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Inledning 

I alla Sveriges studentstäder har det länge funnits studentkårer som sköter studenternas rättigheter 

och inflytande vid högskolorna. Kårerna har finansierats genom obligatoriskt medlemskap, och 

detta medlemskap har sedan det infördes givit upphov till många diskussioner. Senast var under 

2000-talet där kårobligatoriet utreddes i riksdagen och beslut fattades att obligatoriet skulle 

avvecklas 1/7 2010. I media pågick samtidigt en debatt i frågan: skulle kårerna klara att bedriva sin 

verksamhet utan obligatoriets ekonomiska trygghet? I studentstäderna Uppsala och Lund har det 

även, förutom studentkårer, funnits studentnationer som studenterna har haft som skyldighet att 

vara medlemmar i, och även dessa såg ut att hotas av reformen. 

      I Uppsala blev debatten omfattande eftersom nationerna riskerade att påverkas. I UNT och även 

i Ergo skrevs det debattartiklar och ledare där skribenterna argumenterade för ett bevarande eller ett 

avskaffande av obligatoriet. Det är uppenbart att Uppsala-debatten inte enbart gällde 

studentkårerna. Egentligen var det två debatter som fördes, dels en om kårobligatoriet, dels en om 

nationsobligatoriet och nationernas bevarande. I denna uppsats kommer de olika sidornas argument 

analyseras. Målet är att undersöka om ethos, logos eller pathos dominerar i argumentationen, och 

om aktörerna använder sig av samma argument men på olika vis. För att bättre förstå grunden till 

debatten ges nu en kort historik om kårerna och nationerna. 

 

Studentkår och nation 

Nationerna kom till redan under 1600-talet genom att studenter som härstammade från samma delar 

av landet grupperade sig i kamratföreningar.
1 

Gemenskapen medförde både festande och bråk, och 

universitetet förbjöd till en början de svårkontrollerade nationerna. Dessa levde emellertid kvar 

trots förbudet, och efter några år ändrade universitetet uppfattning. Man insåg att 

nationsorganisationen kunde vara ett effektivt sätt att kontrollera studenterna på, och 1663 tillsatte 

universitetet en inspektor
2
 vid varje nation för att övervaka studenterna. År 1667 infördes ett 

obligatoriskt medlemskap för studenterna i nationerna. Syftet med de obligatoriska nationerna var 

inte enbart behovet av kontroll, utan viktigast var att studenterna hade en krets där de kunde umgås 

och ömsesidigt stötta varandra. 

      1849 bildades Uppsala Studentkår, den första studentkåren i Sverige.
3
 Anledningen till att kåren 

uppstod var att man ville samla alla studenter i en sammanslutning och inte ha dem så utspridda 

                                                 
1
 Bert Fredriksson, ”Obligatoriet – en segdragen fråga”, Världen i Uppsalaperspektiv: Uppsala studentkår 1930-1990, 

Torgny Nevéus (red), Uppsala: Uppsala studentkår 1998, s. 296-297. Jag anser denna källa pålitlig. 
2
 Inspektorn var alltid en professor, vald av universitetet för att bevaka studenterna på nationen och se till att de skötte 

sig. Inspektorer finns än idag kvar vid varje nation i Uppsala, men nu utser nationen själv vem som ska bli 

inspektor. 
3
 Uppsala Studentkår, ARGUS : obligatoriefrågan, argument och analys, Uppsala: Uppsala studentkår 1967 s. 9.                                                                                                                                               
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som de blev i och med nationerna.
4
 Kårens arbete fokuserade i början på samhällsfrågor och även 

världspolitik, men snart började de engagera sig i sina medlemmars frågor gällande studentlivet och 

universitetet. Längre fram började högskolorna införa kårer och obligatoriskt medlemskap för alla 

studenter i kårerna. Till slut fattade regeringen beslut om att alla studenter i landet som studerade 

vid statliga högskolor och universitet skulle vara medlemmar i en studentkår. I Uppsala och Lund 

fanns även nationsobligatoriet kvar, vilket innebar att i dessa städer skulle studenten vara medlem i 

både kår och nation. 

       För de studenter som inte ville eller kunde ta del av nationernas verksamheter infördes 1964 

Skånelandens nation i Uppsala, en nation som inte bedrev någon verksamhet alls.
5
 Som medlem i 

Skånelandens nation behövde studenten inte betala in en medlemsavgift utan kunde kringgå 

nationsobligatoriet och enbart betala in den obligatoriska kåravgiften. Trots denna nation som 

möjliggjorde för studenten att inte betala nationsavgiften valde enbart 10-15% av Uppsalas 

studenter att vara medlemmar i den.
6
 

      Nationerna har haft en förmån i form av skattefrihet, vilket har inneburit att de inte behövt 

betala skatt för sina nationshus och tomterna som de ligger på.
7
 Denna skattefrihet såg ut att först 

hotas av obligatoriets avskaffande, och i och med det nationernas verksamhet då de skulle få svårt 

att ha råd att fortsätta om skattelättnaden försvann. Men, den senaste utredningen som ledde fram 

till obligatoriets avskaffande ansåg att nationerna skulle få behålla sin skattefrihet.
8
 

 

Utredningar 

Obligatoriet har diskuterats i riksdagen mer än en gång. Första gången var 1970 då en utredning 

tillsattes för att klargöra studentsammanslutningarnas olika verksamheter och vad kostnaderna för 

dessa var.
9

 1973 redovisades resultatet och utredarna kom fram till att obligatoriet var en 

förutsättning för studentorganisationerna att kunna bedriva sin verksamhet, och att det alternativ 

som fanns var statliga bidrag. Samma år kallades Obligatoriekommittén för att undersöka och ta 

ställning till om obligatoriet skulle kvarstå eller avskaffas. I betänkandet ”Kårobligatorium” som 

utgavs 1976 föreslog kommittén att obligatoriet skulle avskaffas 1977. Dock kunde man inte finna 

en lämplig ersättningsmodell för att se till att studentverksamheten kunde fortsätta och beslutet 

ändrades och obligatoriet skulle kvarstå. 

                                                 
4
 Utbildningsdepartementet obligatorieutredningen, ”Frihet för studenter – om hur kår - och nationsobligatoriet kan 

avskaffas”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/79/07/f7faf926.pdf (2012-01-04). Denna källa kommer vidare 

notas Ffs 2008-02-13. 
5
 Fredriksson 1998, s. 305. 

6
 Ffs 2008-02-13, s. 44. 

7
 Fredriksson 1998, s. 304. 

8
 Ffs 2008-02-13, s. 21. 

9
 Utbildningsdepartementet Studentkårsutredningen, ”För studenterna...- om  studentkårer, nationer och särskilda 

studentföreningar”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/19/65/11ccd581.pdf (2012-01-04) s. 23. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/79/07/f7faf926.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/19/65/11ccd581.pdf
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      1989 tillsattes utredning nummer två, och deras betänkande redovisades 1990.
10

 De ansåg att 

obligatoriet stred mot den så kallade föreningsfriheten, och en proposition lades fram att 

obligatoriet skulle avvecklas 1995. I valet 1994 blev utgången ett regeringsskifte där moderaterna 

förlorade mot socialdemokraterna, och den nya regeringen beslöt att obligatoriet skulle kvarstå.
11

 

Anledningen var att ingen, trots omfattande utredningar, lyckats komma fram till en bra modell för 

att säkra studentkårernas ekonomi och i och med det studentinflytandet. 

      Obligatoriefrågan har därefter diskuterats i riksdagen ett flertal gånger, bland annat avslogs 

2005 en motion om att avskaffa kårobligatoriet. 2007 tillsattes återigen en utredning, men denna 

gång inte för att utreda kårobligatoriets vara eller icke vara, utan för att granska hur man kunde 

avveckla obligatoriet och hur man skulle bemöta konsekvenserna av detta.
12

 Denna utredning 

namngavs Frihet för studenter och presenterades i februari 2008.
13

 Utredningen redovisade att för 

att kunna behålla den verksamhet och det inflytande över studenternas tillvaro som kårerna stod för 

krävdes ett statligt bidrag på 310 kronor per student och helår.
14

 Regeringen ansåg dock att bidraget 

inte behövde nå de siffrorna och beslutade att avskaffa obligatoriet den 1 juli 2010 och att bidrag på 

105 kronor per student och helår skulle betalas ut till studentkårerna.
15

 Ansvarig för utredningen var 

Erland Ringborg, som tidigare varit ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).
16

 Lars 

Leijonborg, dåvarande högskole – och forskningsminister, var drivande i frågan. 

      Föreningsfriheten, som nämnts tidigare, var en stark anledning till att obligatoriefrågan dök upp 

flera gånger. Föreningsfriheten ingår i den grundlag som infördes 1974 och som innebär att 

individer har rätt att ansluta sig till, eller stå utanför, de föreningar som den vill.
17

 Det står i lagen 

att kårobligatoriet står utanför föreningsfriheten, och Europarådets kommission för de mänskliga 

rättigheterna har utrett om obligatoriet bryter mot föreningsfriheten. Kommissionen ansåg att 

obligatoriet varken strider mot grundlagen eller de mänskliga rättigheterna.
18

 

       

Syfte och frågeställning 

De frågor som kommer ställas är vilka topiker som de olika aktörerna väljer att hämta sina 

                                                 
10

 Ibid, s. 25 (2011-12-17). 
11

 Riksdagen, ”Proposition 1994/95:96 Garanterat studentinflytande genom bibehållet kårobligatorium”, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GI0396 (2011-12-18). 
12

 Ffs 2008-02-13, s. 9.                                                         
13

 Ibid. 
14

 Ibid, s. 14 (2011-12-17). 
15

 Regeringen, utbildningsdepartementet, pressmeddelande, http://www.regeringen.se/sb/d/11248/a/121230 (2011-12-

17). 
16

 Regeringen, utbildningsdepartementet, pressmeddelande, http://www.regeringen.se/sb/d/8544/a/80011 (2011-12-27). 
17

 Karnov group, 

http://juridik.thomsonreuters.se.ezproxy.its.uu.se/app/document?srguid=ia744d04f0000013451c962b93d65195e&d

ocguid=i7E62EB9907112857E040DF0A17655DDD, s. 239-240 (2011-12-18). 
18

 Riksdagen, ”Proposition 1994/95:96 Garanterat studentinflytande genom bibehållet kårobligatorium”, 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GI0396  s. 4 (2011-12-18).                                                             

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GI0396
http://www.regeringen.se/sb/d/11248/a/121230
http://www.regeringen.se/sb/d/8544/a/80011
http://juridik.thomsonreuters.se.ezproxy.its.uu.se/app/document?srguid=ia744d04f0000013451c962b93d65195e&docguid=i7E62EB9907112857E040DF0A17655DDD
http://juridik.thomsonreuters.se.ezproxy.its.uu.se/app/document?srguid=ia744d04f0000013451c962b93d65195e&docguid=i7E62EB9907112857E040DF0A17655DDD
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GI0396


6 

 

argument ifrån, och hur de olika aktörerna använder sig av liknande argumentationstyper för att 

föra fram sin åsikt och hur de väljer att använda dem. Det som kommer undersökas utifrån denna 

frågeställning är hur de olika aktörerna skiljer sig åt i framställning av ethos, logos och pathos och 

vilken av dessa argumentationsstrategier som är mest framträdande hos de olika skribenterna. De 

argumentationsstrategier som kommer att tas upp är exempelargumentation, specifika ord och 

vederläggning av motståndarnas argument. Utsmyckningar av språket för att uppnå vissa effekter, 

elocutio, kommer även studeras. 

 

Avgränsningar 

De artiklar som förekommer i analysen är hämtade från tidningar i Uppsala och är begränsat till de 

artiklar som finns på tidningarnas websidor. Vid de fall där det funnits kommentarer till artiklarna 

har kommentarerna fallit utanför analysen. Vid sökning i artikelsök på andra studentstäders 

tidningar kommer det fram många träffar, men påfallande är att flest artiklar skrevs i Uppsala. Även 

i Lund skrevs det mycket om kårobligatoriet, men inte i samma utsträckning som i Uppsala. Att 

debatten blev större i Uppsala än i andra studentstäder beror på nationerna som varit en del av 

staden i hundratals år och som har betytt mycket för staden och studenterna. Risken att de skulle 

försvinna fick människor att engagera sig och ta ställning. 

      I UNT skrevs cirka 20 artiklar på debatt – och ledarsidorna mellan perioden 2004 till 2010.
19

 I 

Ergo under samma tid skrevs fyra artiklar där obligatoriefrågan togs upp.
20 

Två av dessa fyra är 

intervjuer med olika politiska aktörer i riksdagen, en debattartikel där skribenten vill se en ny 

utredning om obligatoriet, och en intervju med kårordföranden för Uppsala studentkår efter beslut 

fattats att obligatoriet ska avvecklas. I UNT förekommer det debattartiklar med skribenter som är 

allt från rektorer, professorer, studenter, studentkårsordförande och politiker. I denna uppsats 

kommer tio artiklar från UNT analyseras. Anledningen till att det enbart kommer förekomma 

artiklar från UNT är att debatten där pågick i större utsträckning. De artiklar som valts ut till att ingå 

i analysen har valts efter skribenter med olika befattningar för att försöka uppnå en större variation 

av aktörer för att på det viset försöka ge en bredare bild av debatten och aktörerna. Anledningen till 

att tio artiklar valdes ut var för att kunna genomföra en djupare analys av dessa, skulle alla artiklar 

tagits med skulle analysen blivit mer ytlig. 

      Det finns såklart många saker i artiklarna som är intressanta att analysera och ta upp, men i 

denna uppsats kommer en begränsning av analysen att ske. Det som kommer tas upp är argument 

som används av många skribenter i flera artiklar, även om de används på lite olika vis. De 

                                                 
19

 www.unt.se. Det skrevs mer artiklar i ämnet kårobligatoriet, men i denna analys är endast de artiklar från 

debattsidorna relevanta. 
20

 http://www.ergo.nu/. Om man söker på obligatoriefrågan på sidan dyker fem artiklar upp. En av dessa är en intervju 

där frågan nämns men inte tas upp mer djupgående, därför finner jag den inte relevant för uppsatsen. 

http://www.unt.se/
http://www.ergo.nu/
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argumentationstyper som valts ut till analysen är topiker, exempelargumentation, specifika ord och 

vederläggning av argument. Även elocutio kommer tas hänsyn till. 

 

Teori 

Chaïm Perelman har i sin bok Retorikens imperium skrivit om exempelargumentation och hur man 

använder sig av det i sitt resonemang.
21

 Han menar att genom exempel tar man för givet att det 

finns generella regler som exemplet kan konkretisera. Exemplet kan därför aldrig visa något unikt 

utan: ”[…]den söker i stället den lag eller struktur som den enskilda händelsen hänvisar till.”
22

 

Enstaka exempel kan inte ensamma övertyga oss, men om det förekommer flera liknande exempel 

så kan de tillsammans bilda en generalisering av de enskilda fallen, och det kan läsaren få svårt att 

betvivla. Exempelargumentationens funktion är att tjäna som ett fundament till regeln, men om en 

regel redan är accepterad kan det enskilda fallet som exemplet beskriver fungera som illustration 

för att styrka regeln.
23

 

      Retorik der flytter stemmer är skriven av tre danska retorikforskare som har analyserat 

argumentationens uppbyggnad och effekt i tv-debattsprogrammet ”Bytinget”.
24

 Det är som sagt 

debatt som analyseras i denna, skillnaden från detta arbete är att här analyseras text medan de 

analyserar tv. Detta gör att det uppstår en skillnad då de även har analyserat kroppsspråk, röster 

med mera som inte går att analysera i text. Dock går det ändå att finna likheter. I kapitlet ”Kan 

sproget forføre?” skriver de om retorik i debatterna och om användandet av retoriska stilfigurer kan 

påverka debattens utgång. De skriver att under antiken var utsmyckandet av språket mycket viktigt 

men att det gällde att hitta en balans så att det inte blev vare sig för mycket eller för litet stilfigurer, 

utan med rätt användning av dessa kunde ens mening och argument framhävas.
25

 I dagens retoriska 

situationer bör man inte använda sig av utsmyckningar av anledningen att det man talar om kan ses 

som ”ren retorik”, vilket innebär: ”[…]ren sproglig pynt uden indhold.”
26

 I ”bytinget” borde 

språket vara sakligt och inte innehålla dessa figurer, men det visade sig att det förekom en hel del 

sådana i debatterna. Sex stycken stilfigurer fann de som användes frekvent av talarna. Dessa var 

antites, gradering, anafor, upprepning, retoriska frågor och metafor.
27

 De figurer som jag funnit 

intressanta för min analys är upprepningen, metaforen, och den retoriska frågan. Upprepningen är 

till för att ge extra kraft åt det som sagts och för att åhörarna ska minnas det bättre, metaforen målar 

                                                 
21

 Chaïm Perelman, Retorikens imperium. Retorik och argumentation, Stockholm 1977. s. 129. 
22

 Ibid. 
23

 Ibid, s. 131. 
24

 Charlotte Jørgensen, Christian Kock, Lone Rørbech, Retorik der flytter stemmer, Hvordan man overbeviser i of-

fentlig debat, Köpenhamn 1994.                                                                                                                                    
25

 Ibid, s. 95. 
26

 Ibid, s. 96. 
27

 Ibid. 
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bildligt upp och ersätter något med en slagkraftig bild, och retoriska frågan ger åhörarna något att 

fundera över. 

      Lennart Lindberg skriver i Argumentera rätt - Retorik och konsten att kommunicera ord, makt 

och moral om vaga ord. 
28

 Med vaga ord menas ord som inte är entydiga utan som kan ha flera 

olika betydelser, och då gäller det att förtydliga varför man använder just det ordet och vad det 

betyder i argumentet, man måste precisera. Att få ett vagt ord helt tydligt genom presicering går inte 

enligt Lindberg, men det går att förtydliga det så att det formas till ens fördel, och det går att göra 

på olika vis. Bland annat genom ”liberal precisering” som innebär att man behåller en vaghet kring 

ordet genom att enbart sätta in det i ett sammanhang för att ge illusionen av att det är förtydligat, 

och genom ”restriktiv precisering” där man till stor del eller helt tar bort det vaga och förtydligar 

ordet så mycket att man ger ordet en betydligt klarare betydelse.
29

 Inom politiken är det ganska 

vanligt att medvetet använda sig av vaga ord om man har ett påstående som är dåligt underbyggt 

eller om ens svar på en fråga inte är noga övertänkt för att dölja sin ovisshet.
30 

  

      Richard Weaver studerar i sin artikel ”Language is Sermonic” topiker och hur man kan använda 

sig av dem.
31

 Topiker innebär de ”platser” som talaren hämtar sina argument ifrån, en slags källa 

för att finna övertygande argument. Weaver menar att retoriken inte enbart består utav logiska 

regler som man kan följa för att övertyga sina åhörare, utan retoriken måste anpassas efter den 

rådande retoriska situationen och hur världen ser ut. Argumenten måste alltså hämtas från platser 

som fungerar till den situation som råder. Han använder sig av fyra olika grupper av topiker, och till 

denna uppsats har tre av dessa befunnits intressanta.
32

 Den första är att definiera något som naturligt 

och som tillhör det fundamentala som ska bevaras och inte ändras. Den andra är att använda sig av 

orsakssamband, vad kommer effekterna att bli av något. Den tredje behandlar likheter och 

skillnader, man jämför något med något annat och kan på det sättet spekulera i vad som sannolikt 

kan följa av en viss handling. 

      Janne Lindqvist Grinde har i sin bok Klassisk retorik för vår tid skrivit om motargument och att 

vederlägga motståndarens argumentation.
33

 Han utgår från Aristoteles lära om att vederlägga 

motståndaren. Det finns fyra strategier för att göra detta, utgå från motståndarens argument, utgå 

från det motsatta, hitta något liknande att utgå ifrån eller från ett tidigare beslut.
34

 När man utgår 

från motståndarens argument så hävdar man att det som motståndaren har sagt är fel och försöker 

                                                 
28

 Lennart Lindberg, Argumentera rätt - Retorik och konsten att kommunicera ord, makt och moral, Helsingborg 

1994, s. 38.    
29

 Ibid, s. 38, 39. 
30

 Ibid, s. 39. 
31

 Richard Weaver, ”Language is Sermonic”, ur The Rhetorical Tradition. Readings from Classical Times to the Present, 

Patricia Bizzell & Bruce Herzberg, Boston, New York: Bedford/st. Martin´s, 2001, s. 1351-1360.                  
32

 Ibid, s. 1354. 
33

 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund 2008. 
34

 Ibid, s. 154. 
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hitta bevis för det. Detta kan man göra genom antingen en generalisering där man drar allt under 

samma kam, eller genom partikulering där man visar enskilda fall som bevisar motsatsen. Utgår 

man från motsatsen hittar man det motsatta till det som motståndaren har sagt och argumenterar för 

det. När man utgår från något liknande hittar man ett snarlik förhållande och visar på felen i det för 

att bevisa att motståndarens argument inte håller. Utgår man från tidigare beslut letar man efter en 

händelse där någon tidigare fattat ett beslut eller begått en handling som står i motsats till det som 

motståndaren föreslår. 

 

Metod 

Ethos logos och pathos är argumentationsstrategier inom retoriken.
35

 Ethos innebär hur talaren 

använder sig av sin egen person och karaktär för att övertyga om sin åsikt. Logos är den logiska 

argumentation som läggs fram för att tala till åhörarens förnuft om vad som är rätt. Pathos använder 

sig talaren av när den vill övertyga genom att väcka, eller dämpa, känslor hos åhörarna. Ethos, 

logos och pathos används oftast alla tre i en kombination för att övertyga, men vanligt är att en av 

dessa argumentationsstrategier utmärker sig mer än de andra. 

      I denna uppsats kommer tio artiklar analyseras med hjälp av den teoretiska bas som nämnts 

ovan. Analysen kommer förhoppningsvis leda till en klarare bild av hur aktörerna använder sig av 

ethos, logos och pathos för att övertyga om sin åsikt. 

    

Tidigare forskning       

Det finns inte mycket tidigare forskning om just argumentationen i debatten om obligatoriefrågan. 

Två stycken verk har jag funnit som varit intressanta. 

      ARGUS: obligatoriefrågan : argument och analys är en utredning som utfördes av Uppsala 

studentkår på uppdrag av deras ledning år 1965.
36

 Deras uppdrag var att utreda den problematik 

som fanns kring obligatoriet och den argumentation som framfördes om medlemskapet, och om 

dessa argument var hållbara eller ej. De delade in argumenten i tre typer: de ideologiska, de 

fackliga och de ekonomiska argumenten.
37

 Till de ideologiska argumenten räknas att som individ 

ska man inte behöva vara medlem i en organisation där det kan uttalas åsikter som inte personen 

kan instämma i. Detta ansåg de inte var hållbart då ingen student hade några klagomål eller kände 

sig kränkt av studentkårens verksamhet. Däremot att en organisation i ett demokratiskt land borde 

drivas av frivilliga medlemmar ansåg de vara hållbart. Under rubriken fackliga argument skriver de 

att det är svårt att kartlägga och värdera de argument som kretsar kring den fackligt – politiska 

                                                 
35

 Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga, fjärde upplagan, Stockholm: Norstedts 2008, s. 18. 
36

 ARGUS: obligatoriefrågan : argument och analys, Uppsala studentkår, Uppsala, 1967.                                                        
37

 Ibid, s. 31 – 38. 
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verksamheten, men att de har tagit fram argument som representerar skilda åsikter. Bland annat tar 

de upp problematiken med kårvalet, den fackliga verksamheten och åsiktssplittringen inom en 

organisation med obligatoriskt medlemskap. Som ekonomiska argument räknas att kåren behöver 

ett obligatoriskt medlemskap för att kunna säkerhetsställa den ekonomi som behövs för 

verksamheten. Motargumentet från studenterna blir att utbildningen inte blir kostnadsfri så som den 

ska vara och att studenten inte vill betala för en verksamhet som den inte vill ta del i. 

      Argumenten som använts i obligatoriedebatten sedan 1950-talet och fram till och med 1995 har 

redovisats i bland annat Världen i Uppsalaperspektiv. Uppsala studentkår 1930-1990, och här 

skriver Bert Fredriksson en essä om obligatoriedebatten.
38

 Han inleder med historia om nationerna 

och kårerna och skriver sedan om de utredningar som pågått och vilka argument som använts av de 

båda sidorna. Han tar upp att de som ville avskaffa obligatoriet ansåg att det stred mot 

föreningsfriheten, medan de som ansåg att obligatoriet skulle bevaras pekade på att det faktiskt inte 

stred mot lagen. Dessutom ansåg bevarandesidan att studentinflytandet över högskolor och 

universitet skulle hållas säkrare med obligatoriet. 

      Forskning om andra debatter och argumentation har förekommit. Ett exempel är en uppsats 

skriven av Emelie Andersson vid Stockholms universitet som behandlar debatten om DAMP.
39

 Hon 

har i uppsatsen analyserat debatten som pågått mellan forskare om sjukdomen DAMP. Hon har 

analyserat debattartiklar publicerade i dagspress, fackpress och olika specialpress diakront och 

synkront och analyserat dessa enligt kontroversteorin. Ett annat exempel på ett arbete om debatt 

och argumentation är Sandra Acars uppsats om dödshjälp.
40

 Uppsatsen behandlar argumentationen 

som fördes fram i debattartiklar i olika tidningar, med syftet att analysera hur argumentationen 

lades fram och hur argumenten diskuterades. Syftet var även att lyfta fram olika personers 

upplevelser och tankar kring ämnet. 

      Dessa två uppsatser analyserar debatt och argumentation, men de är inte relevanta för denna 

uppsats då ämnena och syftena skiljer sig åt. 

 

Disposition 

Analysen kommer att inledas med en analys av de debattartiklar där skribenten vill bevara 

kårobligatoriet eller som anser att det förslag som lagts fram inte fungerar som ersättning till 

obligatoriet. Först kommer en kort presentation av artiklarna läggas fram, sedan följer analys av 

topiker, exempelargument, specifika ord och vederläggning av motståndarnas argument. Efter det 

                                                 
38

 Fredriksson 1998. 
39

 Emelie Andersson, Debatten om DAMP: en kontroversstudie. Studentuppsats framlagd vid Samhällsvetenskapliga 

fakulteten. Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. Stockholms universitet 2004. 
40

 Sandra Acar, Dödshjälp. En undersökning om hur argumentationen om dödshjälp ser ut i artiklar. C-uppsats 

framlagd vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Linköpings universitet 2010.   
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analyseras de artiklar där skribenterna vill avveckla obligatoriet med samma argumentationsordning 

som i föregående analysdel. Under de olika analysdelarna kommer elocutio tas upp, det får inte en 

egen rubrik.
41

 Sedan följer en analys där de båda sidorna jämförs och där det mer djupgående 

redovisas hur ethos, logos och pathos har använts hos de olika aktörerna, och avslutningsvis följer 

en diskussion.   

      
 

Analys 

Bevara obligatoriet 

”Kårobligatoriet behövs för medborgarfostran” publicerades på UNT:s debattsidor den 27 februari 

2004.
42

 Den är undertecknad av hela den dåvarande universitetsledningen: Jan-Otto Carlsson, 

vicerektor och professor vid Uppsala universitet, Leif Lewin, vicerektor och professor vid Uppsala 

Universitet, Lena Marcusson, prorektor och professor vid Uppsala universitet, Ulf Pettersson, 

vicerektor och professor vid Uppsala universitet, Bo Sundqvist, rektor och professor vid Uppsala 

universitet, Mats Thelander, dekanus och professor vid Uppsala universitet. Artikeln beskriver de 

funktioner som nationer och kårer fyller och att avskaffa obligatoriet kan leda till att kårer och 

nationer försvinner. 

      Åke Frändberg, professor emeritus i allmän rättslära och Värmlands nations inspektor 1987-

2004, skriver i artikeln ”Frivillighet stärker inte nationerna” som publicerades på UNT:s debattsidor 

den 23 mars 2007 om nationernas och kårernas viktiga verksamhet och hur naiv regeringen är som 

vill ta bort deras säkerhet.
43

 

      Artikeln ”Låt obligatoriefrågan vänta!”, undertecknades av: Göran Bexell, rektor vid Lunds 

universitet, Anders Hallberg, rektor vid Uppsala universitet, Andreas Landmark, ordförande för 

nationernas Kuratorskollegium Lund, Ameli Frenne, ordförande för nationernas Kuratorskonvent 

Uppsala, Petter Forkstam, ordförande för Lunds universitets studentkårer, och Klas-Herman 

Lundgren, ordförande för Uppsala studentkår. Artikeln fokuserar på bevarandet av nationerna och 

deras fortsatta framtid.
44

 

       I artikeln ”Studenter blir utan ombud”, publicerad i UNT 14 april 2009, skriver Moa Neuman, 

ordförande i Sveriges förenade studentkårer, om den ersättning som kårerna kommer få av 

                                                 
41

 Anledningen till att elocutio ej får egen rubrik är att det skulle bli mycket upprepningar av samma argument. Det är 

därför mer lämpligt att under analysens gång se hur de har smyckat de olika argumenten som tas upp i analysen.      
42

 http://www.unt.se/debatt/karobligatoriet-behovs-for-medborgarfostran-594518.aspx (2011-12-05). Denna källa 

kommer vidare notas som UNT 2004-02-27. 
43

 http://www.unt.se/debatt/frivillighet-starker-inte-nationerna-421631.aspx (2011-12-05). Denna källa kommer vidare 

notas UNT 2007-03-23. 
44

 http://www.unt.se/debatt/laringt-obligatoriefraringgan-vaumlnta-251354.aspx (2011-12-05). Denna källa kommer 

vidare notas UNT 2009-01-12. 

http://www.unt.se/debatt/karobligatoriet-behovs-for-medborgarfostran-594518.aspx
http://www.unt.se/debatt/frivillighet-starker-inte-nationerna-421631.aspx
http://www.unt.se/debatt/laringt-obligatoriefraringgan-vaumlnta-251354.aspx
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regeringen när obligatoriet avskaffas och hur den inte räcker till.
45

 

      Sista artikeln som valts ut är ”Vi avvisar regeringen i dag”, undertecknad av Mikael Damberg 

(riksdagsledamot (S) och ledamot i utbildningsutskottet), Amineh Kakabahev (riksdagsledamot (V) 

och suppleant i utbildningsutskottet) och Lage Rahm (riksdagsledamot (mp) och suppleant i 

utbildningsskottet). De skriver att de inte står bakom regeringen i deras förslag om obligatoriet.
46

 

       

Topiker 

De inlägg i UNT som har samma mål, att argumentera för ett bevarande av kårobligatoriet, gör detta 

på olika vis. Topikerna skiljer sig åt beroende på vem eller vilka som är aktörer. Rent generellt går 

det att säga att de som är knutna till universiteten och högskolorna, genom att de besitter en tjänst 

som professor eller dylikt, främst använder sig av argument som är hämtade från topiken tradition. 

De gamla anorna från flera hundra år tillbaka som borde bevaras spelar en stor roll i dessa 

debattinlägg. Många av de artiklar som är undertecknade av rektorer, professorer och inspektorer 

tar gärna upp att nationerna är något som existerat sedan 1600-talet och att de har spelat en stor roll 

i studenternas studentliv, och de fokuserar mer på nationerna än själva kårerna. De nämner att de 

har ett stort kulturrikt utbud, och för de som är intresserade av körsång, teater eller orkestrar så 

finns det mycket man kan engagera sig i. De artiklar som är skrivna av politiker hämtar oftare 

argument från topiken nyttan och talar om fördelarna med att kårerna finns tillgängliga för alla 

genom obligatoriet och vilka viktiga rättsliga ärenden de driver för studenternas räkning. 

      Det är tre artiklar publicerade i UNT som använder sig kraftigt av argumentation från tradition. 

Artikeln ”Kårobligatoriet behövs för medborgarfostran” poängterar att nationerna infördes av 

studenterna själva på 1600-talet, och att de redan då var mycket betydelsefulla för dem.
47

 

Universitetet såg hur användbara dessa studentföreningar kunde vara för att uppfostra de stökiga 

studenterna och införde ett obligatoriskt medlemsskap i nation för alla studenter. De nämner att 

innan studenterna bevakades av nationer och inspektorer förekom det mycket fylleri och 

studenterna fäktades med värjor vilket ledde till dödsfall, och att: ”[o]rganisationerna inkallades för 

att tjäna statsnyttan och samhällsfreden”.
48

 Tesen i denna artikel är att nationerna, och även kårerna 

som nämns i förbifarten, behövs för att studenterna ska lära sig demokrati, rättvisa och för att 

uppfostras till att kunna ta ansvar i samhället efter studierna. 

      Artikeln ”Låt obligatoriefrågan vänta!” tar också upp att nationerna har funnits i hundratals år 

och att de har fungerat som ett ”vardagsrum” för studenterna och även bildat och tagit hand om 

                                                 
45

 http://www.unt.se/debatt/studenter-blir-utan-ombud-270849.aspx (2011-12-05). Denna källa kommer vidare notas 

UNT 2009-04-14. 
46

 http://www.unt.se/debatt/vi-avvisar-regeringen-i-dag-117228.aspx (2011-12-05). Denna källa kommer vidare notas 

UNT 2009-06-10.                                                       
47

 UNT 2004-02-27. 
48

 Ibid. 

http://www.unt.se/debatt/studenter-blir-utan-ombud-270849.aspx
http://www.unt.se/debatt/vi-avvisar-regeringen-i-dag-117228.aspx
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dem.
49

 Dessa argument, som är hämtade från historia och tradition, bildar tillsammans både ett 

något vagare logosargument och ett starkare pathosargument då de syftar till att nationerna behövs 

för studenternas lärande och som en plats för avkoppling i studenternas privatliv. I 

artikeln ”Frivillighet stärker inte nationerna” tar Frändberg också upp nationernas gamla anor och 

menar att alla som vet något om studentlivet i Uppsala vet att nationerna är oerhört viktiga.
50

 Detta 

syftar till att alla som är insatta i studentvärlden i Uppsala förstår att nationerna är något man inte 

hotar. 

     Topiken tradition går att koppla till Weavers topikgrupp det naturliga.
51

 Nationerna och deras 

verksamhet målas upp som en grund som behövs i studenternas liv och därför bör man se till att 

dessa bevaras. Om man nu måste ändra på något så ska man ändå se till att denna grund står stadigt 

oförändrad. 

      De artiklar som är skrivna av politiker, eller de som saknar den direkta kopplingen till 

universiteten som de anställda har, hämtar sina argument från mer praktiska platser. I Neumans 

debattinlägg i UNT går hon mycket tydligt igenom varför kårernas verksamhet behövs och att den 

riskerar att försvinna utan den stadiga obligatoriska medlemsavgiften.
52

 Hon skriver tydligt om att 

det statliga bidrag som regeringen lagt fram som ett förslag till att ersätta obligatoriet inte räcker för 

att kunna fortsätta hjälpa studenterna. Hennes huvudargument står inte med tradition som stadig 

stöttepelare utan hon fokuserar på den verksamhet som kårerna runt om i landet bedriver och hur 

mycket den hjälper studenter på de högre lärosätena. Hon menar även att kårens funktion är viktig 

ur en demokratisk och en rättssäker synvinkel på grund av den verksamhet de har. 

      I ”Vi avvisar regeringen i dag” skrivs det om det förslag som regeringen lagt fram efter 

utredningen.
53

 Debattörerna skriver tydligt att de inte tänker acceptera den proposition som kommit 

fram. Det inflytande som studenterna i Sverige har är världsunikt då de själva kan vara påverkande 

aktörer i sin utbildning och inte tvingas till att vara passiva studerande som enbart har som val att 

acceptera den utbildning som erbjuds dem, oavsett kvalitet. 

      De platser som de olika aktörerna har hämtat sina argument från skiljer sig åt beroende deras 

anknytning till kårerna och universiteten. Rektorerna och professorerna väljer att föra fram det 

anrika och traditionella som, framför allt, nationerna står för. De nämner enbart kårens verksamhet i 

förbifarten och de lägger allt sitt fokus på den fyrahundra år gamla verksamhet som nationerna 

tillhandahåller. De aktörer som debatterar i egenskap av att vara politiker, så som ledamot i 

                                                 
49

 UNT 2009-01-12. 
50

 UNT 2007-03-23.                                          
51

 Weaver 2001, s. 1354. 
52

 UNT 2009-04-14. Neuman var student och ordförande för Uppsala studentkår. Hon har självklart en koppling till 

universitetet, men inte lika stark som universitetets ledning eller professorerna då ledningen arbetar för universitetet 

medan Neuman arbetar med att förbättra studenternas situation vid universitetet. 
53

 UNT 2009-06-10. 
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utbildningsutskottet och ordförande i SFS, väljer i större mån att hämta sina argument från nyttan, 

vad kårerna och nationerna fyller för praktisk verksamhetsfunktion. Denna nytta går att placera in i 

Weavers orsakssamband. Ett för lågt bidrag kommer orsaka att kårens verksamhet inte kommer 

kunna fortsätta. Om den proposition som lagts fram går igenom kan studenterna komma att förlora 

sitt inflytande i att kunna förbättra sin utbildning. 

 

Exempelargument 

Flera av artiklarna nämner länderna Finland och Australien där det funnits ett kårobligatorium som 

avvecklats. I artikeln ”Frivillighet stärker inte nationerna” skriver Frändberg om Finland där det 

finns nationsverksamhet som liknar den som finns i Uppsala och Lund.
54

 Nationerna där har sedan 

kårobligatoriet togs bort fått problem med sina nationshus. Nationerna har inte längre råd att 

bedriva verksamheten i hela huset och därför hyrs stora delar av deras lokaler ut till olika företag 

och själva nationsverksamheten får hållas i ett litet utrymme på vinden. Han lägger fram detta 

argument och avslutar med en retorisk fråga: vill vi att våra nationshus ska användas för 

kommersiell verksamhet? Även i artikeln ”Låt obligatoriefrågan vänta!” nämns nationerna i 

Finland som ett exempel på de negativa konsekvenser som kan uppstå av ett avskaffande, och även 

Australien nämns där studenternas tillvaro försämrats av ett borttaget kårobligatorium. Dessa 

argument kan beskrivas med Perelmans exempelargumentation.
55

 Han menar att exempel aldrig är 

unika utan att de beskriver en regel, och detta syfte tjänar exempelargumentet om de länder som 

avskaffat obligatoriet. De visar på att det finns en regel som även kommer gälla för de svenska 

studentkårerna; avskaffar man obligatoriet så går det utför med nationerna och kårerna. Det går att 

se som att han försöker skapa en generalisering, så här går det för alla länder där man avskaffar 

obligatoriet. Exemplen fungerar som logosargumentation, de visar på följderna av att avveckla 

obligatorier. De går även att se exemplen som pathosargumentation då exemplen framkallar känslor 

hos läsaren att följderna av ett avskaffat obligatorium blir stora. Den retoriska frågan bidrar till att 

skapa en känsla av att nationerna och kårerna är något värdefullt och unikt som inte ska behöva 

överlåta sina nationshus till någon kommersiell verksamhet. 

      Även de argument som är hämtade från det traditionella och kulturen, att nationerna erbjuder 

studenterna att delta i teaterverksamhet och dylikt, kan ses som ett exempelargument då författarna 

till artiklarna använder dessa som exempel på allt det arbete som nationerna gör och det ansvar som 

studenterna lär sig att ta. 

      I artikeln ”Kårobligatoriet behövs för medborgarfostran” tas ett aktuellt och viktigt exempel upp 

som stöd för nationernas och studentkårernas fortlevnad, nämligen studentens alkoholvanor. 

                                                 
54

 UNT 2007-03-23. 
55

 Perelman 1977, s. 129. 
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Skribenterna skriver att: 

 
Den främsta uppgiften är numera uppgiften att bekämpa alkoholmissbruk, särskilt angeläget i en tid av 

ökad konsumtion. Ibland kommer larmrapporter om studenternas alkoholvanor. Den relevanta jämförelsen 

är dock den kontrafaktiska: hur skulle situationen se ut bland ungdomen, om det sociala livet inte var 

organiserat? Alla har inte klart för sig att det under de senaste fyrtio åren skett en högst avsevärd 

förbättring. Det hindrar inte att en fortsatt övervakning av studenternas alkoholvanor är och förblir 

nationernas och inspektors viktigaste åliggande.
56 

 

Detta exempel, att nationerna i sin verksamhet lägger ner tid på att övervaka ett problem bland 

ungdomar, visar på den nytta och den välvilja som nationerna står för. Verksamheten är inte enbart 

till för studentens nöje utan nationerna tänker på studenternas hälsa. 

      I artikeln ”Studenter blir utan ombud” påvisar Neuman faktaexemplet hur många som söker 

hjälp hos studentkårerna runt om i landet varje år för att stödja sin tes om vikten av kårens 

fortlevnad. Hon skriver att antalet anmälningar som kommer in varje år från studenter som behöver 

juridisk och rättslig hjälp ligger på runt 6300 stycken.
57

 Detta bidrar till att förstärka bilden av 

kårens viktiga verksamhet. Dessa exempel, alkoholkonsumtionen, antal som söker hjälp hos kåren 

och även de kulturella aktiviteter nationerna erbjuder kan i Perelmans mening ses som ett 

illustrationsexempel.
58

 De stödjer en för skribenterna redan vedertagen regel att kårer och nationer 

har en viktig funktion, och dessa exempel används för att illustrera detta. 

      De som använder sig av de pathosrelaterade exemplen är främst rektorerna. De väljer att måla 

upp en bild av en unik verksamhet som riskerar att förstöras och tvingas ge plats åt ”vanlig” 

verksamhet. Kårordföranden väljer att använda sig av ett mer logosbaserat exempel där hon pekar 

på att många vänder sig till kåren varje år. 

 

Utmärkande ord 

Något som artiklarna använder sig av är specifika ord för att skapa en stämning eller en oklarhet, 

eller en skenbar klarhet för att få läsaren att se något klart och tydligt. Ett av de mest återkommande 

orden är princip. Detta ord används flitigt av de som skriver i egenskap av anställda vid och 

engagerade i universiteten och nation eller kår. Ordet används i en mycket negativ klang för att få 

betydelsen naiv och nästan omedgörlig. Det används i sammanhang där de som vill bevara 

obligatoriet skriver om de som vill avskaffa obligatoriet, att de vill göra detta enbart på grund av en 

princip. Princip blir i detta sammanhang ett vagt ord som förtydligas genom liberal precisering, det 

vill säga att ordet verkar ha en klar innebörd men egentligen är det fortfarande mycket vagt och har 

bara satts in i ett sammanhang där det ges skenet av att vara förtydligat.
59

 I artikeln ”Kårobligatoriet 

                                                 
56

 UNT 2004-02-27.                            
57

 UNT 2009-04-14. 
58

 Perelman 1977, s. 131. 
59

 Lindberg 1994, s. 38, 39. 
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behövs för medborgarfostran” använder man sig av formuleringen: ”En principryttares misstag är 

att han anser sig ha rätt att bortse från konsekvenserna av sitt handlande”.
60

 Denna formulering blir 

metaforiskt konkret då den syftar till att de som vill avskaffa obligatoriet inte förstår vad det 

kommer leda till och att de är naiva i sin envisa förhållning till principen. 

       I artikeln ”Låt obligatoriefrågan vänta!” hänvisar skribenterna med ordet princip till den lag om 

föreningsfrihet som är mycket otydlig. Skribenterna skriver här att förslaget till avskaffandet av 

obligatoriet stödjer sig på en princip av en lag som juridiskt sett är väldigt mångtydlig. Här målar 

man upp princip som ett mycket ogenomtänkt argument som stödjer sig på något otydligt som inte 

tjänar som en grund för ett beslutsfattande. 

      Frändberg skriver i sin artikel ”Frivillighet stärker inte nationerna” om att de som vill avskaffa 

obligatoriet vill göra detta på grund av en princip. Han skriver vidare att: 

 
Men saken är inte klar. Det kan ju förhålla sig så, att andra värden och principer talar för obligatoriets 

bibehållande och att föreningsfriheten väger förhållandevis lätt just i detta sammanhang. 
Det finns inga heliga principer - om man med en helig princip menar en princip som alltid slår ut alla andra 

motstående värden. Till och med ett så omistligt värde som demokratin måste som bekant ibland få vika för 

andra värden, som har ännu större betydelse just i något speciellt sammanhang.
61 

 

Han menar att det inte finns någon princip som är så viktig att den automatiskt slår ut allt annat som 

har betydelse. Föreningsfriheten är inte viktigare än andra principer i detta fall, och därför ska man 

inte ha föreningsfriheten som tyngsta argument i debatten. Han vågar sig även på att ta med 

demokratin som ett slags exempel, inte ens demokratin är alltid så viktig att den står över allt annat. 

Detta argument är modigt att använda sig av då ordet demokrati också väger tungt i debatten. Han 

lyckas dessutom nästan förlöjliga ordet princip genom att använda det som en retorisk figur genom 

att upprepa det frekvent i de tre första styckena.
62

 Åtta gånger lyckas han få in ordet genom att 

skriva det som det är eller som ”principryttare” eller ”principiell”. Ordet upprepas så ofta att det 

nästan blir komiskt när man läser. Han skriver även att dessa människor med denna inskränkta 

principsyn kan nämnas som fanatiker, och att själva principhållningen bör kallas "[...]'den enfaldiga 

princip- synen'".
63

 Här går han hårt åt på de som anser att principer går före allt. Användandet av 

detta ord blir ett starkt argument i hans artikel då han genom restriktiv precisering lyckas ge ordet 

en såpass tydlig innebörd trots den vaghet som i sammanhanget finns omkring det.
64

 Vagheten finns 

i att lagen om föreningsfrihet är något som inte alla känner till eller är insatta i, därför är princip när 

det gäller föreningsfriheten otydlig.   

                                                 
60

 UNT 2004-02-27.                          
61

 UNT 2007-03-23. 
62
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      Återigen är det de med nära anknytning till universiteten som väljer att använda sig av ordet 

princip för att få motståndarna att verka naiva och trångsynta. I de artiklar där debattörerna främst 

är av politiskt ursprung väljer de att hellre använda sig av andra laddade ord för att föra fram sin 

åsikt. 

      Ett ord som både politikerna och de anställda vid Universitetet använder sig av är 

studentinflytande. Detta ords betydelse är väldigt konkret hos dem alla, det innebär att studenterna 

kan påverka sin situation och utbildning, och det används i en del fall tillsammans med ett annat 

ord: konsekvens. Det som de syftar till är att studentinflytandet är något som ska hanteras med 

försiktighet och eftertänksamhet, och att konsekvenserna av att inte göra detta kan bli att inflytandet 

försvinner. I artikeln ”Vi avvisar regeringen i dag” skriver Damberg, Kakabahev och Rahm om det 

förslag som lagts fram från regeringen till att ersätta obligatoriet: ”De har utformat förslaget så att 

studenternas internationellt sett unika inflytande riskerar att slås i spillror och granskningen av 

högskolornas kvalitet kraftigt försämras”.
65

 Förslaget kan påverka studentinflytandet vilket det inte 

får göra. Dessutom säger artikelförfattarna att inflytandet är världsunikt, vilket ger ordet en högre 

status då det låter speciellt att vara unikt över hela världen. Det uppstår en känsla av att detta ord 

står för något stort och mäktigt, och man kan se det som att det blir ett pathosladdat ord som vädjar 

till läsarnas känslor om att detta är något hederligt som inte får inte försvinna.  Metaforen ”slås i 

spillror” blir även den en bidragande faktor till pathos.
66

 

      I artikeln ”Låt obligatoriefrågan vänta” står det: ”Nationer och kårer bedriver en verksamhet 

som utgör grunden för studentinflytande och studentengagemang”.
67

 Skribenterna skriver att i 

dagens samhälle där antalet studenter ökar för varje år är det mycket viktigt att 

studentverksamheten är mångsidig och stabil. Studentinflytande blir tillsammans med ordet grund 

något som ännu mer symboliserar vikten av dess fortlevnad då det låter som en bas för studenternas 

möjlighet till påverkan och bildning. 

      Frändberg skriver i artikeln ”Frivillighet stärker inte nationerna” om det värde som nationer och 

kårer har. Han skriver att kårerna och nationerna står för hälsovård för både den fysiska och 

psykiska hälsan, och att: ”Kårerna tillhandahåller en organisation, som ger förutsättningen för 

studentinflytandet i universitetens och högskolornas organ”.
68

 Dessa värden anser han är så 

betydelsefulla att principen att hålla på föreningsfriheten måste ge vika. 

      Rättssäkerhet är ett annat ord som dyker upp tillsammans med inflytande. I artikeln ”Studenter 

blir utan ombud” skriver Neuman om det inflytande som kårerna har över högskolorna och talar 

mot det förslag som lagts fram om ersättning av kårobligatorieavgiften. ”Förslaget hotar inte bara 
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studenternas möjlighet till inflytande utan risker[sic] även studenternas rättssäkerhet”, skriver 

Neuman och berättar sedan om vikten och omfattningen av kårernas arbete.
69

 Just ordet hot 

förstärker meningen som pathosargument då hot ger en bild av en fara som kan förstöra den goda 

verksamheten. Säkerhet är ett ord laddat med känslor som trygghet och en garanti om hjälp när det 

behövs. Att se en säkerhet som hotad blir målande, det blir något farligt som kan leda till att det 

skydd man har riskerar att försvinna. 

      Ett ord som innehåller en negativ och något skrämmande betydelse som används är alltså 

konsekvens, i sammanhanget att konsekvenserna av ett avskaffande är förödande för kår - och 

nationsverksamheten. ”Men konsekvenserna av en avveckling skulle bli olyckliga”, skrivs det 

i ”Kårobligatoriet behövs för medborgarfostran” och författarna radar upp en del exempel på vad 

som skulle kunna ske om obligatoriet togs bort.
70

 Bland annat att utbytesstudenterna skulle stå utan 

en hjälpande fadderverksamhet, det kulturrika studentlivet skulle få ge vika för nattklubbar 

och ”[...]en plantskola för svensk demokrati skulle utplånas”. Artikelförfattarna använder sig av 

starka och målande ord och meningar för att beskriva de hemska konsekvenser som skulle uppstå. 

Ordet får en känslostark negativ betydelse. 

      I ”Låt obligatoriefrågan vänta!” nämner de aldrig själva ordet konsekvens, men de beskriver 

vad dessa skulle bli om man tog bort obligatoriet utan att först tänka igenom följderna: ”På ganska 

kort sikt kommer nationers och kårers ekonomier att köras i botten”.
71

 Skribenterna menar, som 

många andra redan har syftat till, att den viktiga verksamheten kommer att tvingas upphöra. 

Återigen ser vi hur viktiga dessa konsekvenser är i debatten och starkt bidrar med känsloladdade 

argument i frågan om obligatoriet. 

      Sista ordet som jag kommer att ta upp är frihet. Detta ord används till exempel i utredningen av 

obligatoriet, Frihet för studenter, men det används även i andra betydelser.
72

 Föreningsfrihet är den 

vanligast förekommande då skribenterna syftar till den lag som står till grund för regeringens vilja 

att avskaffa kårobligatoriet. Dock får ordet en negativ innebörd i dessa sammanhang. Frihet brukar i 

de flesta fall ge en känsla av något positivt och nästan heligt, men just föreningsfrihet målas upp 

som något som står över friheten, eller som kan ta bort den. I artikeln ”Frivillighet stärker inte 

nationerna” skriver Frändberg om kårernas och nationernas obligatorium: ”Och just därför att de är 

obligatoriska är de ju öppna för alla.”
73

 Denna mening syftar till en viktig punkt när det gäller just 

friheten: genom obligatoriet får studenterna frihet till att påverka och umgås då alla får vara med. 

Själva namnet på artikeln är även den väldigt talande för hans tes, att en frivillighet inte innebär en 
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frihet, frivillighet får en negativ klang då det försvagar en verksamhet istället för att styrka den. 

      I ”Kårobligatoriet behövs för medborgarfostran” skrivs det att i ”[...]obligatoriefrågan känner 

vi bakom det vackra ordet 'frihet' en frän pust av den ansvarslöshet man annars bara brukar stöta på 

i den mest vulgära drogliberalismen.”
74

 Frihet målas här upp som något naivt och ogenomtänkt. 

Ordets så annars positiva betydelse får på grund av att den är ogenomtänkt en negativ innebörd.  

Orden ”en frän pust av” hjälper till att förstärka bilden av att friheten i detta sammanhang är något 

man rynkar på näsan åt.    

 

Vederlägga motståndarna 

De artiklar som tagits upp ingår i en seglivad debatt, och ett viktigt moment i en debatt är hur man 

vederlägger motståndarnas argument för att få dem att verka bristfälliga och få sina egna att framstå 

som sanning. Denna retoriska strategi används flitigt i denna debatt. 

      Ett av de viktigaste vederläggande argumenten i denna debatt är Skånelandens nation. 

Argumentet tas upp i de flesta artiklar och det används på samma sätt – som ett starkt 

logosargument för varför obligatoriet inte behöver avskaffas. I ”Frivillighet stärker inte nationerna” 

står det: ”Ortodoxin i obligatoriemotståndarnas fastklamrande vid den enfaldiga principsynen blir 

desto mer iögonenfallande som frivillighet redan i praktiken råder - genom existensen av 

Skånelandens nation.”
75  

Denna mening fungerar likadant som den föregående, ett avskaffande 

behövs inte eftersom det redan finns den frivillighet som kåravgiftsmotståndarna efterfrågar. I 

artikeln ”Låt obligatoriefrågan vänta!” skriver artikelförfattarna att det finns idag möjlighet för 

studenterna att vara medlem i en nollnation och endast betala den minimala registreringsavgiften 

som krävs, men att: ”Denna möjlighet används i Uppsala av enbart cirka 4 000 studenter av cirka 

34 000 som läser vid universitetet.”
76

 Detta blir ett starkt logosargument i debatten. Dels 

vederlägger de, precis som i de tidigare två exemplen, behovet av att ta bort kårobligatoriet, men 

detta talar ännu tydligare. De menar att trots möjligheten att enbart betala en minimiavgift och ha 

den frihet som avskaffandesidan argumenterar för så väljer majoriteten av alla studenter att betala 

en avgift och vara medlemmar. Detta talar för att obligatoriet kan finnas kvar eftersom studenterna 

uppenbarligen frivilligt betalar in en avgift, även om det finns ett alternativ. Användandet av 

Skånelandens nation kan ses som att man utgår från motståndarnas argument.
77

 Skånelandens 

nation visar att det redan finns den frihet som efterfrågas av motståndarna. Viktigt att lägga märke 

till här är att detta argument ingår i debatten om nationsobligatoriet. Här är lösningen för de som 
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anser att nationsobligatoriet är fel, inte kårobligatoriet. 

      Själva regeringens utredning, Frihet för studenter, används som ett motargument. I ”Låt 

obligatoriefrågan vänta!” står det att: 

 
Utredningen slår fast att en avveckling av obligatoriet kan leda till "en försvagning av och en försämrad 

kvalitet både i studenternas medverkan i högskolornas angelägenheter och i den studiesociala situationen". 

Vi vill göra omvärld och politiker uppmärksamma på dessa rader, som redan finns i utredningen!
78 

 

Dessa rader som står med i utredningen talar tydligt för att ett avskaffande kan få olyckliga 

konsekvenser för studenterna. Här vederläggs regeringens förslag om avskaffning genom att nästan 

vända regeringen mot sig själva och peka på att det faktiskt står ett varningens ord i utredningen 

(som de borde fokusera mer på). I ”Studenter blir utan ombud” har Neuman skrivit om det förslag 

till bidrag på 310 kronor per elev och år som utredningen lägger fram för att kårernas verksamhet 

ska stå säker, men att regeringen inte sett till detta. Regeringen har i sin proposition lagt fram ett 

bidrag på ”[...]endast 105 kronor per student och år vilket är en kraftig försämring.”
79

 Längre ner i 

artikeln står det att Uppsala studentkår har räknat på förslaget och kommit fram till att det inte 

räcker för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. Även här vänds regeringen mot sig själva, det 

går inte att fortsätta bedriva verksamheten med deras förslag. Neuman skriver vidare att de 

organisationer som kan tänkas ta över kårens arbete kan inte utöva det på samma sätt då de inte kan 

vara objektiva och att utredningen avråder från detta övertagande. Det går att säga att argumentet 

har utgått från tidigare beslut. Beslutet om att obligatoriet ska avvecklas och att nationerna ska klara 

sig har fattats, men denna mening som finns i utredningen talar emot det beslut som fattats. 

      I ”Frivillighet stärker inte nationerna” står det om en artikel skriven av ”principryttarna”. ”Naivt 

uttalar några av dem, att 'vi kan bara spekulera i all den kreativitet och förnyelse som skulle följa på 

ett avskaffande av obligatoriet'”.
80

 Efter denna mening ges exempelargumentationen om Finlands 

nationers nedgång, vilket stärker argumentet att obligatoriet bör stanna kvar. 

      I denna artikel skrivs även att nationerna i debatten ses som snobbiga överklassklubbar vilket 

Frändberg menar är fel och hänvisar till historien. Nationerna grundades av fattiga söner till bönder 

och präster och styrdes demokratiskt innan landet gjorde det, ”Och just därför att de är obligatoriska 

är de ju öppna för alla.”
81

 Detta argument om öppenheten genom obligatoriet välter argumentet om 

en exklusiv tillgång för överklassen och visar istället genom ett kombinerat logos – och 

pathosargument att nationerna utesluter ingen, logos för att ett obligatorium innebär att alla faktiskt 

är med, pathos för att det ger en känsla av gemenskap och inkludering. 

      Föreningsfriheten är även det ett argument som används för att vederlägga motståndarna, och 
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detta används på två sätt. Det ena, som blir ett slagkraftigt motargument, är att kårobligatoriet har 

utretts i en högre instans, nämligen Europakommissionen, två gånger och båda gångerna har det 

slagits fast att kårobligatoriet inte bryter mot denna lag. Detta står i ”Kårobligatoriet behövs för 

medborgarfostran”: 

 
Det som inte får förekomma är att man tvingar någon att ansluta sig till en förening med en viss politisk, 

religiös eller kulturell åskådning. Men kårer och nationer har inte en sådan åskådning. De är föredömligt 

demokratiska både till sin uppbyggnad och till sin verkan, men därutöver partipolitiskt neutrala.
82 

 

Detta är ett motargument till varför man ska ta bort obligatoriet: det strider faktiskt inte mot någon 

lag. Det andra sättet som det används på är jämförande med en kommun. Vidare fortsätter 

skribenterna att skriva att: ”Medlemskapet kan snarast jämföras med medborgarskapet i en 

kommun, som man ju inte heller kan avsäga sig.”
83

 Denna jämförelse visar att det finns andra 

liknande företeelser som förekommer i samhället, som medborgarskapet i en kommun, som är helt 

accepterade och som inte ifrågasätts alls. Europakommissionens beslut kan man se utifrån 

Lindqvist Grindes tidigare beslut för att styrka att obligatoriet inte är fel.
84

 Europakommissionen 

har bestämt att kårobligatoriet inte strider mot lagen, och dessutom tar de upp det som står i lagen 

vilket också visar att obligatoriet kan fortleva. Att jämföra kårobligatoriet med medborgarskapet i 

en kommun går även att se som att utgå från något liknande för att vederlägga motståndarens 

argument.
85

 Man jämför kårmedlemsskapet med kommunen för att visa att det inte är en större 

skillnad mellan båda. 

      En sista sak som också tas upp som motargument är kårvalen. Det skrivs att valdeltagandet är 

mycket lågt, men i ”Frivillighet stärker inte nationerna” skrivs det: ”Men det är en mycket vanlig 

företeelse vad angår intresseföreningar. Ingen förnekar väl fackens betydelse trots de flesta 

medlemmars uppenbara ointresse, inte minst för val.”
86

 Ett tydligt motargument som även det är 

jämförande, ett lågt valdeltagande innebär inte per automatik att en organisation är obehövlig. 

 

Avskaffa obligatoriet 

Den andra sidan av debatten är de som anser att kårobligatoriet bör avskaffas. Först en kort 

presentation av aktörerna och deras artiklar. 

      Den 28 januari 2008 skrev Ola Grimsholm, Henrik Johansson och Nicklas Fridberg, som kallar 

sig för liberala debattörer, en replik vid namn ”Obligatoriet kränker – individerna” i UNT till 
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rektorerna vid Uppsala och Lunds universitet som argumenterade för bevarandet av obligatoriet.
87

 

      I artikeln ”Föreningsfriheten är framtidens melodi” skriver UNT på sin ledarsida den 12 februari 

2008 om att kårobligatoriet bör avskaffas och att utredningen som kommer är efterlängtad.
88

 

       I artikeln ”Städa bort kårobligatoriet helt”, publicerad i UNT den 16 feb 2008, skriver Pär 

Gustafsson, ordförande Liberala studenter, Ulrik Franke, ordförande Fria moderata 

studentförbundet, Erik Bengtson, ordförande Kristdemokratiska studentförbundet, och Kristina 

Isaksson, ordförande Centerstudenter, att de anser att regeringens utredning inte förespråkar ett 

avvecklande och att obligatoriet ska bort för gott.
89

 

      I artikeln ”Kårerna fortsätter att ha en naturlig attraktionskraft”, publicerad i UNT den 1 februari 

2009, skriver Lars Leijonborg, högskole- och forskningsminister (FP), en replik till rektorerna för 

Uppsalas och Lunds universitets inlägg.
90

 Leijonborg skriver att rektorerna anser att den process 

regeringen startat för avskaffa obligatoriet gått för fort, men Leijonborg anser att den har pågått 

länge nog. 

      I ”Nu kan studenter få verklig makt”, publicerad i UNT den 11 juni 2009, skriven av Ulrika 

Karlsson, riksdagsledamot (m), tar hon upp att kårerna saknar legitimitet och reellt 

studentinflytande.
91 

En intressant aspekt i denna artikel är att skribenten är en före detta ordförande 

för Uppsala Studentkår. 

 

Topiker 

Aktörerna som debatterar för ett avskaffande av obligatoriet tillhör inte lika utspridda 

arbetsområden som i den bevarande sidan, utan det är politiker och studenter som är engagerade i 

denna fråga. De har valt att hämta argument från ganska få topiker till skillnad mot bevarandesidan. 

      En viktig topik på denna sida är ett demokratiskt samhälle. Flera gånger återkommer 

skribenterna i artiklarna till att vi bor i ett folkstyrt land där det inte bör förekomma några 

tvångsanslutningar till föreningar över huvud taget. Den fria viljan hänger samman med denna 

topik, det är viktigt att individen får bestämma själv vilka föreningar som den vill vara medlem i. I 

artikeln ”Nu kan studenter få verklig makt” skriver Karlsson att hon anser att det inte är acceptabelt 
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att människor i ett demokratiskt land tvingas till medlemskap i en förening.
92

 Hon skriver mycket 

om just detta och att det bryter mot den föreningsfrihet som råder. I ”Obligatoriet kränker 

individerna” använder skribenterna argument hämtade från samma topik som i föregående, detta får 

inte förekomma i ett demokratiskt land.
93

 Denna topik kan kopplas till Weavers topikgrupp det 

fundamentala.
94

 En av grunderna i ett demokratiskt samhälle är valfriheten, en individ ska själv 

kunna bestämma vilka organisationer den vill vara medlem i och ska inte behöva tvingas med i 

något. 

      Ytterligare en topik är legitimitet. I ”Nu kan studenter få verklig makt” står det att eftersom 

medlemskapet inte är frivilligt går det inte att påstå att studentkårerna är legitima för det de gör, 

utan legitimiteten går att mäta först när det sker en frivillig sammanslutning.
95

 I ”Städa bort 

obligatoriet helt” står det att valet av verksamhet och aktiva inom kårerna blir mer representativt 

om obligatoriet avskaffas så studenterna kan välja helt själva vad de vill ska förekomma för 

verksamhet och om de vill betala för den. Detta gör att den verksamhet som kommer att bedrivas 

blir mer anpassad efter de som är aktiva. Denna topik passar in i Weavers orsakssamband, om 

kårmedlemskapet blir frivilligt kommer det leda till en verksamhet som studenterna själva vill ska 

representera dem. 

       

Exempelargumentation 

Hos avskaffandesidan är det ont om exempel, i stort sett inga alls används för att förstärka deras 

teser. Däremot används det som Perelman kallar för illustrationer. I ”Nu kan studenter få verklig 

makt” skriver Karlsson om att hon lyckades genomdriva att nationerna och kårerna skulle få ha 

kvar sin skattefrihet när obligatoriet avskaffades. Hon menar att: ”Samtidigt visar det att jag som 

enskild riksdagsledamot faktiskt har kunnat påverka politiken. Det bevisar att vår demokrati 

fungerar och nu får även studenterna chansen att uppleva det.”
96

 Detta används som en illustration 

för att styrka att alla i landet kan påverka och ha inflytande över de saker som är viktiga för en 

själv, utan att vara tvingad till något. För studenterna som, enligt skribenten, inte har fått uppleva 

detta kommer avvecklandet att leda till att även de får uppleva det demokratiska samhället. Det blir 

även ett pathosargument, det inger nästan en känsla av hopp då en person faktiskt kan påverka 

utgången i ett regeringsbeslut. 
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Utmärkande ord 

Även på avskaffandesidan används en hel del vaga ord som tilldelas olika betydelser. Ett av dessa 

ord som väger tungt är tvång. Detta ord används nästan synonymt med medlemsskap då de vill visa 

att kårobligatoriet är ett förtryck. Det blir ett slags pathosargument då tvång inte ger några positiva 

känslor, utan det försöker ge en känsla av att obligatoriet är fel. I ”Föreningsfriheten är framtidens 

melodi” står det: ”Kår- och nationsobligatoriet är ett tvång med anor.”
97

 I ”Inflytande – men genom 

frivillighet” ställer skribenterna den retoriska frågan ”Varför är man för tvång och 

inkassoindrivning av kåravgifter när många studenter inte vill ha med de nuvarande studentkårerna 

att skaffa?” Tvång har en negativ klang i sin betydelse och det får obligatoriet att framstå som något 

negativt. 

      I artikeln ”Städa bort obligatoriet helt” står det om hur det går till på ”vanliga” ideella 

föreningar. Människor anmäler sig frivilligt till de föreningar de anser verkar bra, men att vid 

högskolorna går det till som så att: ”[...] alla studenter tvångsansluts och därefter får ta ställning till 

vilka delar av det påtvingade köpet de vill ta del av.”
98

 De pekar på skillnaden mellan föreningar 

och studentkåren och ifrågasätter denna skillnad. Tvångsanslutning låter hårt och nästan som om 

studenterna sätts i ett fängelse där de måste sitta oavsett om de har gjort sig skyldiga till brott eller 

inte. Bilden av kårobligatoriet blir nästan fientlig och meningen med att avskaffa kårmedlemskapet 

förstärks. Ordet tvång är i sig ett väldigt tydligt ord och går att koppla till Lindbergs begrepp 

restriktiv precisering.
99

 Om det från början fanns någon vaghet kring tvång så plockas det bort helt i 

sammanhanget och dess innebörd blir förtydligat. 

     I ”Nu kan studenter få verklig makt” skrivs det att: ”Jag hävdar att denna tvångsanslutning 

bryter mot den negativa föreningsfriheten. Men jag bottnar inte mitt ställningstagande enkom på 

denna princip.”
100

 Här dyker ett ord från bevarandesidan upp, princip. Dock tar ordet inte alls 

samma plats och har inte samma tyngd som hos bevarandesidan. Här nämns princip försiktigt i 

förbifarten hos skribenten och hon menar att det finns tyngre anledningar till varför hon vill 

avskaffa obligatoriet. I artikeln ”Föreningsfriheten är framtidens melodi” skrivs det att: ”Det finns 

ingen principiell skillnad mellan att tvångsanslutas till en studentkår och att tvingas vara med i 

facket eller att som fackföreningsmedlem tvingas in i socialdemokraterna.”
101

 Här används princip 

för att markera att all obligatoriskt medlemskap är fel och att det finns fler tvångsanslutningar som 

borde ses över. Kårobligatoriet är en i mängden som bör avskaffas. Detta argument hänvisar till 

logos genom att jämföra obligatoriet med fackmedlemskapet, det förtydligar att obligatoriet är fel. 
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      Ett ord som ofta förekommer på denna sida i debatten är Frihet, tillsammans med frivillighet. 

Ordet spelar en stor roll och är ett starkt argument för avskaffandesidan i frågan. I 

artikeln ”Obligatoriet kränker - individerna” står det att: ”Frihet skall genomsyra vårt samhälle och 

därför måste kår - och nationsobligatoriet avskaffas.”
102

 Denna mening visar att i ett demokratiskt 

samhälle existerar inte obligatoriska föreningsmedlemskap. Frihet är det som ska eftersträvas för 

alla. I ”Nu kan studenter få verklig makt” skriver Karlsson att: ”Legitimitet nås bäst när människor 

frivilligt sluter sig samman i syfte att verka för sina intressens tillvaratagande.” Med detta menar 

hon att studentkårerna skulle vara mer representativa i sitt engagemang för studenterna om de hade 

frivilliga medlemmar istället för att studenterna påtvingas medlemskap.
103

 Ordet väger tungt även i 

denna mening. Det står för det samhälle som de vill se och att det samhället även ska gälla för 

studenterna. 

      Frihet används även flitigt i betydelsen föreningsfrihet. Det är detta som är debattörernas 

starkaste skäl till att avskaffa obligatoriet och de använder ordet som en viktig lag att följa, och det 

blir ett politiskt laddat ord. I ”Städa bort obligatoriet helt” skriver artikelförfattarna: 

 
Studenterna ska inte bara få välja om de vill betala för att vara med i en kår, de ska också ha makten att 

själva välja vilka organisationer som får föra deras talan. Det är detta som är kärnan i den föreningsfrihet 

som råder i Sverige (förutom vid våra universitet och högskolor).
104 

 

Här uttrycks ett ställningstagande om föreningsfriheten. Meningen med lagen är att frivillighet ska 

råda i alla sammanhang, men tydligen inte vid de högre läroverken. Det uppstår i meningen en 

implicit fråga: varför gäller inte detta vid högskolorna och universiteten? 

      Föreningsfrihet är ett vagt ord då alla inte har läst grundlagen och sett vad det står om den. Det 

gör att det finns en oklarhet kring vad lagen täcker in. I detta sammanhang används ordet klart och 

tydligt med Lindbergs restriktiva precisering.
105

 Det förtydligas kraftigt för att passa till och styrka 

avskaffarsidana gemensamma huvudtes, och det blir ett slagkraftigt ord i deras debattinlägg. Ordet 

kan ses som både ett pathosargument och ett logosargument då frihet i sig är ett ord laddat med 

optimism, men ordet används sakligt och i sammanhang där logiken står över känslorna och därför 

passar ordet bättre som logosargument. 

 

Vederlägga motståndarna 

Denna kategori av argument är den som tillämpas mest hos avskaffandesidan. De har flera olika 

saker som de tar upp för att överbevisa sina motståndare. 
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      Det första, som redan nämnts under vaga ord, är föreningsfriheten. Den används som ett 

argument för att få läsarna att förstå att obligatoriet är något som strider mot lagen och därför måste 

det avskaffas. Leijonborg skriver i ”Kårerna fortsätter att ha en naturlig attraktionskraft” att 

obligatoriet inte går ihop med föreningsfriheten och att den, och alla kollektivanslutningar, ska 

bort.
106

 I ”Nu kan studenter få verklig makt” står det: ”Jag hävdar att denna tvångsanslutning bryter 

mot den negativa föreningsfriheten.”
107

 Dessa går att se som logosargumentation, om något bryter 

mot lagen ska det bort. 

      Skånelandens nation är även på denna sida ett slagkraftigt argument. I 

artikeln ”Föreningsfriheten är framtidens melodi” skriver UNT: 

 
Universitetets nationsobligatorium är ju i praktiken sedan länge avskaffat. De studenter som vill slippa 

undan nationsavgiften kan alltid välja att gå med i Skånelandens nation och bara betala kåravgiften. Ändå 

väljer de flesta Uppsalastudenter att betala nationsavgift.
108 

 

Eftersom det finns ett alternativ för dem som inte vill betala men som enbart utnyttjas av få finns 

det ingen anledning att behålla obligatoriet då studenterna ändå är villiga att betala in en avgift.  

Skånelandens existens har inte gjort att fler väljer bort att betala avgiften, därför behövs inte 

obligatoriet. Detta går att se genom Lindqvist Grindes att utgå från motståndarens argument.
109

 De 

tar upp ett argument som motståndaren använt och menar att det är fel genom att göra en 

generalisering, eftersom alla studenter betalar nationsavgiften trots Skånelandens nation kan man 

lika gärna ta bort obligatoriet. 

      Denna vilja till att betala en avgift används av flera debattörer för att vederlägga motståndarnas 

argument. I ”Städa bort obligatoriet helt” står det: ”Om en kår bedriver en efterfrågad och 

uppskattad verksamhet kommer den också att klara av att göra det utan ett obligatorium, eftersom 

studenterna kommer att vara villiga att betala för värdet de får.”
110

 Leijonborg skriver 

att ”[...]kårerna i Uppsala och Lund har en naturlig attraktionskraft och står för många oumbärliga 

tjänster på de två studentorterna, vilket gör att många gärna betalar extra för och är medlemmar i 

aktiva kårer.”
111

 Dessa argument talar tydligt för att om studentkårerna fortsätter att hålla 

verksamhet med hög kvalitet kommer studenterna att stanna kvar. De som vill bevara obligatoriet är 

oroliga för att studenterna kommer att fly och de som vill avskaffa vederlägger detta genom att visa 

på att människor gärna betalar för verksamheter som de tycker är bra. Att studenterna kommer att 

fortsätta att betala kan ses som ett logosargument då det sakligt talar för att människor är villiga att 
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betala om de får kvalitet för pengarna. 

      Bevarandesidan skriver mycket om nationerna och hur det kommer gå för dem om obligatoriet 

försvinner. De skriver om de anrika nationshusen och de kulturella aktiviteter som funnits i 

hundratals år. Här väljer avskaffandesidan att bemöta fokuseringen på nationerna med att tala om 

att studentnationerna och studentkårerna inte är samma fråga och att debatten handlar om 

studentkårerna. Nationernas verksamhet ska inte ses som ett argument för att bevara obligatoriet. 

I ”Föreningsfriheten är framtidens melodi” skriver UNT att obligatoriets försvarare menar att 

nationerna inte skulle kunna bedriva sin verksamhet om obligatoriet avskaffades. UNT skriver att 

det som skulle drabbas hårdast är studenternas tillgång till billig alkohol då mycket av 

verksamheten kring nationerna kretsar kring just alkohol. Någon annan verksamhet nämner de inte. 

Detta anser UNT inte är tillräckligt för att bevara ett obligatorium, och att argumenten som kretsar 

kring nationernas verksamhet är egoistiska då billig alkohol inte kan rättfärdiga tvångsanslutningen. 

I artikeln ”Obligatoriet kränker - individerna” skrivs det att: ”Nationernas olika fastigheter får bli en 

sak för riksantikvarieämbetet att utreda. Det är inte det som debatten bör handla om.”
112

 

Artikelförfattarna säger ifrån att detta inte har med obligatoriefrågan att göra och att 

bevarandesidan bör lägga fokus på det som är väsentligt istället. Debatten ska fokusera på 

kårobligatoriet, inte nationernas byggnader. Även detta går att se som logosargument, de beskriver 

varför frågan inte hör till debatten. Det går att se detta som att utgå från det motsatta enligt 

Lindqvist Grinde, de tar argumentet att nationerna och deras hus är en stor del av debatten till att 

vända på det, nationernas hus är en helt annan debatt som inte ska förekomma här.
113

 

       I artikeln ”Nu kan studenter få verklig makt” skriver Karlsson om de nationer som finns i 

Uppsala och Lund och deras värde för studenterna och städerna. Hon har själv studerat vid Uppsala 

universitet och har dessutom varit ordförande för Uppsala studentkår. Hon vill här övertyga läsarna 

om sina åsikter genom att använda sitt ethos, hon har varit kårordförande och därför är hon insatt i 

nationernas verksamheter. Hon beskriver nationerna med en slags värme och menar på att de har en 

betydande roll för studenterna, och att hon därför har motionerat till riksdagen under flera års tid 

om att nationerna bör få behålla sin skattemässiga förmån (står även med under exempelargument), 

och att hon tycker att: 

 
Det är mycket glädjande att högskoleminister Lars Leijonborg hörsammat detta och lägger fram en 

proposition där nationerna även fortsättningsvis ska undantas från skyldigheten att betala fastighetsskatt för 

sina lokaler. Det innebär att nationerna kan fortsätta med sin viktiga verksamhet.
114 
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Detta gör att de aktörer som hade som huvudargument att nationernas verksamhet hotas av 

obligatoriets avskaffande förlorar sitt argument helt eftersom verksamheten kommer kunna 

fortsätta. Här kommer pathos in i bilden. Lättnaden över att nationerna kommer finas kvar och att 

människor inte behöver vara rädda för att nationerna ska försvinna. 

      Ett till stort argument som används för att vederlägga motståndarna är kårvalet och 

studentinflytandet. Skribenterna skriver om det låga valdeltagandet. I artikeln ”Nu kan studenter få 

verklig makt” skriver Karlsson om valet, och att deltagandet har varit extremt lågt och att det sett ut 

så länge. Hon menar att: ”Det vittnar om att studentkårerna saknar den legitimitet som ofta 

åberopas som ett skäl för kårobligatoriets existens.”
115

 UNT skriver i ”Föreningsfriheten är 

framtidens melodi” att motståndarna till avskaffandet talar mycket om studentinflytandet och vikten 

av att det finns en kår som representerar alla studenter, men ”Med tanke på det låga valdeltagandet i 

kårvalen och den vanlige studentens i bästa fall ljumma intresse för kårpolitiken är det svårt att 

förstå argumentets popularitet.”
116

 Båda artiklarna menar att det inte går att säga att kårerna 

representerar alla studenters vilja då det låga valdeltagandet visar att studenterna faktiskt inte bryr 

sig om kårvalet och vilka som väljs som representanter för dem. Här blir studentinflytandet viktigt. 

Om studentkåren inte är legitim och om kårvalet har ett så lågt valdeltagande att de som väljs inte 

kan representera alla studenter så borde studentinflytandet inte vara legitimt. Detta är ett 

logosargument, logiken säger att valdeltagandet säger sitt, studenterna bryr sig inte om kåren och 

därför kan kåren inte representera alla studenter. Här utgår man från samma argument som 

motståndarna och visar genom en generalisering av alla studentkårer och kårvalen att kårernas 

verksamhet inte kan representera alla studenter.
117

 

 

Bevarandet mot avskaffandet 

Det går att finna en hel del skillnader och likheter i vilka argument som används hos de båda 

sidorna och hur de väljer att använda sig av dessa. Nu följer en analys med en jämförelse mellan de 

olika argumenten och vilka aktörer som väljer att använda sig av vilka och hur ethos, logos och 

pathos fördelas mellan de båda sidorna. 

      De topiker som används för att bygga argumentationen är olika beroende på vem aktören är. De 

som står universitetet nära som vill bevara obligatoriet använder sig i större grad av pathosladdade 

topiker såsom tradition, gamla anor och kultur. Nationer och kårer har funnits länge och betytt 

mycket för studenterna så därför måste de leva kvar. Däremot använder de studenter som skriver för 

att avveckla obligatoriet mer logosbaserade topiker som demokrati. Tvångsanslutningar får inte 
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förekomma i ett demokratiskt land. Demokrati kan även ses som ett pathosargument då demokrati 

efterlämnar en känsla av något eftersträvansvärt. Men, det fungerar mer som logos då vi lever i ett 

demokratiskt samhälle och därför bör vi leva enligt demokratin och inte tvinga människor till att 

vara medlemmar i föreningar de inte vill ta del av. Tradition blir mer pathosargument då det mer 

talar för något som har varit och som stöttat studenterna som ett ”vardagsrum”, men ingenting säger 

logiskt att bara för att något har funnits länge måste det fortsätta att existera. Tradition är inte 

synonymt med nödvändighet eller nytta. 

      De politiker som skriver, både på bevarandesidan och för avskaffandesidan, hämtar argument 

från nyttan, vilken funktion nationerna och kårerna fyller. De som vill avskaffa obligatoriet 

använder sig utav legitimitet, om kåren verkligen fyller den funktion den ska och om den verkligen 

är representativ för alla studenter. De som vill bevara menar att kåren driver en verksamhet som är 

viktig för studenterna och som hjälper många studenter varje år med frågor gällande universitetet. 

Båda dessa topiker baseras mer på logosargumentation. De ifrågasätter eller argumenterar för ett 

resonemang uppbyggt på logik, vad är nyttan med kårerna. 

      Friheten är mest aktiv från avskaffandesidans håll, även om det går att hitta kopplingar till den 

från bevarandesidan. Frihet genom icke medlemskap och viljan att själv välja föreningar, eller 

friheten genom att ha en organisation som sköter allt arbete och det enda du behöver göra är att 

betala in en avgift varje terminsstart. Dock uttalas denna tes inte explicit i bevarandesidans 

argumentation, men den ligger där dold mellan raderna och det går att uppfatta den när man läser 

artiklarna. Denna topik är mer pathosbaserad, frihet att välja själv eller slippa tänka bygger på 

känslor hos åhörarna, vilket man känner är mest rätt för en själv. 

      Exempelargumentation används hos bevarandesidan, men nästan inte alls hos de som vill 

avveckla. Exemplen med Finland och Australien används konkret för att belysa hur det har gått i 

länder med liknande system där man har avvecklat och att det kan gå likadant i Sverige. Detta är ett 

exempel som avskaffandesidan inte vill använda sig av i sin argumentation. Det kan vara svårt att 

möta och vederlägga ett sådant argument som så tydligt visar upp negativa konsekvenser av något 

de själva vill genomföra, och därför har de inte ens kommenterat de exemplen. En illustration 

används hos avskaffandesidan för att visa att demokratin fungerar och snart kommer studenterna 

slippa tvångsanslutningen och få uppleva riktig demokrati. Finland och Australien tjänar som 

logosargumentation då de visar ett logiskt resonemang, verksamheten faller när man tar bort 

obligatoriet. Illustrationen med demokrati faller mer under pathos för att det ger en känsla av att 

kunna påverka och vara delaktig i beslut och samtidigt ha den frihet som ingår i demokratin.         

      De andra exemplen som används av bevarandesidan, påverka studenternas alkoholvanor och 

antalet studenter som söker hjälp varje år, fungerar mest som logos då det konkret visar hur de 

hjälper studenter. Alkoholkonsumtionen kan även ses som ett pathosargument då det ger en känsla 
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av en verksamhet som värnar om studenternas välmående, men det blir mest logos då det visar 

verksamhetens nytta. 

      Olika specifika ord används hos båda sidorna men på lite olika sätt. Princip används flitigt hos 

bevarandesidans universitetsanknytna aktörer i sammanhang där de som använder princip som 

argument framställs som naiva fanatiker och enfaldiga. Känslan kring ordet blir att de som vill 

avskaffa obligatoriet på grund av principen gör det inte för den goda sakens skull utan på grund av 

en ganska okänd princip. Hos avskaffandesidan används princip knappt alls, det nämns i förbifarten 

och har ingen märkvärdig effekt. Frihet är ett ord som används av båda sidor som ett 

pathosargument. Bevarandesidan målar upp frihet och föreningsfrihet som ett hot mot de 

verksamheter som finns idag och som är värdefulla. Avskaffandesidan menar att frihet ska råda i ett 

demokratiskt samhälle och därför är obligatoriet fel. De blandar även in lite logos då de säger att 

kårerna blir mer legitima när studenter ansluter sig frivilligt. 

      Ordet tvång används däremot av avskaffandesidan i pathossammanhang. Det används för att 

illustrera att kårobligatoriet tvingar människor till något som de kanske inte vill ta del av. Ordet 

tvång innehåller en negativ känsla av något som strider mot demokratin där frihet ska råda. 

Bevarandesidan använder sig inte av ordet tvång, de skriver obligatorium eller medlemskap istället, 

antagligen på grund av ordet tvångs negativa känslor och de andra ordens mer neutrala innebörd.  

Istället använder de sig av ett annat ord som även det ges negativa känslor, konsekvens. De 

använder ordet när de målar upp det som kan hända när man avskaffar obligatoriet, som att 

nationerna förlorar sina hus, verksamheten kommer upphöra och att studentinflytandet kommer 

försvinna. Studentinflytandet används av bevarandesidans samtliga parter, och de använder det 

mest som pathos.
 
Studentinflytandet är världsunikt och det är viktigt att kunna bevara detta och se 

till att studenterna kan påverka sin utbildning. 

      Refutatio används flitigt av alla aktörer. Skånelandens nation används hos båda sidor som 

logosargument, men på olika vis. De som vill bevara obligatoriet menar att eftersom studenterna 

inte väljer att gå med i den avgiftsfria nationen utan istället väljer att betala samtliga avgifter 

behöver inte obligatoriet avskaffa. Skånelanden är ett bevis på att studenterna vill betala den 

obligatoriska avgiften. Avskaffandesidan säger precis tvärtom. Eftersom studenterna trots den 

avgiftsfria nationen väljer att betala samtliga avgifter, och detta är ett bevis på att obligatoriet inte 

behövs. Studenterna kommer fortsätta betala in ändå, om de anser att verksamheten är värd att 

betala för. Föreningsfriheten används även den av båda sidor som logosargument. Avskaffandesidan 

hävdar att obligatoriet strider mot föreningsfriheten och i och med det grundlagen och att det därför 

måste avvecklas. Bevarandesidan slår här tillbaka genom att hänvisa till Europakommissionen som 

fastslagit att kårobligatoriet inte bryter mot någon lag. Kårvalet är även det ett logosargument. 

Bevarandesidan avfärdar det låga valdeltagandet genom att jämföra det med val i fackföreningar 
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där deltagandet också är lågt. Avskaffandesidan menar att eftersom valdeltagandet är lågt kan 

studentkårerna inte representera alla studenter i den verksamhet de har, vilket gör att 

studentinflytandet inte blir helt legitimt. 

      Ett av bevarandesidans pathosargument vederläggs med ett logosargument. Bevarandesidan 

skriver att de anrika och kulturella nationshusen riskerar att tvingas överlåtas till kommersiell 

verksamhet om obligatoriet avskaffas. Detta avfärdas med logosargumentet att nationshusen inte 

hör till debatten utan det kommer, om nationshusen skulle hotas av avskaffandet, utredas på annat 

håll. Husen har inte primärt med obligatoriet att göra, därför ska man lämna dem utanför debatten. 

      Ethos används inte mycket av någon av sidorna, utan det är pathos och logos som dominerar 

hos de olika aktörerna. Det är en skribent hos avskaffandesidan som tydligt väljer att övertyga med 

sitt ethos genom att påpeka att hon har varit ordförande för Uppsalas studentkår. Övrigt så är alla 

skribenter noggranna med att underteckna artiklarna med sina respektive yrken och befattningar, 

men det väljer att inte använda sig av dessa för att styrka argument i artiklarna. 

      Som nämnts i inledningen är detta inte enbart en debatt om kårobligatoriet. Debatten behandlar 

även nationerna, och de olika aktörerna väljer att fokusera olika på nationerna. Ledningen vid 

Uppsala universitet och professorer väljer att lägga mycket fokus på nationerna och bevarandet av 

dessa. De nämner även kårerna, men det är uppenbart att de i första hand debatterar för nationernas 

verksamhet och vikten av att nationerna får leva kvar. De som vill avskaffa obligatoriet väljer att 

nästan enbart fokusera på studentkårerna, de anser att det är kring kårerna debatten ska kretsa och 

de förtydligar detta i artiklarna. 

 

Diskussion 

Både bevarandesidan och avskaffandesidan använder sig av pathos - och logosargumentation. Båda 

sidorna använder sig väldigt lika av dessa, men de som vill avskaffa obligatoriet använder sig i 

större mån av logosbaserade argument för att övertyga läsarna om sin åsikt. Universitetets ledning 

och professorer tenderar att i större utstreckning använda sig av pathosargumentation för att 

påverka läsarna. De hänvisar till tradition och att bevara det som funnits så länge. De syftar också 

till att nationerna har haft stor betydelse för studenterna under hundra år och tjänat som ett 

vardagsrum där studenterna kan koppla av från studierna. De som skriver i egenskap av politiker 

eller kåraktiv använder sig mer av logos än pathos för att få läsarna att se logiken i varför 

obligatoriet måste avskaffas. De hänvisar inte till de gamla anorna utan pekar istället på grundlagen, 

den nyttiga verksamheten och demokratin. Politiska aktörer från bägge sidor i debatten använder 

sig mer av logosargumentation. De studenter som är aktiva i debatten använder sig även de av 

logosargumentation i större utstreckning än pathos. De använder demokrati och frihet som starka 

argument för att obligatoriet bör avskaffas helt och hållet. De som urskiljer sig mest från 
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användandet av logosargumentation är alltså universitetets ledning och professorer som i större mån 

använder sig av pathosargumentation. 

      Debatten om kårobligatoriets vara eller icke vara pågick som mest i Uppsala där nationerna 

hotades av nerläggning. Trots att det förekom en hel del artiklar i UNT och Ergo pågick debatten 

även i större rikstäckande dagstidningar. I DN skrevs en artikel av Stig Strömholm, professor 

emeritus och tidigare rektor vid Uppsala universitet.
118

 Artikeln handlar om Uppsalas nationer och 

det märks att författaren har varma känslor för nationerna och att han är övertygad om att känslorna 

delas av andra. Det används starka ord som ”liberaltalibaner” om de som vill avveckla obligatoriet, 

Lars Leijonborg får heta ”frihetsfundamentalisten” och nationerna är ”[...] ett unikt svenskt 

kulturellt världsarv.”
119

 Språket är genomgående i hög stil och allt är mycket omsorgsfullt skrivet. 

Artikeln är laddad med pathosargumentation om varför Uppsalas nationer måste få fortleva, och det 

ligger hela tiden på gränsen till att bli överbelamrat av pathos. En del logos förekommer, men 

artikeln blir övertygande i och med de känslor som väller fram mellan raderna. De debattartiklar 

som skrivits i UNT av de som vill avskaffa obligatoriet håller sig mycket till logos för att bevisa att 

obligatoriet inte kan fortleva på grund av att det bryter mot lagen, är frihetskränkande och inte 

representerar sina medlemmar. Dessa logosargument är starka och det är svårt att blunda för att 

obligatoriet faktiskt innebär allt detta. Dock visar de pathosargument som används av de som har en 

nära anknytning till universitetet att det finns en anledning till att ett obligatoriskt medlemskap levt 

kvar så länge som det gjort. Frågan blir då vilket som vinner i längden och vilket som övertygar 

mest; den konkreta logosargumentationen eller de starka pathosargumenten. 
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