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Sammanfattning 
I den här rapporten undersöker vi om arbetsmarknadsinträdet för studenter vid 
universitet och högskolor underlättas av att de deltar aktivt i studentkårspolitik. 
Vi studerar också om sannolikheten att ställa upp som kandidat i allmänna val 
ökar som en effekt av studentkårsengagemang. Data består av 5 000 kandidater 
till studentkårsfullmäktige vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm 
mellan 1982 och 2005. Med hjälp av en ”kvasi-experimentell” forskningsmetod 
visar vi att deltagande i kårfullmäktiges aktiviteter i hög grad påskyndar in-
trädet på arbetsmarknaden. Vi finner även att sannolikheten att på tre års sikt få 
ett välbetalt jobb ökar väsentligt. Däremot tycks alla arbetsmarknadseffekter 
vara kortlivade. Vidare visar analysen att sannolikheten att kandidera i all-
männa val ökar av att väljas in i kårfullmäktige. De politiska effekterna tycks 
till skillnad från arbetsmarknadseffekterna vara stabila många år efter valet till 
studentkårsfullmäktige. 

a Vi tackar dem som har kommenterat studien i olika sammanhang: Erik Amnå, Eric Bettinger, 
Marcus Eliason, Georg Graetz, Erik Grönqvist, Karl-Oskar Lindgren, Heléne Lundqvist, Gunnar 
Myrberg, Henrik Oscarsson, Alex Solis, Markus Steinbrecher, Laura Stoker, Michelle Taylor-
Robinson, Björn Öckert och Patrik Öhberg. Värdefulla synpunkter har vi även fått av deltagare 
vid seminarier på konferenser, institutioner och institut: IFAU, SOFI vid Stockholms universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, UCLS vid Uppsala universitet, MPSA 
National Conference i Chicago 2012, Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Växjö 2013 och 
SOLE/EALE Conference i Montreal 2015. Vi tackar även Cecilia Josefsson och Neshat Alizadeh 
Ebadi som har varit utmärkta forskningsassistenter i olika delar av projektet, samt de student-
kårer som bidragit med data. 
b IFAU, martin.lundin@ifau.uu.se 
c Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, oskar.nordstrom_skans@nek.uu.se 
d Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, par.zetterberg@statsvet.uu.se 
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1 Inledning 
Tage Danielsson, Fredrik Reinfeldt, Birgitta Dahl, Mats Svegfors och Anna 
Kinberg Batra är några exempel på framgångsrika personer som under sin uni-
versitetsutbildning varit aktiva i studentkårspolitik, och det är en vanlig upp-
fattning att studentkåren utgör en språngbräda så väl till yrkeslivet som till en 
politisk karriär (Lundquist 2007). Genom kårpolitiska aktiviteter kan studenter 
skaffa sig kunskaper som värderas både på arbetsmarknaden och inom politi-
ken. De kan även få tillgång till viktiga nätverk, samt signalera engagemang 
och förmåga till personer med rekryteringsansvar.  

Det finns emellertid en uppenbar invändning mot resonemangen: Det är 
naturligtvis inte en slump vem som engagerar sig i studentkårerna, och kår-
politikerna kan ha andra egenskaper som värdesätts på arbetsmarknaden och i 
den traditionella politiska sfären. Därför är det mycket svårt att veta om det är 
kårengagemanget i sig som ger positiva effekter, eller om det är andra egen-
skaper hos dessa personer som istället är avgörande. I dagsläget finns det ingen 
kunskap om huruvida det existerar ett orsakssamband mellan studentpolitiskt 
engagemang och olika typer av karriärutfall. Syftet med den här rapporten är 
därför att undersöka detta genom att besvara två frågor:  

 
1 Underlättas inträdet på arbetsmarknaden av att väljas in i studentkårs-

fullmäktige?  
2 Ökar sannolikheten att kandidera i allmänna val av att väljas in i student-

kårsfullmäktige? 
 
Vid ett första påseende kan ämnet betraktas som en kuriositet av mindre be-
tydelse. Men faktum är att studien knyter an till fundamentala frågor om hur 
vårt samhälle fungerar, där både den svenska och den internationella forsk-
ningslitteraturen hittills stått ganska svarslös. Inom nationalekonomi intresserar 
man sig bland annat för frågan om hur en smidig och effektiv övergång från 
studier till arbetsliv kan underlättas, eftersom detta är viktigt både för den en-
skilde studenten och för samhällsekonomin. Den tidigare forskningen har bland 
annat försökt ta reda på hur deltagande i fritids- och föreningsaktiviteter vid 
sidan av studier påverkar olika arbetsmarknadsutfall (Henderson m.fl. 2006; 
Kuhn och Weinberger 2005; Stevenson 2010). Studierna tyder på positiva sam-
band, men det råder osäkerhet om det verkligen kan betraktas som orsaks-
samband. 

Statsvetare undersöker istället, bland annat, politiskt deltagande (Verba m.fl. 
1995) och politisk rekrytering (Lawless 2012) för att förstå vem som har makt i 
politiska system. Inom ramen för detta finns det många studier om betydelsen 
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av föreningsengagemang (t.ex. Armingeon 2007; Bowler m.fl. 2003; Van Der 
Meer och Van Ingen 2009). Forskningen har i regel funnit positiva samband, 
men det finns tydliga luckor i litteraturen. För det första är det mycket osäkert 
om det handlar om orsakssamband eller om de som deltar i föreningslivet 
skiljer sig från de som inte deltar på sätt som analyserna inte lyckas ta hänsyn 
till fullt ut (Theiss-Morse och Hibbing 2005). För det andra saknas helt studier 
som undersöker om föreningsengagemang påverkar kandidatur i allmänna val; 
snarare har utfall så som valdeltagande och partimedlemskap undersökts. 

I den här rapporten drar vi nytta av en ”kvasi-experimentell” forsknings-
metod. Genom den kan vi på ett bättre sätt än i tidigare studier belägga 
effekter; vi kan alltså reda ut vilken betydelse det faktiskt har att bli invald till 
studentkårsfullmäktige. Vi undersöker karriärutvecklingen bland studenter som 
kandiderade till studentkårsfullmäktige vid Lunds, Stockholms och Uppsala 
universitet mellan 1982 och 2005. 

Resultaten visar att studenter som väljs in i studentkårsfullmäktige övergår 
snabbare till arbetslivet än jämförbara studenter som inte blir invalda. De får 
också välbetalda jobb tidigare. Däremot är effekterna kortlivade, då andra stu-
denter kommer ikapp inom några år. Vi finner vidare stora och långsiktiga 
effekter av deltagande i kårpolitiken på framtida politiskt engagemang. Studen-
ter som väljs in i kårfullmäktige är mer benägna att kandidera i allmänna val till 
riksdagen, landsting och kommun än jämförbara studenter som inte blir valda. 
Effekterna är bestående även 15 år efter valet till kårfullmäktige. 

Rapporten är en sammanfattning av två utförligare studier: Lundin m.fl. 
(Kommande)1 fokuserar på politiska utfall, medan Lundin m.fl. (2016) handlar 
om arbetsmarknadsinträde och tidig karriärutveckling. I den här rapporten 
redovisar vi de viktigaste resultaten, samt teori och metod på ett övergripande 
plan. Vi hänvisar till de utförligare undersökningarna för längre resonemang. 

2 Studentkårerna och kandidaterna till 
studentkårsfullmäktige 

2.1 Studentkårernas organisation och roll 
Studentkårer finns i de flesta länder som har ett utvecklat system för högre ut-
bildning. I vissa länder har kårerna enbart rollen som organisatör av fritids-
verksamheter, såsom kultur- och sportaktiviteter. I andra länder, till exempel 
Sverige och Storbritannien, fungerar kårerna dessutom som en intresse-

                                                 
1 Studien har accepterats för publicering i den internationella tidsskriften Political Behavior. En 
tidigare version har getts ut som ett Working paper på IFAU (Lundin m.fl. 2013a). 
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organisation för studenter (Klemenčič 2012). I det svenska fallet försöker 
kårerna på olika sätt påverka beslut som fattas på lärosätena, och de har platser 
i de flesta interna beslutsfattande organ som finns vid universitet och högskola. 
De bedriver också lobbying mot bland annat riksdag, regering och kommun. 
Frågor relaterade till utbildning, bostäder och studenters ekonomiska förut-
sättningar står högt på agendan. Studentkårerna erbjuder vidare vissa tjänster 
till sina medlemmar, exempelvis juridisk hjälp och bostäder. Fram till och med 
den 1 juli 2010 var alla studenter vid högskola och universitet tvungna att vara 
medlem i en studentkår.  

Vi fokuserar på tre av de största kårerna: Lunds studentkår, Uppsala stu-
dentkår och Stockholms universitets studentkår som samtliga har, eller har haft, 
mer än 15 000 medlemmar.2 Många studenter deltar i studentkårernas aktivi-
teter, men det är bara en mindre grupp som deltar i styret av organisationerna. 
De tre kårerna styrs alla av ett fullmäktige och av en styrelse. Fullmäktigeleda-
möter väljs på årlig basis av kårmedlemmarna. I kårvalen ställer studentpartier 
upp, där vissa partier är ideologiskt baserade (t.ex. ”Gröna studenter”) medan 
andra är grundade utifrån andra motiv (t.ex. representerar en viss fakultet). Kår-
medlemmarna röstar på en partilista med en fastställd rangordning av kandi-
dater precis som i allmänna val.3 Mandatfördelningen till kårfullmäktige avgörs 
proportionellt utifrån partiernas röstandel i valet och kårstyrelsens samman-
sättning utses på grundval av maktförhållandena i fullmäktige. 

2.2 En enkät med kandidater vid ett lärosäte 
För att förstå vad engagemang i studentkåren innebär och vad som karaktäri-
serar kandidaterna genomförde vi inför de två valen 2011 och 2012 en nätenkät 
riktad till alla kandidater till Uppsala studentkårsfullmäktige. Svarsfrekvensen 
var 67 procent (141 studenter). En enkel bortfallsanalys visar att bortfallet 
sannolikt inte utgör något större problem, eftersom bakgrundsegenskaperna 
bland dem som svarade respektive inte svarade på enkäten inte skiljer sig åt.4  

Enkäten visar att kandidaterna i genomsnitt är 24 år och har läst ungefär tre 
år vid universitetet. Ungefär hälften är kvinnor och nästan tre fjärdedelar läser 
samhällsvetenskap, humaniora eller juridik. Som förväntat är kandidaterna 
                                                 
2 Uppsala studentkår är störst i Sverige med ungefär 33 000 medlemmar. Stockholms universitets 
studentkår har cirka 20 000 medlemmar. Under andra halvan av 1990-talet delades Lunds stu-
dentkår upp i flera fakultetsbaserade studentkårer, men i mitten på 1990-talet hade kåren ungefär 
15 000 medlemmar.  
3 Under den tidsperiod som vi undersöker har det i Uppsala och Lund i vissa val funnits ett inslag 
av personval. De statistiska metoder som vi använder tar hänsyn till de problem som uppstår på 
grund av detta när vi skattar effekterna av att ha blivit invald i studentkårsfullmäktige. 
4 Vi redogör för enkätundersökningen och presenterar resultaten utförligare i två promemorior 
(Lundin m.fl. 2013b; 2013c). 
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mycket politiskt engagerade: Nästan 90 procent menar att de har ett stort poli-
tiskt intresse, vilket kan jämföras med ungefär 55 procent i ett representativt ur-
val av svenska medborgare (Holmberg, Weibull och Oscarsson 2011). Om-
kring 70 procent av de svarande uppger att de i framtiden kan tänka sig att 
ställa upp som kandidat i ett allmänt val. En jämförelsepunkt är Johansson och 
Nilssons (2010) studie med ett representativt urval boende i Västra Götaland, 
som rapporterar att 20 procent av respondenterna är villiga att kandidera i all-
männa val. På ett flertal frågor om till exempel självförtroende, ledarskaps-
förmåga, administrativ förmåga och goda studieresultat svarar merparten av 
kandidaterna (omkring 70 procent) att de i ”ganska hög grad” eller ”mycket 
hög grad” har detta. Resultaten tyder sammantaget på att kandidaterna utgör en 
grupp av studenter med ”starkt driv” och (självskattade) goda kognitiva och 
icke-kognitiva förmågor. 

Inför kårvalet är kandidaternas förväntningar stora om att en plats i student-
kårsfullmäktige kommer att förbättra deras karriärmöjligheter. En tredjedel av 
respondenterna anger exempelvis karriärmotiv som en anledning (av flera) till 
att de ställer upp i valet till studentkårsfullmäktige, och en klar majoritet tror att 
engagemanget kommer att underlätta en yrkesmässig och politisk karriär.  

Ledamöterna i studentkårsfullmäktige deltar i ledningen av studentkårerna 
på olika sätt. Fullmäktigemöte hålls ungefär en gång per månad och mellan 
mötena pågår andra aktiviteter såsom att initiera och utarbeta policyförslag, 
formulera budget, sitta med i olika beslutande organ vid universitetet, bedriva 
lobbyverksamhet för kårens räkning och förhandla med andra kårpartier. De 
personer som kom in i fullmäktige under året 2011/2012 har i en uppföljande 
enkät i slutet av mandatperioden tillfrågats om vilka aktiviteter de har deltagit i 
under mandatperioden.5 Åtta av tio respondenter har varit involverade i olika 
sociala aktiviteter. Nio av tio har aktivt deltagit i själva kårarbetet. Tabell 1 
redovisar vilka aktiviteter det handlar om. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Uppsala studentkår har 41 ledamöter. Vi har svar från 26 ledamöter som satt i fullmäktige 
2011/2012 (63 procent). 
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Tabell 1 Vilka aktiviteter har ledamöterna i Uppsala studentkårsfullmäktige 
deltagit i under mandatperioden 2011/2012? 

Aktiviteter Procent 

Skrivit motioner till kårfullmäktige 26 
Debatterat i kårfullmäktige 72 
Förhandlat med företrädare för andra partier 51 
Arbetat med dokument, remissvar, rapporter eller utredningar för kårens räkning 44 
Varit arbetsledare för andra  23 
Skrivit debattartiklar eller deltagit i media på annat sätt 44 
Haft kontakt med företrädare för universitetet, andra myndigheter eller politiker 55 
  

Genomsnittligt antal aktiviteter (0–7) 3,2 

Antal svarande 26 

 
I genomsnitt har respondenterna markerat drygt tre av sju möjliga aktiviteter. 
Debattera i kårfullmäktige är den vanligaste aktiviteten, men många har också 
förhandlat, arbetat med dokument för kårens räkning, debatterat i media eller 
haft kontakt med olika aktörer utanför studentkåren. Vi har också frågat leda-
möterna om hur mycket tid de lägger på sitt engagemang. I genomsnitt svarar 
de 12 timmar/vecka och två tredjedelar anger minst 7 timmar/vecka.  

Resultaten visar med all tydlighet att de studenter som väljs in i kår-
fullmäktige gör saker i sin roll som fullmäktigeledamot som mycket väl kan 
tänkas vara meriterande både i yrkesmässiga och politiska sammanhang. Leda-
möterna har under slutet av mandatperioden även tillfrågats om hur de upplever 
att färdigheter, kontakter och motivation har påverkats av tiden vid kåren. Figur 
1 visar andelen som tycker att dessa faktorer påverkats mycket. De svarande 
lyfter framförallt fram de yrkesmässiga och politiska färdigheter som platsen i 
kårfullmäktige har genererat, men många menar också att deras politiska 
kontaktnät och motivation till att engagera sig politiskt har stärkts. 
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Figur 1 Konsekvenser av deltagande i studentkårsfullmäktige enligt ledamöter i 
Uppsala studentkårsfullmäktige under mandatperioden 2011/2012 

 
Not: Figuren anger andelen ledamöter som i ”ganska hög grad” eller ”mycket hög grad” anser att 
platsen i studentkårsfullmäktige stärkt motivation, färdigheter och kontakter. 

3 Metod och data 

3.1 Jämförelser runt ”trösklar” på kandidatlistor 
För att ta reda på effekterna av deltagande i studentkårsfullmäktige krävs en bra 
strategi för att isolera betydelsen av just kårengagemang. I det här fallet kan vi 
använda en metod som på ett trovärdigt sätt kan åstadkomma det; metoden be-
nämns i forskningssammanhang Regression Discontinuity (RD) Design. För en 
utförlig redogörelse och diskussion av metoden hänvisar vi till Lundin m.fl. 
(2016; Kommande). I dessa två studier har vi även genomfört en rad tester som 
påvisar metodens lämplighet i just det här sammanhanget. Nedan beskriver vi 
endast den grundläggande intuitionen. 

RD-ansatsen bygger i det här fallet grovt sett på en jämförelse av utfall, så-
som kandidatur i allmänna val och arbetsmarknadsutfall, mellan kandidater 
som precis lyckades bli invalda i studentkårsfullmäktige och kandidater som 
hamnade precis utanför (inom en given partilista). Kandidater som (med liten 
marginal) inte blir valda utgör därmed en kontrollgrupp. 

Ett exempel kan illustrera hur RD-ansatsen fungerar: Anta att ett parti i ett 
specifikt kårval har en lista med tio kandidater. De lyckas få en andel av 
rösterna som gör att fem kandidater kommer in i kårfullmäktige. Detta skapar 
en diskontinuitet, eller tröskel, mellan den femte kandidaten som blir vald och 
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den sjätte som inte blir vald. Eftersom de två kandidaterna är placerade nära 
varandra på samma lista är det rimligt att anta att de på många sätt liknar 
varandra med avseende på faktorer som påverkar deras framtida möjligheter på 
arbetsmarknaden och i politiska sammanhang. Det kan till exempel handla om 
olika typer av färdigheter, social kompetens samt politisk och yrkesmässig 
ambition. Om vi jämför utfallen för dem som precis kom in i fullmäktige med 
dem som hamnade precis utanför har vi kommit en bra bit på vägen att isolera 
effekten av att bli invald i kårfullmäktige.  

Men det går att tänka sig att kandidater som är marginellt högre rankade i 
genomsnitt trots allt har egenskaper som gör att de har bättre möjligheter i 
arbetsliv och politik (t.ex. högre ambition). Det skulle i så fall innebära att en 
enkel jämförelse runt tröskeln delvis blir missvisande. RD-ansatsen kan dock ta 
hänsyn till detta genom att vi kan kontrollera för skillnaden mellan andra kan-
didater som är placerade nära varandra. Vi vet till exempel skillnaden i utfall 
mellan kandidaterna som är placerade fyra och femma på listan, och kandi-
daterna som är placerade som nummer sex och sju. Denna information utnyttjas 
i RD-ansatsen. Om eventuella skillnader mellan tröskelkandidaterna, vad gäller 
till exempel förmåga och ambition, är desamma som skillnaden mellan två 
andra näraliggande kandidater kommer vi med metodens hjälp att skatta effek-
ten av studentkårsengagemang. I Lundin m.fl. (2016; Kommande) visar vi att 
detta antagande är mycket rimligt i det här fallet. 

3.2 Kandidatlistor kopplas till registerdata 
Datamaterialet utgår från kandidatlistor till kårvalen i Lund, Stockholm och 
Uppsala som vi har samlat in från kårernas respektive arkiv. Det var enbart 
dessa tre studentkårer som kunde hjälpa oss med informationen vi behövde för 
varje kandidat, det vill säga lista (parti), ranking på listan, personnummer och 
valresultat. Informationen fanns för vissa val, men inte för andra, mellan 1982 
och 2005. Totalt lyckades vi genom vår materialinsamling få med 30 olika kår-
val med sammanlagt drygt 5 000 kandidater (290 listor). 6  

Genom kandidaternas personnummer kunde vi koppla ihop det insamlade 
materialet med registerinformation från Statistiska centralbyrån (SCB). För 
analysen av effekten på arbetsmarknadsutfall använder vi två utfallsvariabler: 
(1) Att ha ett arbete, vilket mäts av SCB i november varje år. Eftersom mandat-
perioden i kårfullmäktige avslutas med vårterminen, fångar vi sysselsättnings-
                                                 
6 Data är relativt väl spritt mellan år och mellan de tre kårerna. Men under 1980-talet och första 
hälften av 1990-talet kommer informationen främst från Lund. Stockholm och Uppsala domi-
nerar sedan från 1990-talets mitt och framåt. Detta förklaras av att Lunds studentkår splittrades 
upp i mitten av 1990-talet, och av att Uppsala studentkår och Stockholms universitets studentkår 
bara har sporadisk information från tidigare kårval. 
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status för första gången ungefär ett halvår efter tiden vid studentkåren. Vi följer 
därefter studenternas utveckling i ytterligare fyra år.7 (2) Att ha ett välbetalt 
arbete, vilket mäts vid samma tidpunkter. Vi definierar ett välbetalt arbete som 
ett som ger en lön som motsvarar minst medianen för en person som är 30 år 
och har en högskoleutbildning.8  

För analysen av effekten på att ställa upp i allmänna val använder vi också 
data från SCB. Vi kopplar ihop det insamlade kårmaterialet med register över 
vilka personer som kandiderade i alla val till riksdag, landsting och kommun 
mellan 1991 och 2010.  

Från SCB:s register inkluderar vi vidare ett antal bakgrundsvariabler (t.ex. 
kön, ålder och födelseland) som vi tar hänsyn till på olika sätt i analyserna. 
Egentligen är detta inte nödvändigt, eftersom vår ”kvasi-experimentella” forsk-
ningsmetod förväntas att eliminera skillnader avseende sådana faktorer som är 
av betydelse. Vi visar mycket riktigt i Lundin m.fl. (2016; Kommande) att bak-
grundsfaktorerna inte påverkar resultaten i nämnvärd utsträckning. Vi visar 
också att analyserna är robusta för en mängd andra metodologiska val.9 

4 Effekter på arbetsmarknadsinträde och tidig 
karriärbana 

I det här avsnittet presenterar vi resultaten av vår analys av sambandet mellan 
att väljas in i studentkårsfullmäktige och arbetsmarknadsinträde respektive 
tidig karriärutveckling. Figur 2 visar till att börja med effekten på sanno-
likheten att ha ett arbete från året innan kårvalet till fem år efter valet.  
 

 

 

                                                 
7 Vid analyserna av sambanden mellan att bli invald i studentkårsfullmäktige och de olika arbets-
marknadsutfallen har vi inte möjlighet att följa utvecklingen längre än fem år, eftersom vi har för 
få observationer för att göra tillräckligt säkra skattningar. Problemet finns delvis också när vi 
undersöker kandiderande i allmänna val, men det är inte alls lika stort. Därför kan vi ha en längre 
uppföljningshorisont i den delen av studien. 
8 Vi har laborerat med definitionen av ett välbetalt jobb och finner att resultaten är robusta för 
olika val. 
9 I vår RD-ansats är det till exempel nödvändigt att ta ställning till hur många av kandidaterna 
från varje lista som ska tas med i analyserna. Att ta med många kandidater ger å ena sidan 
”precision” i skattningarna. Å andra sidan är det möjligt att kandidater långt ifrån trösklarna, 
exempelvis väldigt långt ner på listorna, avviker tydligt från övriga kandidater. Vi visar i Lundin 
m.fl. (2016; Kommande) att resultaten är väldigt stabila oavsett hur många individer runt 
trösklarna som ingår i analyserna. 
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Figur 2 Effekten av att bli invald i studentkårsfullmäktige på sannolikheten att 
ha ett arbete, upp till 5 år efter kårvalet 

 
Not: Figuren visar effektskattningar (”skattning”) baserade på RD-analyser med 95 procents 
konfidensintervall. 
 
Precis som förväntat har de som väljs in i fullmäktige och de i kontrollgruppen 
samma sannolikhet att arbeta under året som ledamot i fullmäktige och året 
före. Vad som är mer intressant att notera är att figuren tydligt visar en positiv 
effekt i november året efter kårengagemanget. De som precis lyckades bli in-
valda har 20 procentenheter större chans att ha ett arbete (sannolikheten ökar 
från omkring 0,35 till 0,55). Effekten är statistiskt säkerställd på 5-procents-
nivån. År två har effekten minskat och är inte längre statistiskt säkerställd. Från 
år tre och framåt finns det inga skillnader alls att tala om mellan grupperna. 
Resultaten visar således att arbetsmarknadsinträdet påskyndas av kårfull-
mäktigedeltagandet, men att de andra studenterna kommer ikapp relativt snart. 
Gruppen av personer som vi undersöker har överlag mycket bra förutsättningar 
på arbetsmarknaden och de allra flesta får också ett jobb i sinom tid. Fyra år 
efter kårvalet har till exempel nästan 80 procent ett arbete. Därför är det inte så 
förvånade att kårengagemanget inte påverkar sysselsättningsstatusen mer än 
under en kort period efter att kåraktiviteterna har avslutats. 

Vi har vidare undersökt om effekterna är olika i olika grupper av individer. 
Huvudmönstret är att de inte skiljer sig åt: kvinnor och män påverkas 
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exempelvis i lika hög grad, och samma sak gäller dem som studerat i få respek-
tive många år. Men en viktig skillnad är att effekten tycks vara mindre i 
gruppen studenter med yrkeserfarenhet (13 procentenheter) än i gruppen utan 
sådan erfarenhet (24 procentenheter).10 Det antyder att kårerfarenhet utgör ett 
substitut till arbetslivserfarenhet som en merit när studenter tar steget in i 
arbetslivet. 

Figur 3 Effekten av att bli invald i studentkårsfullmäktige på sannolikheten att 
ha ett välavlönat arbete, upp till 5 år efter kårvalet 

 
Not: Figuren visar effektskattningar (”skattning”) baserade på RD-analyser med 95 procents 
konfidensintervall. 

 
Nästa steg i analysen handlar om att ta reda på om de valda kandidaterna ökar 
sina möjligheter att få ett välbetalt arbete. Figur 3 visar ingen skillnad mellan 
de som väljs in och de som inte gör det varken före, under eller ett år efter tiden 
i studentkårsfullmäktige. Två år efter valet finns det en skillnad, men den är 
inte statistiskt säkerställd på 5-procentsnivån. Tre år efter valet har däremot de 
som valts in i klart högre grad fått ett välbetalt jobb. Effekten är statistiskt 
säkerställd och stor: sannolikheten att ha ett välbetalt arbete ökar med drygt 10 
procentenheter som en följd av att väljas in i studentkårsfullmäktige 

                                                 
10 Skillnaden mellan grupperna är dock inte statistiskt säkerställd. 
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(sannolikheten ökar från cirka 0,2 till 0,3). Därefter går effekten tillbaka mot 
noll och är inte längre statistiskt säkerställd. 

Sammantaget framträder ett mönster som visar på en betydande, men kort-
livad, effekt. Erfarenhet av studentkårspolitik underlättar ett snabbt inträde på 
arbetsmarknaden och som en konsekvens av detta möjligheten att få ett väl-
betalt jobb på tre års sikt. På lite längre sikt tycks det emellertid inte finnas 
någon effekt. Som ett alternativt utfallsmått har vi också använt löner. I linje 
med resultaten ovan finner vi positiva löneeffekter 1–3 år efter valet, men 
ingen effekt på 4–6 års sikt.  

5 Effekter på kandidatur i allmänna val 
Nu övergår vi till frågan om hur sannolikheten att ställa upp som kandidat i all-
männa val påverkas av att väljas in i studentkårsfullmäktige. Tabell 2 visar att 
sannolikheten att någon gång ställa upp som kandidat i ett allmänt val ökar med 
6 procentenheter av att väljas in i kårfullmäktige: sannolikheten ökar från om-
kring 0,18 om kandidaten inte kommer in, till 0,24 om kandidaten gör det. Det 
betyder en stor relativ ökning på 34 procent av att delta i kårfullmäktiges 
arbete.11 

 
Tabell 2 Hur påverkas sannolikheten att någon gång ställa upp som kandidat i 
allmänna val som en konsekvens av att väljas in i studentkårsfullmäktige? 

   Partiets fundament  Partiets makt 
 Genomsnitt  Politisk 

ideologi 
Annat  Representerat i 

kårstyrelse 
Ej representerat 

i kårstyrelse 
Effekt  
(Standardfel) 

   0,06*** 
(0,02) 

  0,05* 
(0,03) 

   0,07*** 
(0,02) 

  0,04* 
(0,02) 

   0,09*** 
(0,03) 

Antal observationer 2 688  1 675 994  1 365 1 323 

Not: Tabellen visar ett urval av resultat från linjära sannolikhetsmodeller som redovisas detaljerat 
i Lundin m.fl. (Kommande). Den första kolumnen anger den generella effekten i hela urvalet. 
Därefter anges resultaten beroende på om partiet som kandidaten representerar har en klar 
ideologisk koppling till ett riksdagsparti (t.ex. ”Socialdemokratiska studenter”) eller om det är 
baserat på andra motiv (t.ex. ”Rädda Carolina”). Slutligen visas om effekten varierar beroende på 
om partiet som kandidaten representerar lyckas få minst en plats i kårstyrelsen. I parentes anges 
standardfel (”klustrade” på individnivå). *,** och *** anger att effekten är statistiskt säkerställd 
på 10-, 5- respektive 1-procentsnivån. 
 

                                                 
11 Som en enkel jämförelse kan nämnas att skillnaden mellan att komma in och inte komma in i 
studentkårsfullmäktige är lika stor som skillnaden mellan män och kvinnor beträffande sanno-
likhet att kandidera i allmänna val (män har en större sannolikhet än kvinnor). 
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Det är tänkbart att effekten ser olika ut beroende på vilken typ av parti som 
studenten representerar. Därför har vi, för det första, undersökt om effekten 
varierar beroende på om studentpartiet har en ideologisk grund eller om det är 
baserat på andra motiv. Det är inte orimligt att tro att det framförallt är stu-
denter som är verksamma i ett traditionellt parti, som finns representerat i riks-
dagen, som kan dra nytta av kårengagemanget. Men så verkar inte vara fallet. 
Vi finner inga större skillnader, om något tycks effekten vara större för stu-
denter som är engagerade i ett parti som inte har någon tydlig ideologisk 
förankring (en effekt på 0,07 istället för 0,05).  

För det andra finns det studentpartier med mer och mindre makt. Detta 
mäter vi med en enkel uppdelning: Har eller har inte partiet representation i 
kårstyrelsen? Hypotesen är att den positiva effekten borde vara mest fram-
trädande bland de studenter som är verksamma i ett parti med mer makt. Men 
återigen är det inte vad vi finner. Det verkar snarare vara så att individer som 
representerar ett parti med mindre makt gynnas något mer (0,09) än de som 
representerar ett parti med mer makt (0,04). Det är dock värt att understryka att 
analyserna av dessa mindre grupper av kandidater är behäftade med större 
osäkerhet, varför resultaten bör tolkas med stor försiktighet. 

De sista resultaten som vi redogör för i rapporten handlar om hur bestående 
effekten är av att bli invald i studentårsfullmäktige på att kandidera i ett allmänt 
val. I Figur 4 presenteras resultaten från analyser där vi undersöker den årliga 
sannolikheten att ställa upp som kandidat i ett allmänt val som utfall. Eftersom 
allmänna val inte hålls varje år, och den kortaste valcykeln är tre år (fram till 
1994), analyserar vi data i block om tre år. Det betyder alltså att utfallet mäter 
sannolikheten att vara kandidat i ett allmänt val inom en treårsperiod. 

Analysen visar att effekten inte är av övergående natur. Under nästan två år-
tionden efter kårvalet finns det en positiv effekt, även om sambanden inte är 
statistiskt säkerställda på 5-procentsnivån vid flera av mättillfällena. De statis-
tiska modeller som vi använder i den här analysen ”kräver mer av data” än 
tidigare analyser och det är därför inte så förvånande att effekterna inte alltid är 
statistiskt säkerställda. 
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Figur 4 Effekten av att bli invald i studentkårsfullmäktige på sannolikheten att 
kandidera i allmänna val över tid 

 
Not: Figuren visar effektskattningar (”skattning”) för 3 års glidande medelvärden, baserade på 
RD-analyser med 95 procents konfidensintervall. 

6 Avslutande diskussion 
Föreningslivet i Sverige är omfattande och det är många individer som deltar i 
arbetet med att leda en förening. Påverkar ett sådant engagemang hur det går på 
arbetsmarknaden och inom den politiska sfären? På ett övergripande plan syftar 
rapporten till att bidra med svar på detta. Svaren kan säga något om hur in-
gångarna i arbetslivet och till den politiska makten ser ut. Om målet är att 
vägarna in ska vara smidiga, och lättillgänglig på ett likvärdigt sätt, behöver vi 
naturligtvis veta vilka de är. För att lära oss mer om hur det faktiskt förhåller 
sig har vi därför undersökt hur deltagande i studentkårsfullmäktiges arbete, 
under studietiden vid ett universitet påverkar dels inträdet på arbetsmarknaden, 
dels benägenheten att framöver kandidera i allmänna val.  

Metoden som vi använder gör att vi på ett bättre sätt än i tidigare studier av 
liknande fenomen kan fastställa effekter av föreningsengagemang; vi kan ta 
hänsyn till möjligheten att personer som sitter i kårfullmäktige skiljer sig åt på 
andra sätt från personer som inte gör det (t.ex. med avseende på ambition). 
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Undersökningen bygger på ett datamaterial som består av 5 000 kandidater till 
studentkårsfullmäktige vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm 
mellan 1982 och 2005.  

Analysen visar att deltagande i studentkårfullmäktiges aktiviteter påskyndar 
inträdet på arbetsmarknaden: sannolikheten att vara anställd ett år efter student-
kårsvalet ökar med omkring 20 procentenheter. På tre års sikt finner vi också 
att de som blivit valda har ökat sina möjligheter att få ett välbetalt jobb med 
ungefär 10 procentenheter. Men dessa effekter tycks vara kortlivade, då studen-
ter som inte valts in kommer ikapp inom några år. 

Effekter på att kandidera i allmänna val till riksdag, landsting och kommun 
framträder tydligt i våra analyser: sannolikheten att någon gång kandidera i ett 
allmänt val ökar med 6 procentenheter (från 0,18 till 0,24) som en direkt effekt 
av att väljas in i kårfullmäktige. Effekterna är dessutom långlivade: 15 år efter 
kårvalet är det fortfarande mer sannolikt att de som blev valda till kårfull-
mäktige, i relation till de som inte blev det, finns med som kandidat på en lista 
till ett allmänt val. 

Vad kan då tänkas förklara effekterna? Varför påverkas arbetsmarknads-
utfall och politiskt engagemang? I nationalekonomisk och statsvetenskaplig 
forskning existerar etablerade teorier som gör anspråk på att ge förklaringar. 
Föreningsengagemanget kan, till exempel, ge färdigheter som värderas på 
arbetsmarknaden och inom politiken. Det kan också stärka studentens motiva-
tion och ge tillgång till viktiga nätverk. Ytterligare en möjlighet är att en plats i 
kårfullmäktige sänder betydelsefulla signaler till personer med nyckelposi-
tioner i rekryteringssammanhang. I den tidigare empiriska forskningen har det 
dock varit mycket svårt att sortera ut vilka av dessa mekanismer som är mer be-
tydelsefulla än andra. Inte heller vi kan göra en skarp separation av olika fak-
torers inverkan. Vår enkät med ledamöter i Uppsala studentkår antyder 
emellertid att flera mekanismer kan vara viktiga. Framförallt verkar kandida-
terna själva lyfta fram de specifika färdigheter som de har lärt sig inom ramen 
för kårens arbete. Att effekterna på politiskt engagemang är robusta över tid 
ligger också i linje med en tolkning om att de invalda får viktiga färdigheter. 
En signaleffekt kan i huvudsak tänkas vara kortlivad: med tiden borde studen-
terna samla på sig fler signaler, vilket kan förväntas minska betydelsen av 
signalen från just kårengagemanget och därför borde effekten av att väljas in 
till kårfullmäktige vara avtagande. Vi observerar inte det för de politiska ut-
fallen, men däremot för arbetsmarknadsutfallen. Det pekar i riktning mot att 
mekanismerna sannolikt är olika för arbetsmarknadsinträde och politiskt 
engagemang. De kortsiktiga positiva effekterna på arbetsmarknadsinträdet 
skulle alltså mycket väl kunna handla om signaler. Ett annat resultat som kan 
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tala för det är att vi ser en större positiv arbetsmarknadseffekt för studenter som 
saknar arbetslivserfarenhet. Det skulle kunna vara så att studenter som har 
jobbat kan sända andra signaler till arbetsgivare och att kårengagemanget 
därför har mindre betydelse för dem. Vi kan emellertid inte göra så mycket mer 
än att spekulera om eventuella förklaringar till varför det finns karriäreffekter 
av studentpolitiskt engagemang. Framtida studier får försöka sortera ut detta 
mer detaljerat. 

En annan fråga som studien reser handlar om generaliserbarheten. Student-
kårspolitik och gruppen personer som deltar i kårarbetet är på många sätt 
speciell. Finns det anledning att tro att effekterna ser annorlunda ut i andra 
sammanhang? Går det, till exempel, att dra nytta av erfarenheter av att leda 
andra typer av föreningar? Gynnas personer med en lägre utbildningsnivå av att 
engagera sig i ledningen av en förening? Utifrån vår studie bör budet, med 
vissa reservationer, tillsvidare vara att ledningserfarenheter från föreningslivet 
förmodligen utgör en inkörsport till både arbetsmarknaden och politiken. För 
att svara ordentligt på frågan om generaliserbarhet krävs dock mer forskning 
från andra kontexter. Men vi har i alla fall visat att kåren och karriären – de 
hänger ihop. 
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