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Extern verksamhet  
  
Att studera är ett aktivt val som personer gör för att förbättra för sig själv och för sin omvärld. 
Den högre utbildningen utgör en av de viktigaste delarna av Sveriges kompetensförsörjning, 
både på kort och på lång sikt. Trots det står svensk högre utbildning inför flera utmaningar, 
vilket inte minst gäller den stora studentpopulationen.  
 

Saco studentråd bör eftersträva att vara studenternas röst i det allmänna samtalet. 
Studentrådet bör följa samhällsutvecklingen och bevaka och agera på de frågor som är av 
vikt för studenter i allmänhet och våra medlemsförbunds fackliga studentmedlemmar i 
synnerhet.  
 

Den högre utbildningen har varit bland de mest drabbade av förra årets pandemi. Till en följd 
av att den högre utbildningen har skett på distans har studentlivet för flera studenter blivit helt 
annorlunda. Många studenter vittnar om upplevd sämre utbildningskvalité, sämre socialt liv 
och sämre möjligheter att studera. Därför är det viktigt att bevaka utvecklingen av den högre 
utbildningen när vi lämnar pandemin bakom oss och se till att de förändringar som görs 
genomförs på ett sådant sätt att det gynnar studenterna. 
 

Utmaningar från innan pandemin kvarstår också. Den som väljer att studera ska inte riskera 
en sämre psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland studenter är välkänd och det är dags 
att makthavare inom den högre utbildningen agerar för att minska denna. Här kan Saco 
studentråd spela en viktig roll. Ett hållbart och tryggt studie- och arbetsliv är också viktiga 
frågor för studenter där Saco studentråd, med sina åsiktsprogram i ryggen, kan agera för att 
belysa problem och möjligheter.  
  
Därför ska Saco studentråd verka för:  
 

Att   följa samhällsutvecklingen och eftersträva att agera på frågor som är av vikt för 
studenterna utifrån Saco studentråds åsiktsdokument.  

 
Att den psykiska ohälsan bland studenter är en prioriterad fråga för beslutsfattare 

och makthavare inom den högre utbildningen. 
  
Att  lyfta vikten av trygghet och hållbarhet från studieliv till yrkesliv och pension.  
  
Att bevaka digitaliseringen av den högre utbildningen och eftersträva att den 

tekniska utvecklingen sker på ett sådant sätt som gynnar studenter. 
 

Att  föra en aktiv dialog med Saco om hur federationen står sig relevant på en 
snabbt föränderlig arbetsmarknad med nya villkor och anlitandeformer.  

  

Att   bevaka statliga utredningar som är av särskilt intresse för studenter.   
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Intern verksamhet   
 
För att kunna bedriva Saco studentråds beslutade politik och stadgade verksamhet krävs en 

stabil intern verksamhet, en stark struktur och en god arbetsmiljö för organisationens 

förtroendevalda.   

 

I pandemins spår har många av Saco studentråds medlemsorganisationer vittnat om ökade 

svårigheter vad gäller organisering och engagemang. Saco studentråd är en samlande punkt 

för Sveriges studentfackliga organisationer och är alltså inte mer än summan av sina 

medlemsförbund.  

 

För att säkra ett långsiktigt engagemang och i förlängningen Saco studentråds fortlevnad 

krävs det därför att Saco studentråds styrelse prioriterar stöd i uppbyggnad och daglig 

verksamhet för sina medlemsorganisationer. Saco studentråd bör vara ett kontinuerligt och 

aktivt stöd till studentsektionernas styrelser för att främja hållbart och långsiktigt 

engagemang. 

 

Vidare bör Saco studentråd understödja medlemsorganisationernas arbete vad gäller 

inflytande i sina respektive moderförbund.  

 
Därför ska Saco studentråd verka för:  
 

Att studentsektionerna i Sacofederationen genomsyras av hållbart och aktivt 
engagemang. 

 

Att studentsektionerna i Sacofederationen har reellt inflytande i sina respektive 
organisationer. 

  
Att  skapa förutsättningar för aktiva inom Sacofederationen att mötas och utbyta 

erfarenheter. 
  
Att   studentsektionerna har rätt förutsättningar och kompetens för att driva 

 fackliga frågor såväl som i den allmänna politiken som inom sin egen 

 organisation. 
 

Att  fortsätta utveckla den interna organisationen i Saco studentråd och 
förutsättningarna för de i Saco studentråds förtroendevaldas arbete.  

  
 

Återkommande verksamhet  
 
En viktig del av den återkommande verksamheten är kommunikation av Saco studentråds 

ställning i politiska frågor och resultaten som den löpande verksamheten ger upphov till.  

 
Saco studentråd är en del av internationella fackliga sammanslutningar, men även den 
nationella sammanslutningen för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU. Det ger aktiva 
studenter inom Sacofederationen en bra möjlighet att samarbeta med organisationer utanför 
Saco.   
 

För att säkerställa att Saco studentråds påverkansarbete är förankrat i studentfederationen 
ska Saco studentråd arbeta för att arrangera löpande aktiviteter för studentsektionerna med 
fokus på aktuella frågor och möjliggöra diskussioner medlemsförbund emellan. Vidare så 
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arrangeras varje år kongressen, Saco studentråds högsta beslutande organ där 
studentsektionerna beslutar om Studentrådets verksamhet och politik.  
 
 

Därför ska Saco studentråd verka för:  
 

Att strategiskt kommunicera Saco studentråds arbete, såväl externt som internt.  

Att anordna presidieråd och medlemsråd.  

Att anordna Saco studentråds kongress.  

Att  delta i LSU:s aktiviteter där det uppfattas som relevant för organisationen, samt 

 uppmuntra medlemsorganisationer att delta i LSU:s aktiviteter.  

Att  delta i relevanta aktiviteter inom Europafackets Ungdomsråd (ETUC Youth) och 

Nordvision. 

 
 


