
 

    

  
 

 
 

 

Lärarförbundets policy gällande representation 
 

Lärarförbundet är ett partipolitiskt obundet fackligt yrkesförbund som arbetar för att 

tillvarata sina medlemmars intressen. Medlemmarna är våra uppdragsgivare. Uppdraget 

innebär att alltid sätta medlemmarnas intressen främst och alltid uppträda så att vi 

skapar respekt och förtroende för Lärarförbundet, oavsett om man agerar i rollen som 

förtroendevald eller anställd på Lärarförbundet. 

 

Som förtroendevald eller anställd präglar man i hög grad andras bild av Lärarförbundet. 

Detta innebär att man inte bara representerar sig själv utan ens agerande och ens 

förhållningssätt kommer alltid att ge bilden av Lärarförbundet. Vi måste alltid betänka 

hur vi uppfattas i andras ögon – inte minst i sociala medier och i kontakter med 

massmedia. 

 

Vi representerar alltid Lärarförbundet 

 

Både vid representation nationellt och internationellt är det viktigt att vi genom vårt sätt 

att uppträda bidrar till att bibehålla Lärarförbundets goda rykte. Under internationella 

uppdrag representerar man inte bara Lärarförbundet utan betraktas av omgivningen 

även som representant för den svenska fackföreningsrörelsen och Sverige. Det är därför 

självklart att vårt agerande och vår attityd återspeglar Lärarförbundets värdegrund 

och den skola och samhälle vi vill ha i Sverige och världen. 

 

Oavsett om vi rör oss inom landets gränser eller agerar på den internationella arenan ska 

vi så långt det ärmöjligt bara göra affärer med företag som har kollektivavtal, välja 

rättvisemärkta produkter där det är möjligt och i övrigt ta miljömässiga och etiska 

hänsyn vid upphandlingar och inköp av produkter och tjänster. Vid resor ska vi välja det 

alternativ som både är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Lärarförbundet har stor 

kontaktyta där representation kan vara ett bra sätt för anställda i kansliet eller 

förtroendevalda att påverka eller lägga grunden för framtida relationer som gagnar 

Lärarförbundetsmedlemmar. Extern och intern representation kan förekomma vid 

utländska besök, i samband med kontakter inom Sverige, jubileumsfirande, kongress och 

personaldagar. 

 

Vi vill förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv och 

därför ska all vår representation präglas av återhållsamhet och gott omdöme. 

Representationen ska vara av betydelse för, och motiverad av, vår verksamhet och inte 

avvika mot vad som är normalt umgängessätt och vi är mycket restriktiva med att bjuda 

på alkohol. All representation ska ske med måtta och kostnaderna ska hållas inom 

rimliga och försvarbara gränser och på ett sådant sätt att det inte kan ifrågasättas av 

medlemmarna. All representation under normal arbetstid är alltid alkoholfri. Vid 

representation efter normal arbetstid kan i 

undantagsfall alkohol serveras i samband med måltid och då ska alltid alkoholfria 

alternativ erbjudas. 

 


