitetskapande processen mäter sig mot dessa. Vi kommer alltså inte att pröva teorin utan 

mer undersöka om delar av den går att finna i processen för skapandet av SUS legitimitet. 

Eventuellt finns det diskrepanser som skulle kunna generera i ny förståelse för 

legitimitetsskapandet just för studentkårer. 

 

3.2.1 Lokalt legitimitetsskapande 

För att kunna applicera mer generell legitimitetsteori på detta specifika fall har vi valt att till 

stor del utgå ifrån principer som beskrivs i Urban Governance and Democracy: leadership 

and community involvment, av Michael Haus m.fl. Även om detta verk inte specifikt 

behandlar legitimitetsteori visar ändå författarna på de mekanismer som ligger bakom lokalt 

legitimitetsskapande. Haus fokus på deltagande tar sig bl.a. formen av en systematisering av 

olika former av deltagande, och hur detta kan användas för att stärka demokratiska 

organisationer.31 Vårt mål med att använda denna ”lokala legitimitetsteori” är inte att uttala 

oss om SUS legitimitetskapande ur ett normativt/kritiskt perspektiv, vi vill snarare hitta de 

delar av denna generella teori som är applicerbara i detta specifika fall. Den främsta 

anledningen bakom detta tillvägagångssätt är att den generella legitimitetsteorin inte är direkt 

anpassad för att hantera studentkårer, som organisationer. Vi har dock varit i kontakt med 

Michael Haus angående teorins överförbarhet, vi har genom denna korrespondens fått 

                                                      
30 Internetval: en utvärdering av kårvalet vid Umeå studentkår, 2001:26 s. 83-85 

31 Haus, Michael. Urban Governance and Democracy s. 214-223 
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bekräftat att de teorier som beskrivs i Urban Governance and Democracy är applicerbara i 

detta fall. 

 

Rörande det mer generella legitimitetsskapande menar Haus att legitimitet kan knytas på tre 

sätt till hur det politiska systemet fungerar och uppför sig. Han talar om inflödeslegitimering, 

utflödeslegitimiering och genomflödeslegitimering (input-, output och throughput-

legitimation).32 Utifrån dessa kriterier går det att analysera hur legitimt ett system kan anses 

vara eller var det finns brister som behöver åtgärdas. Inflödeslegitimiering handlar om det ska 

finnas möjlighet att uttrycka sin åsikt som medborgare och att det demokratiska systemet 

måste vila på en verklig möjlighet till deltagande för medborgarna. Medborgarna tycker 

systemet är legitimt för att de fått vara med eller har haft chansen att vara med. 

Utflödeslegitimering berör hur väl uppdrag nås och i vilken utsträckning problem lyckas lösas. 

Problemlösningsförmågan eller leveransförmågan är det som göra att medborgarna anser att 

systemet är legitimt. Genomflödeslegitimering är transparens, dvs. hur öppna och 

genomskinliga processer och institutioner är. Det berör också möjligheten till 

ansvarsutkrävande.33  

 

*34 

 

4. Resultat 

4.1 Micaela Kedhammar  

Kedhammar betonar till stor del vikten av anslutningsgraden (antalet studenter som är 

medlemmar), som en mycket viktigt indikator för SUS legitimitet, eftersom detta antal är det 

bästa sättet för universitetet är mäta hur representativt SUS är för studenterna. Kårens 

legitimitet är vidare beroende av att den faktiskt klarar av att utföra sitt lagstadgade uppdrag. 

                                                      
32 Ibid, s. 14-15 

33 Ibid, s. 15 

34 Ibid s. 15 
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Ett korrekt genomfört kårval är en vital del av SUS löpande verksamhet, men valets resultat (i 

form av valdeltagande) är närmast sekundärt i frågan om legitimitet, åtminstone i förhållande 

till anslutningsgraden. Vidare är det enligt henne svårt att bedöma ett lågt valdeltagande, 

eftersom det kan ses som både en indikator för bristande kommunikation (vilket i sig är ett 

problem), eller för att studenters antingen inte känner sig berörda av valet eller för att de helt 

enkelt tycker att kåren fungerar som den ska (eller åtminstone tillräckligt bra). Det låga 

deltagandet måste enligt Kedhammar även bedömas i relation till resultat från landets övriga 

lärosäten, och ur detta perspektiv är det dåliga resultatet fortfarande beklagligt men inte på 

något sätt unikt. Det finns inget problem med att hålla val inom medlemsorganisationer, men 

det kan bli problematiskt om man försöker jämföra resultaten från dessa mot offentliga val 

menar Kedhammar. Att det hålls storskaliga val inom SUS är kanske inte en optimal lösning, 

men det fortfarande ett bättre alternativ än att t.ex. urvalet skulle göras av universitetet. 

Kedhammar betonar även vikten av ett aktivt deltagande från studenterna (utöver 

valdeltagande och tecknande av medlemskap) som ett viktigt sätt att skapa legitimitet, men 

även att SUS legitimitet gentemot sina studenter inte är något som kan uppnås i fullo, utan bör 

snarare ses som ett ideal som alltid ska eftersträvas. Kårobligatoriets avskaffande har varit 

problematiskt i den mån att kårens ursprungliga uppdrag är det samma, trots att de 

ekonomiska förutsättningarna för detta uppdrag har förändrats. Detta faktum har i sin tur 

skapat det beroendeförhållande som finns idag mellan SUS och Stockholms universitet. Detta 

beroendeförhållande är just nu en fungerande lösning, men på lång sikt måste kåren sträva 

efter att åter igen bli oberoende. Kårens beroende av Universitetet kräver en hög grad av 

samarbete, kontinuerlig dialog men också en högre grad av inblick i SUS verksamhet och 

organisation. 

 

4.2 Kåre Bremer  

Bremer menar att Stockholms universitets studentkår är legitim om majoriteten av studenterna 

tycker att det är deras främsta företrädare gentemot universitetet. Han tror att kåren är legitim 

både nu och att den var det även innan kårobligatoriets avskaffande och detta till trots att 

gemene student kanske inte bryr sig så mycket. Det som stärker legitimiteten enligt honom är 

att det inte finns någon stor fraktion mot SUS som inte tycker kåren är legitim. När Bremer 

var rektor var studentkåren tagen för given och alltså inget som behövde bevisas gentemot 

universitetet. Vad som vidare skapar SUS legitimitet är organisationen, rutinerna och 

arbetssätten som inger förtroende. Dock lider kåren av sina årliga regimskiften, det är svårt 

med kontinuiteten. Bremer betonar starkt den fördel universitetets ledning har genom 
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studentkåren som en god samarbetspartner. Att i beslutsprocesser kunna påvisa studentkårens 

stöd och att berett beslut med kåren först gör att det blir svårt för andra att säga nej, när det 

går att säga att studenterna stödjer beslutet. Angående det beroendeförhållande kår och 

universitet kan sägas stå till varandra menar Bremer att även om kårerna får pengar från 

universitetet så är det faktiskt så att universitetet köper dessa tjänster och att det bäst beskrivs 

som affärspartner och inte bidragsmottagare. Valdeltagandet säger Bremer visserligen är för 

lågt och att det är ett problem för legitimiteten, men att det hade varit ett mycket större 

problem om det varit mer protester mot studentkåren, de flesta studenter är likgiltiga, vilket 

för sig är ett problem. Han säger också att visst skulle dock legitimiteten påverkas om 

medlemstappet fortsätter och betonar samtidigt att det bästa för studenterna hade varit en 

studentkår på Stockholms universitet. 

 

4.3 Astrid Söderbergh Widding 

Söderbergh Widding beskriver att demokratisk legitimitet skapas genom att personer är valda 

genom öppna demokratiska processer för att företräda en på förhand bestämd grupp. Hon 

anser SUS vara legitim, men att det är ett problem med det låga valdeltagandet. Det är dock 

förståeligt med den struktur som finns med många studenter som läser fristående kurser och 

det inget som påverkar verksamheten eller synen på legitimiteten ur universitets synpunkt. 

Det viktigast är att valet finns där som ett element av demokrati. Vad som skapar kårens 

legitimitet mer är att det finns inbyggt i det rättsliga systemet att studenter har rätt att närvar 

där beslut fattas och bereds. Andra saker är genom kårens företrädare skapar sin legitimitet 

gentemot universitet är i deras arbete där de fyller sin plats och är kompetenta, men också 

genom mångfald, bred och kvalitet i det som uträttas. Kåren inte bara finns för formen skull 

utan är också givande för universitetet. Inte heller har några större studentprotester riktats mot 

kåren vilket i sig pekar på att kåren är legitim gentemot studenterna. Söderbergh Widding ser 

det inte som att studentkårerna blev mer legitima efter att kårobligatoriet avskaffades, hon 

skulle hellre sett att obligatoriet var kvar. Helst hade hon bara sett SUS som den enda stora 

starka studentkåren på Stockolms universitet. Nu är det bara SUS som sökt den centrala 

representationen, men om någon annan kår skulle göra det så skulle vem som får den 

bestämmas av agenda och vilken typ av verksamhet som prioriterades. En liten kritik från 

hennes sida är att SUS mandatperioderna är så korta, men där är överlämningen en nyckel, så 

kontinuitet också bidrar till legitimitetsskapandet. Förhållandet mellan kår och universitet 

efter obligatoriets avskaffande fungerar i praktiken, men kan nog ses som lite märkligt. 
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Söderbergh Widding betonar särskilt vikten i att studenterna måste våga kritisera universitet 

ibland, även om kår och universitet ofta samarbetar.  

 

4.4 Erland Ringborg  

Ringborg anser att det faktiska valet är mycket viktigt ur ett legitimitetsperspektiv, trots lågt 

valdeltagande. Han understryker vikten av att detta låga deltagandet till trots, bevarar, 

underhåller och förvaltar det engagemang som ändå finns, och att främsta problemen med ett 

lågt generellt deltagande uppstår när det är så pass få som engagerar sig att kåren inte kan 

utföra sitt uppdrag, dvs. snarare ett arbetskraftsproblem än ett legitimitetsproblem. Han menar 

vidare att anslutningsgraden förvisso är viktigt, eftersom att det ger lärosätet ett konkret 

verktyg att mäta kårens representativitet, men att kårens legitimitet gentemot sina studenter i 

större utsträckning kommer av att kåren tillhandahåller verksamhet som ligger i linje med 

studenternas önskemål. En aspekt som enbart lyfts av Ringborg är det faktum att studentkårer 

är "privaträttsliga" organisationer, trots att de har blivit delegerade är utföra ett offentligt 

uppdrag (precis som t.ex. fackförbund). Att studentkårer har ett lagstadgat uppdrag får alltså 

inte misstas med att kårernas legitimitet skulle komma från staten. Det är enligt Ringborg 

lärosätenas uppdrag att ställa höga krav på sina studentkårer, men denna bedömning ska inte 

grunda sig i verksamheten, utan enbart i representativiteten. Ringborg menar även att 

studentkårernas position som privaträttsliga organisationer faktiskt bidrar till deras potentiella 

legitimitetskapande, eftersom de i grund och botten är demokratiska intresseorganisationer. 

5. Analys 

5.1 Applicering av anpassade legitimitetskriterier 

Som vi har nämnt tidigare (under 3.2.1) krävs en viss anpassning av den mer generella 

legitimitetsteorin för att den ska kunna appliceras på vårt fall. Vi har valt att göra detta genom 

att utgå från de tre huvudkriterierna för legitimitet (inflödes-, genomflödes- och 

utflödeslegitimitet) och omtolka kärnan i legitimitetsteori för att applicera den på vårt 

intervjumaterial och sedan göra om dessa för att kunna beskriva hur SUS legitimitetsskapande 

går till. Detta har resulterat i ett schema som hjälper oss att besvara vår första frågeställning 

(hur skapar SUS sin legitimitet). Vidare kan detta schema senare jämföras mot den ordinarie 

generella legitimitetsteorin och därmed besvara vår andra frågeställning (om det finns en 
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diskrepans mellan SUS officiella legitimitetsskapande och ett mer generellt 

legitimitetsskapande). 

 

5.1.1 Applicering av legitimitet och legitimering 

Som vi har nämnt tidigare (under 1.4) syftar legitimitet och legitimering till; acceptans och 

stöd för ett politiskt system, respektive de sätt som ett politiskt system genererar denna 

acceptans och stöd. I vårt fall måste vi utvidga dessa definitioner, på samma sätt som vi 

försöker utvidga/anpassa den ursprungliga teorin. Den främsta förändringen kommer sig av 

det faktum att det i detta fall inte bara är “de individer som är bundna av dess beslut” (dvs, 

studenter och medlemmar) som accepterar och stödjer kårens legitimitet, samma acceptans 

och stöd måste i minst lika stor (kanske även större) utsträckning komma från lärosätet, för att 

kåren ska kunna uppnå “officiell” legitimitet (dvs., beviljas kårstatus). 

 

Vi använder dessa begrepp nedan för att göra en ytterligare uppdelning av de 

legitimitetskriterier som vi har utläst från våra intervjuer, detta genom att kategorisera dessa 

kriterier som: 

legitimitet: kriterier som genom sin förekomst påvisar legitimitet, antingen gentemot studenter 

eller mot lärosäte35 

legitimering: kriterier som ligger till grund för att skapa generell acceptans och stöd, men som 

av sig själv inte påvisar legitimitet36 

 

5.2 Det som krävs och det som förväntas 

Dimensionen "krävs eller förväntas" går enligt oss inte att direkt likställa med de lagmässiga 

kraven för studentkårsstatus,37 även om de delar enstaka kriterier. Vår tolkning är att 

universitetet, mer eller mindre officiellt, har vidareutvecklat de officiella kraven för kårstatus, 

och att dessa krav i sin tur kan kategoriseras som krav (grundläggande förutsättningar som 

måste uppnås/förekomma) eller förväntningar (vilket snarare syftar till organisatoriska 

egenskaper som visar på kvalité/professionalitet och resulterar i möjlighet till inflytande). 

                                                      
35 Ibid, s. 221 

36 Ibid, s. 221 

37 Kap. 2, 9-14§, Högskolelagen, (SFS 1992:1434) 
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Denna dimension bli tydligt när vi fokuserar på kategorierna inflödes- och 

utflödeslegitimering. 

 

5.2 Analysschema 

Kriterier för inflödeslegitimitet: 

 accepterbar anslutningsgrad (legitimitet) (förväntas) 

 förekomst av kårval, dock ej dess resultat (legitimitet) (krävs) 

 generellt studentengagemang (legitimering) (förväntas) 

 

Inflödeslegitimitet handlar om möjligheten till deltagande och att kunna uttrycka sin åsikt, 

vilket i studentkårens fall i grunden innebär att studenterna har valt att ansluta sig och sedan 

kan delta i val eller genom att själva engagera sig. 

 

Kriterier för genomflödeslegitimitet: 

 förekomst av medlemsregister (legitimitet) (krävs) 

 informationsspridning (legitimering) (förväntas) 

 

Genomflödeslegitimitet berör öppenhet och information från och i organisationerna så att 

ansvarsutkrävning är möjligt. I studentkårernas fall betyder det att det finns ett 

medlemsregister, att beslutsprotokoll finns tillgängliga för granskning, samt att aktivt sprider 

information både om sin verksamhet och om organisationen i sig.  

 

Kriterier för utflödeslegitimering: 

 förmåga att företräda/representera studenter gentemot lärosäte och statsmakt 

(legitimitet) (krävs) 

 kontinuitet och stabilitet inom organisation (legitimering) (förväntas) 

 förmåga att driva för medlemmarna viktiga frågor (legitimering) (förväntas) 

 förmåga att föra en god konstruktiv dialog med lärosätet (Legitimering) (förväntas) 

 

Utflödeslegitimitet handlar om lösa problem och leverera resultat, vilket i studentkårens fall 

betyder att leva upp till sitt uppdrag, driva frågor som är viktiga och relevanta för sina 

studenter, samt att kunna göra detta på ett kvalitetsmässigt sätt. 

 



 21 

5.3 Jämförelse mellan generella och anpassade legitimitetskriterier   

Här ämnar vi närma oss vår andra frågeställning, angående diskrepansen. 

 

Inflödeslegitimering  

Det generella kriteriet likställer till stor deltagande med valdeltagande,38 detta står dock i stark 

kontrast mot de anpassade kriterierna. SUS genomför förvisso kårval, men resultatet (i form 

av valdeltagande) är till synes inte en faktor som påverkar SUS legitimitet som studentkår. I 

jämförelse med den generella legitimitetsteorin har anslutningsgraden i detta fall ersatt 

valdeltagandet som huvudsakligt kriterium för att påvisa legitimitet, även om själva 

förekomsten av ett demokratiskt val fortfarande är ett grundläggande kriterium. 

 

Genomflödeslegitimering 

Detta kriterium beskrivs av den generella legitimitetsteorin som transparens,39 och vidare 

möjligheten till ansvarsutkrävning. Denna kategori är den minst betonade av våra 

intervjuobjekt. Vid de tillfällen denna aspekt har kommit på tal är det inte transparens som har 

betonats, utan snarare kommunikation och informationsspridning.  

 

Utflödeslegitimering 

Den generella legitimitetsteorin beskriver denna form av legitimering som effektivitet.40 

Effektivitet påtalas även av våra intervjuobjekt, om än i andra ordalag. En skillnad under 

denna kategori är dock det mål som denna effektivitet bör riktas mot. Förmågan att driva 

viktiga frågor för studenterna tas som exempel, men ett mål som kanske starkare betonas är 

SUS förmåga att upprätthålla kontinuitet och stabilitet inom organisation, samt att kunna föra 

en god dialog och samarbeta med lärosätet. 

                                                      
38 Haus, Michael. Urban Governance and Democracy, s. 14-15 

39 Ibid, s. 14 

40 Ibid. s. 14 
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6. Slutsatser 

6.1 SUS legitimitetsskapande 

SUS legitimitetsskapande är en komplicerad och i vissa fall svårdefinierad process, detta till 

stor del p.g.a. att vi inte göra denna process rättvisa genom att enbart identifiera de 

lagstadgade kriterier som ligger den till grund. När Stockholms universitet tilldelar SUS 

kårstatus kan det ses som det slutgiltiga kvittot på att SUS har lyckats uppnå och påvisa sin 

legitimitet som central studentkår, men detta antagande försvagas något när vi samtidigt ser 

till de alternativ som står till universitetets förfogande. Utan en studentkår tvingas som sagt 

universitetet att själva uppfylla en rad lagstadgade uppdrag vilket skulle kunna bli både 

tidsmässigt- och kostnadsmässigt krävande. Annat skulle kunna vara om det fanns en annan 

kår som aspirerade på den centrala kårstatusen, då en veklig bedömning skulle behöva göras 

och SUS legitimitet ställas på prov. I avsaknaden av en sådan situation är det inte förvånande 

att de officiella kriterierna i viss utsträckning har fått ge plats för de mer kvalitativt 

organisatoriska. På samma sätt har själva frågan om central kårstatus i större utsträckning 

tagit ett steg tillbaka för att istället ge plats åt frågan om löpande finansiering. Vår tolkning är 

inte att frågan om universitetets finansiering har eller kommer ersätta kårstatusförhandling, 

utan snarare att frågan om central kårstatus är mer eller mindre vilande och att frågan om 

löpande finansiering har blivit mer central som följd.  

 

Om vi återgår till de kriterier som framfördes under utflödeslegitimering tycker vi oss kunna 

se ganska tydliga tendenser till att universitetet i stor utsträckning ser/vill se SUS som en 

samarbetsorganisation. Vi har ingen ambition att lägga någon vidare värdering i denna 

tolkning, och vi tror vidare inte att en studentkår som i större utsträckning verkar som en 

samarbetspartner (snarare än en granskande instans) skulle producera mindre nytta för sina 

studenter. Det senare antagandet baserar vi på att den legitimitet som potentiellt tappas genom 

minskat fokus på deltagande (inflödeslegitimering) kompenseras genom ökad effektivitet 

(utflödeslegitimering) när SUS ges större möjligheter att påverka i in nya roll som 

”samarbetspartner”. 
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6.2 Legitimitetsteori kontra anpassade legitimitetskriterier 

När vi jämför kriterierna från våra anpassade legitimeringskategorier med den generella 

legitimitetsteorin går det att urskilja vissa framstående skillnader. Vi bedömer att många av 

dessa kontraster uppstår p.g.a. att SUS måste påvisa legitimitet på två fronter; mot sina 

studenter och mot sitt lärosäte. Om SUS inflödeslegitimering (i form av anslutningsgrad och 

förekomsten av demokratiskt val) stod i direkt relation till officiella legitimiteten som ges av 

lärosätet i form av kårstatus skulle diskrepansen vara mindre. Något som istället tar mer plats 

är de "förväntade" kriterierna som beskrivs under utflödeslegitimering. Diskrepansen ökar 

vidare genom att de sätt som SUS kan/måste påvisa sin legitimitet på, varierar beroende mot 

vilken front som avses. Den mer generella legitimitet som förväntas av SUS gentemot dess 

studenter (som granskande medlemsorganisation) är inte i alla avseenden den samma som 

måste uppvisas gentemot lärosätet. SUS legitimitetsskapande lyder således under en form av 

dualitet.  

 

Inom ramen för denna studie har vi varken avsikt eller verktyg att analysera om denna dualitet 

är bra eller dålig. Det vi dock kan konstatera är att SUS legitimitetsskapande eller den 

legitimitet som SUS har skapat, inte helt kan analyseras utifrån generell legitimitetsteori. Den 

diskrepans som vi tror oss ha kunnat påvisa handlar således om de specifika kriterierna för 

legitimitet, inte om uppdelningen mellan in-, genom- och utflödeslegitimitet. 

 

6.3 Generella reflektioner kring slutsatserna 

Föregående två avsnitt har i stort behandlat våra två respektive frågeställningar, och som vi 

kan se leder till de två mer generella slutsatserna mot två i viss mån åtskilda resonemang. Vi 

skulle inte gå så pass långt som att säga att dessa slutsatser inte är förenliga med varandra, 

men vi kan ändå konstatera att resultaten skiljer sig år på vissa plan. Vi tror att anledningen 

till detta till viss del beror på att vi under arbetets gång har närmat oss dessa frågeställningar. 

Denna diskrepans kan givetvis även visa på vissa brister i vårt val av metod, då den första 

frågeställningen kräver en mer djupgående analys, medan den andra mer eller mindre kräver 

att vi håller oss på en så pass bred nivå att vi fortfarande kan göra givande jämförelser mellan 

våra egna kriterier och de som vi har hämtat ut den generella legitimitetsteorin. 
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6.3.1 Vikten av studentbortfallet 

När vi ser tillbaka på vårt resultat är det viktigt att komma ihåg att våra nyckelpersoner inte till 

helt representerar samtliga parter som är inblandade i SUS legitimitetsskapande, studenterna 

och deras perspektiv är inte representerade. Vi kan inte på deduktiv väg närma oss 

studentperspektivet inom ramen för just denna studie, men vi kan i viss mån närma oss 

antaganden kring vilka legitimitetskriterier som studentperspektivet hade kunnat ge upphov 

till. Under första och andra avsnittet i slutsatsen har vi reflekterat över förskjutningen av 

uppvisandet av legitimitet, från studenterna mot lärosätet. Vi tror att detta är ett antagande 

som hade blivit ännu starkare med hjälp av ett studentperspektiv, genom att studenterna 

förmodligen hade betonat studentkårens återkoppling och informationsspridning 

(genomflöde), nya former av aktivt deltagande som inte lika formella och stela som kårvalet, 

men inte heller lika engagemangskrävande som de engagemangsformer som redan finns på 

plats (inflöde). 

 

6.3.2 Vidare forskning 

Under denna studies resa har vi blivit varse flera alternativa intressanta aspekter av vårt 

material och forskningsområde. Dock har det inte funnits plats i denna uppsats, och därför vill 

vi spara våra idéer här i hopp om att vi eller någon annan fortsätter inom detta fällt. Många av 

våra uppkomna frågor rör obligatoriets avskaffande t.ex. hur legitimitetsskapandet före och 

efter obligatoriet gick till och jämförelser mellan dessa processer, närmare undersöka lagens 

förutsättningar efter avskaffandet, eller undersöka det sjunkande medlemsantalet och 

valdeltagandet ur ett historiskt perspektiv, då det i valdeltagande är ett ganska konstant fall. 

Det skulle även vara intressant att göra en komparativ studie för att undersöka hur de svenska 

lärosätena har skapat former för sina studentkårers fortlevnad efter avskaffandet. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

Vad är (demokratisk)legitimitet för dig? 

Är Stockholms universitets studentkår legitim? / Skulle du generellt säga att studentkårer är 

legitima organisationer? (varför/varför inte?) 

Hur skulle du beskriva kårens legitimitet? / Vad skulle du betona som det viktigaste i kårens 

legitimitetsskapande?  

Vad anser du om kårvalsdeltagandet? 

Hur lågt kan det bli och fortfarande vara legitimt? 

Vad anser du om förutsättningarna för kårvalet? (lagstadgat, vad tycker du om det?) 

På vilka sätt/Hur skapas kårens legitimitet? (andra sätt än valet) 

I utredningen kring kårobligatoriets avskaffande så uppgavs en anledning till avskaffandet att 

kåren skulle bli mer legitim. Blev kåren mer legitim efter obligatoriets avskaffande? 

 

(Riktat mot Erland) Utifrån direktivet, kan du se på några sätt legitimiteten ökat förutom 

tvångsanslutning? 

(Riktat mot Erland) Vad kom du fram till i utredningen rörande kårernas legitimitet? 

Hur går kårstatusförhandlingen till? 

(Vilka aspekter av kårens legitimitetsskapande diskuterade ni?) 

(Kåren fortsätter ju få kårstatus, varför?) 

(Hur går det till, hur gick diskussionerna senast?)  

(Var kårstatsförhandlingarna något som berördes i utredningen och hur i så fall?) 

Det kan ju sägas finnas ett beroende förhållande mellan kårerna och universitetet. Kan du 

resonera kring det? (Ur ett ekonomiskt perspektiv?) 

Hur ser du på konceptet att studentkårerna representerar alla studenter, fast de inte måste vara 

medlemmar? 
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