


Proposition Mandatfördelning 

Följande text är Saco studentråds analys av det förslag som framkommit via 
mandatfördelningsutredningen. Styrelsen har valt att lägga fram förslaget för 
omröstning till kongressen. Styrelsen vill tacka gruppen av representanter från 
förbunden som deltagit i arbetet med förslaget för ett bra arbete. Nedan följer några 
kommentarer från styrelsen kongressen som ett underlag för kongressens 
beslutsfattande. 

Idag består Saco studentråd av ca 100 000 studentmedlemmar fördelade mellan 
frbund inom Saco som har studentmedlemmar. Antalet aktiva studentsektioner 
varierar från år till år beroende på hur aktivt förbunden arbetar med att engagera 
och organisera sina studenter. Förutsättningarna för studentsektionernas verksamhet 
skiljer sig enormt mycket åt, likaså skiljer sig studentsektionernas sammansättning 
och hur de tillsätts i grupper eller till särskilda poster. 

Saco studentråds styrelse ser framförallt tre områden som bör diskuteras.  
Det ena är kostnaden för varje enskilt förbund att delta på Saco studentråds 
kongress. 
Det andra är skillnaden i storlek mellan förbunden och hur få stora förbund enkelt 
kan få majoritet vilket riskerar att skada engagemanget i de mindre förbunden.  
Det tredje är det faktiska deltagandet under kongresshelgen i utskott, på 
påverkanstorg och i plenum. Det är väldigt olika hur mycket vana studenter i de olika 
förbunden har av kongresser, styrdokument och talarstolar. Det skapar en ojämn 
fördelning av påverkansmöjligheten mellan förbunden. 

Kostnaden för att delta på kongressen är idag 2500 inkl moms kr per delegat. Då 
ingår allt runt kongressen utom resa till och från kongressen. Saco studentråd har 
inte de ekonomiska förutsättningarna för att ta ut en lägre avgift för kongressen. 
Särskilt inte om antalet delegater stiger. Studentrådets styrelse anser att det skulle 
vara beklagligt om ett förbund inte kunde delta eller kände osäkerhet inför att delta 
på kongressen på grund av att det kostar upp emot 20 000 kr att skicka alla sina 
delegater. 

Studentsektionerna inom Sacoförbunden skiljer sig åt i medlemsantal och struktur. 
Den gemensamma nämnaren är högre utbildning och de hinder och svårigheter som 
finns för nyexaminerade på arbetsmarknaden. I dessa gemensamma frågor finns 
Saco studentråd som ett samordnande och opinionsbildande organ för 
studentsektionerna. Studentsektionerna saknar krav kring demokratisk 
sammansättning, exempelvis valprocesser, stadgar och liknande. Majoriteten av 
studentsektionerna rekryterar inte heller sina egna medlemmar. Därför anser 
styrelsen att andra möjligheter som tar hänsyn till detta i form av 
mandatfördelningssystem kan utforskas. Då kan även tredje områdets problematik, 
att studentsektionerna har olika erfarenhet och påverkansmöjligheter till följd av 
detta bemötas.  



 

 

Alla studentsektioner har olika mycket vana av årsmöten, motionsskrivande och att 
debattera i en talarstol eller på ett påverkanstorg. Det är ofta de mindre förbunden 
som enbart har två delegater som har minst erfarenhet av det ovan nämna inom sin 
delegation. Det gör att delegationen inte enbart har mindre möjlighet att påverka för 
att de är färre till antalet, utan även för att de inte har samma erfarenhet och kanske 
inte hinner föra lika många diskussioner eftersom de inte är lika många. En möjlig 
väg för att förhindra detta skulle kunna vara att alla studentsektioner skickar lika 
många individer men har olika antal mandat i varje delegation. Det finns många sätt 
att skapa en mer inkluderande struktur som föder engagemang. 
 
Styrelsen väljer att lägga fram förslaget för omröstning på kongressen.  
 
Förslag referensgrupp  

Förslaget har tagits fram utav en tillsatt referensgrupp där representanter deltagit 
från följande studerandesektioner: 

Evelyn Frylén- Akavia Studentförbund 
Colin Andersson- Naturvetarnas Studentråd 
Erik Håkansson- Lärarnas Riksförbunds studerandeförening 
Tobias Åresten- Sveriges Ingenjörer- Teknologrådet 
Richard Huntley- Sveriges Psykologförbunds studeranderåd Amanda Smeds- 

Svenska Logopedförbundets Studentsektion Nicholas Pavasovic- 

Akademikerförbundet SSRs Studentråd 

Samt fristående processledare Frida Larsson 

Om Referensgruppens utredningsarbete: 

Referensgruppen har i sitt arbete haft ett långsiktigt perspektiv där förslaget som nu 
presenteras, om det antas, ej skall behöva omarbetas på flera år. Referensgruppen 
anser att det här förslaget tillgodoser de större studentsektionernas behov av fler 
mandat för att representera flera medlemsgrupper inom samma studentsektion. 
Samtidigt som det tillgodoser de mindre studentsektioners rätt till representation och 
fortsatt möjlighet till inflytande. 

Referensgruppen har i sitt arbete vridit och vänt på flera frågor för att få fram ett 

förslag som inte försämrar för någon studentsektion samtidigt som hänsyn tas till de 

olika studentsektionernas olika antal medlemsgrupper. Förslaget kan sammanfattas 

som att de mindre studentsektionerna inte får mindre representation men de större 

studentsektionerna får lite mer representation. 

I förslaget (se modell 1) räknas doktorander in i mandatfördelningen och med en 

stadgeändring som då inkluderar benämningen ”studerande- och 

doktorandmedlemmar” krävs det inte längre att SULF registrerar sina medlemmar 

som studerandemedlemmar till Saco Studentråd. 

  



 

 

 

Referensgruppens förslag på ny mandatfördelning: 

Maximalt antal mandat i mandatfördelningen är 63 mandat. Av dessa tilldelas varje 

studentsektion ett mandat. Varje studentsektion som har fler än 100 

studerandemedlemmar där även SULFs doktorandmedlemmar inräknas tilldelas 

ytterligare ett mandat. Därefter tilldelas resterande icke- tilldelade mandat, ett efter 

annat den studentsektion som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. En 

studentsektion kan genom denna fördelning som mest tilldelas 9 mandat. 

  

Jämförelsetalet för studentsektionerna erhålls genom att antalet studerande- och 

doktorandmedlemmar det år mandatfördelningen avser delas med det tal som motsvarar 

dubbla antalet mandat som studentsektionen redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer 

lika jämförelsetal ska företrädet avgöras genom lottning. 

Som modell 1 visar är 63 mandat maxantal för hela kongressen. Det är i dagsläget 
21 anslutna studentsektioner till Saco Studentråd. 21*3=63. Utifrån 
Referensgruppens prognos är det föga troligt att fler studentsektioner ansluter sig 
utan snarare att det blir färre studentsektioner på grund av sammanslagningar. 
Ekvationen som förslaget presenterar är användbar ner till 7 studentsektioner. Vi har 
fått fram siffran 7 genom att dela antal maxmandat för hela kongressen 63 med 
antal maxmandat per studentsektion 9 = 7 förbund. 63/9=7. Ju färre 
studentsektioner som är anslutna till Saco desto jämnare blir 
uträkningsekvationen/mandatfördelningen. 
 

Tobias Åresten från Sveriges Ingenjörer har tagit fram en enkel Excel-programmering 

som räknar ut mandatfördelningen automatiskt genom att Saco Studentråd skriver in 

aktuella siffror för året det gäller. Det här säkerställer att varje studentsektion får rätt 

representation varje år oberoende av sittande styrelse. 

  

Se modell 1: 

  

  
  
  
 



 

 

Referensgruppen föreslår därför: 

 
Att… mandatfördelningen skall ske genom redan fastställda uträkningsekvationer med 

jämförelsetal för att säkerställa att fördelningen sker rättvist oberoende av sittande styrelse. 

 

Att… SULFs doktorandmedlemmar inkluderas i mandatfördelningen som likvärdiga 

studerandemedlemmar. 

 

Att… stadgeformuleringen i §8 ändras till ”Studentsektion ska senast sex (6) veckor före 

kongress, vid vilken studentsektionens samtliga kongressledamöter ska rösta genom ett eller 

fler ombud, skriftligen till Saco Studentråd anmäla vem eller vilka det har utsett till ombud. 

Anmälan om ersättare för redan anmälda ombud ska vara Saco Studentråd tillhanda innan 

kongressen öppnas. Ombuden samt ersättare ska vara medlem av den studentsektion denna 

representerar.” 

 

Att… stadgeformuleringen i §7 Mandatfördelning ändras till ”Mandatfördelningen för 

kongress fastslås av styrelsen senast nio (9) veckor före kongress. Mandatfördelningen 

baseras på antalet studerandemedlemmar som respektive studentsektion innehar den 31 

december året före kongress. Det här inkluderar även doktorandmedlemmar tillhörande 

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF). Studentsektion tillhörande förbund som 

inträder i Saco eller studentsektion tillhörande förbund inom Saco som går samman, erhåller 

det antal mandat som den skulle ha disponerat om det nya förbundet tillhört Saco-

federationen den 31 december året före kongress. 

  

Maximalt antal mandat i mandatfördelningen är 63 mandat. Av dessa tilldelas varje 

studentsektion ett (1) grundmandat. Varje studentsektion som har fler än 100 

studerandemedlemmar tilldelas ytterligare ett (1) mandat. Det här inkluderar även 

doktorandmedlemmar tillhörande SULF. 

 

Därefter tilldelas resterande icke-fördelade mandat, ett efter annat det studentsektion 

som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Ingen studentsektion kan 
tilldelas fler än nio (9) mandat. 

  

Jämförelsetalet för studentsektionerna erhålls genom att antalet studerandemedlemmar 

det år mandatfördelningen avser delas med det tal som motsvarar dubbla antalet 

mandat som förbundet redan erhållit, ökat med ett. Uppkommer lika jämförelsetal ska 

företrädet avgöras genom lottning. Det här inkluderar även doktorandmedlemmar 

tillhörande SULF” 


	Förslaget har tagits fram utav en tillsatt referensgrupp där representanter deltagit från följande studerandesektioner:
	Om Referensgruppens utredningsarbete:
	Referensgruppen har i sitt arbete haft ett långsiktigt perspektiv där förslaget som nu presenteras, om det antas, ej skall behöva omarbetas på flera år. Referensgruppen anser att det här förslaget tillgodoser de större studentsektionernas behov av fle...

	Referensgruppens förslag på ny mandatfördelning:
	Som modell 1 visar är 63 mandat maxantal för hela kongressen. Det är i dagsläget 21 anslutna studentsektioner till Saco Studentråd. 21*3=63. Utifrån Referensgruppens prognos är det föga troligt att fler studentsektioner ansluter sig utan snarare att d...

	Se modell 1:



