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Förutsättningar för bra balans
En stor fördel med att vara förbundsordförande i Lärarförbundet är möjligheten att få 
göra många arbetsplatsbesök och få ta del av allt fantastiskt lärararbete som utförs.  
Det är både bekräftande och hoppingivande. Lika positivt är att Lärarförbundet kan  
glädjas åt ett år av framgångsrikt arbete med att rekrytera nya medlemmar. Arbetet 
fortsätter med än högre ambitioner under 2019.

Väldigt mycket fint fackligt arbete har utförts lokalt. 
Till exempel i Nybro där kommunen tack vare ett 
långsiktigt arbete från Lärarförbundet för andra året 
i rad satsar på extra lönelyft till kommunens lärare. 
På förskolan Snickarvägen i Eskilstuna hade för-
skollärarna ingen egen planeringstid och bristande 
samarbete mellan fritids och skola. Men efter att ha 
jobbat med medlemsdialogen som metod och på-
tryckningar på politikerna är det ändring på det.

Något som satte sin prägel på 2018 var avtalsrörel-
sen med Sveriges största lärararbetsgivare Sveriges 
kommuner och landsting. Massor av medlemmar 
engagerade sig i avtalsrörelsen via förbundets namn-
insamling. Efter nära nio månaders utdragna för-
handlingar kunde vi till slut enas om ett nytt huvud-
avtal för 200 000 kommunalt anställda lärare och 
skolledare. Avtalet ger förutsättningar för ett aktivt 
arbetsmiljöarbete med en bra balans mellan arbets-
uppgifter och arbetstid på varje skola och förskola. 

En stor händelse var Lärarförbundets kongress. 
Kongressen beslutade om vision, inriktning och 
uppdrag och en delvis ny identitet som fackligt  
professionsförbund. Kongressen antog även en ny 
medlemsparagraf och en ny organisationsmodell  
för medlemmar i fristående verksamhet. 

Kongressen pekar ut en riktning där Lärarförbun-
det ska vara medlemsnära och det självklara valet 
för alla landets lärare, skolledare, studie- och yrkes-
vägledare och lärarstudenter. Förbundet ska ha ett 
tydligt fokus på minskad arbetsbelastning, ökat in-
flytande och höjda löner. Ett prioriterat mål är ökad 
status och tillit till lärarkåren genom en agenda för 
en stark profession med betoning på yrkesansvaret, 
den vetenskapliga grunden och yrkesutvecklingen. 

Inom skolpolitiken kan förbundet notera ett antal 
framgångar under 2018. Äntligen fattades beslut  
om att endast den som har lärarlegitimation med 
behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för  

undervisningen på fritidshemmet. Många års  
påtryckningar gav utdelning. Kravet är ett viktigt  
erkännande av fritidspedagogiken och en seger  
för både lärare och elever.

Även vårt påverkansarbete om förskolechefer- 
nas titel och utbildning röntes med framgång.  
I fortsättningen ska de benämnas rektorer och  
genomgå en fullvärdig rektorsutbildning. En tydlig 
bekräftelse på förskolechefens ansvar och kompe-
tens. Lärare och skolledares möjligheter till ut-
veckling i yrket var också en fråga som tog rejäla 
kliv framåt genom den statliga utredningen av  
så kallade professionsprogram. 

Under året har förbundet fortsatt arbeta utifrån  
Agenda 2030 och dess 17 globala mål om social,  
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Lärarför-
bundet är en pusselbit i Sveriges åtagande särskilt 
när det gäller mål fyra om att säkerställa en inklu-
derande och jämlik utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. Förra året tog vi 
fram vår första hållbarhetsrapport och har under 
2018 fortsatt arbetet med och rapporteringen av 
hållbarhetsmålen. Hållbarhetsarbetet ska ske lång-
siktigt och metodiskt och vi hoppas att årets rapport 
tydligt beskriver hur långt vi nått.

Lärarförbundet står nu rustat för att möta ett 2019 
som kommer bjuda på både utmaningar som möjlig-
heter. Alla vi medlemmar ska visa att allting börjar 
med bra lärare. Tillsammans gör vi framtiden ljusare.

På styrelsens uppdrag överlämnar jag här årsredo-
visning, verksamhetsberättelse och hållbarhets- 
rapport för 2018.

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande
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Allt börjar med bra lärare
Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund som arbetar för alla lärares rätt till bra 
villkor, höjda löner och egen makt att påverka. Vi kämpar också för lärarnas möjlighet till 
utveckling i yrket och för att höja läraryrkets status. 

Vi är en stark och inflytelserik profession som vill 
skapa en skola som väcker den vetgirighet, nyfiken-
het och det självförtroende som bara kunskap ger; 
den bästa skolan för varje elev. Det är ett stort ansvar. 
För att morgondagens vuxna ska bli självständiga 
och kloka individer behöver dagens lärare rätt för- 
utsättningar. Tillsammans ska vi se till att få det. 
Det är Lärarförbundets främsta uppgift.

Lärarförbundet är aktivt på de flesta arbetsplatser 
där vi har medlemmar samt i kommuner och andra 
huvudmän. Det är Lärarförbundets förtroendevalda 
på arbetsplatser i kommuner och andra huvudmän 
och i avdelningar som bär upp organisationen.

Det viktigaste arbetet bedrivs av medlemmarna på 
arbetsplatsen med arbetsplatsombudet som en  

samlande kraft. Det är här man diskuterar, ställer 
krav och samverkar med arbetsgivaren. Det är också 
här man bedriver utvecklingsarbete och lägger 
grunden till hur lönerna utvecklas. 

Avdelningsstyrelserna stöttar ombuden och med-
lemmarna i att driva de frågor som är aktuella på 
respektive arbetsplats. Formerna för medlemmar-
nas engagemang utvecklas ständigt och de frågor 
som engagerar medlemmarna är prioriterade i vårt 
arbete. Förbundskansliet stöttar de förtroendevalda 
i påverkansarbete, förhandlingsarbete, kommunika-
tion och utbildning.
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Vi rekryterar och agerar! 
Vi har tre uppdrag på arbetsplatsen och i avdel-
ningsstyrelsen: att rekrytera, lyssna och agera.

Rekrytera: På arbetsplatsen erbjuds varje lärare, 
skolledare och VFU-student medlemskap i Lärarför-
bundet och vi är synliga. Medlemmar och presum-
tiva medlemmar ska uppleva medlemskapets värde. 

Lyssna: Lärarförbundet är närvarande i medlem-
marnas vardag. På arbetsplatsen ska en ständig 
medlemsdialog pågå. Genom att vara närvarande  
i vardagen och tillvarata engagemang fångas  
medlemmarnas viktigaste frågor upp. 

Agera: Vi tar initiativ och använder de verktyg som 
ger bäst resultat. Störst framgång når vi när vi an-
vänder yrkesetik och skollag i kombination med lag 
och kollektivavtal. 

Utveckla: I avdelningsstyrelsens uppdrag ingår att 
organisera och utveckla hela avdelningens arbete. 
Ett viktigt uppdrag är att hitta ombud på alla arbets-
platser som kan utvecklas i sitt uppdrag. Tillsam-
mans med medlemmar och ombud omvandlar  
styrelsen de beslut som kongress och förbunds- 
styrelse fattat till verksamhet inom avdelningen. 

Uppdrag på arbetspatsen Uppdrag för avdelningsstyrelsen

SYFTE: Att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen

Värderingar:

→ Mänskliga rättigheter

→ Jämställdhet 

→ Likvärdig utbildning 

→ Solidaritet 

→ Internationellt samarbete 

→ Partipolitisk obundenhet 

→ Demokrati
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Verksamhet under året
Under 2018 har Lärarförbundet bedrivit verksamhet inom de områden som varit  
verksamhetsinriktningen för perioden 2015–2018: ”Ett attraktivt yrke i utveckling”  
och ”Det självklara valet”.

Ett attraktivt yrke i utveckling 
Det här området handlar om att verka för att lärar- 
yrket ständigt ska vara i utveckling. Det är lärarna 
och skolledarna som ska leda utvecklingen med  
fokus på det bästa för varje elev.

Det självklara valet 
Det här området handlar om att Lärarförbundet  
ska vara det självklara valet för Sveriges lärare och 
skolledare. Vårt mål är att ena hela professionen i  
en organisation.

FOKUSMÅL 2018

Ett attraktivt yrke i utveckling
→ Lärares och skolledares makt över skolan  

och undervisningens utveckling ökar.
→ Likvärdigheten i den svenska skolan ökar.
→ Lärares och skolledares löner ökar mer  

än andras.
→ Skapa hållbara förutsättningar för lärare  

och skolledare.
→ Skapa en skola som vilar på vetenskaplig och 

konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.

Det självklara valet
→ Vårt engagemang gör skillnad i lärares och  

skolledares vardag.
→ Andelen yrkesverksamma lärare och  

skolledare som är medlemmar i Lärarför- 
bundet ökar.
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Här följer ett axplock av sådant som hänt det senaste 
året, både lokalt och nationellt, tack vare vårt gemen-
samma fackliga arbete. Nu är det dags att summera 

verksamhetsperioden och se framåt. Vi satsar på fler 
framgångar och glömmer inte att allt börjar med 
bra lärare tillsammans!

2015
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Löneutveckling på arbetsmarknaden

Lärarna Arbetsmarknaden Märket

Staten satsar extra på lärarlönerna.Riktmärke för barngrupps-
storlek i förskolan. 

Statsministern tog emot 
lärarnas förslag om avlastning. 

Skol-OSA börjar gälla: 
Av de skyddsombud som begärt 
åtgärder har 55% gjort det med 

anledning av hög arbetsbelastning.

36 000 medlemmar i medlems-
dialogen om vad som är viktigast 
för Lärarförbundet: arbetsmiljö, 
arbetsbelastning och högre lön. 

Vi kräver översyn 
med anledning 

av att sjuka lärare 
uppmanas byta jobb. 

Skolkommissionen avslutar sitt 
arbete. Ett resultat: 6 miljarder extra i 
statsbidrag till grundskolan som ska 

öka likvärdigheten.

Vallöften över hela landet – Lärareffekten. 

Skolavtal18

Legitimation för 
lärare i fritidshem.

Förskoleklassen 
blir obligatorisk.

Meddelarskydd 
på friskolor.

Partille Gävle

FOTO: Eva Dalin
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Nybro satsar extra på  
lönerna – igen!
Tack vare ett långsiktigt arbete från Lärarförbundet satsar  
Nybro för andra året i rad på extra lönelyft till kommunens lärare.  
– Kommunen har inget val, säger Fredrik Blad, Ma/No-lärare och  
ordförande för Lärarförbundet i Nybro.

Kommunen tappade lärare till 
grannkommunerna och med 
hjälp av ”Bästa skolkommun” 
kunde Lärarförbundet visa på 
att löneläget var lågt jämfört 
med andra medelstora kom-
muner. De kommuner som inte 
tänker långsiktigt på lön och ar-
betsmiljö blir förlorare, vilket 
drabbar alla barn och ungdomar. 

2016 låg Nybro lönemässigt på 
260:e plats av 290 kommuner. 
Sedan dess har man långsamt 
stigit i rankningen till plats 254 
år 2017 och plats 211 år 2018. 
Trenden fortsätter och det är 
ett idogt fackligt arbete som 
ligger bakom satsningarna,  
berättar Fredrik Blad.

– Oavsett var man jobbar, från 
förskolan till vuxenutbildningen, 
har det blivit lönelyft.

2017 blev lönehöjningen totalt 5,3 
procent, bland de högsta i landet. 
Och 2018 fick lärarna högsta lyf-
tet i kommunen: 4,4 procent.

– Politikerna vet att om 
marknaden får styra 
blir det en negativ spi-
ral som inte gynnar 
lärandet för barn och 
ungdomar. Om vi för-
lorar för många lärare 
så sticker fler. Men 
om kommunen istället 
satsar rejält i lönerevi- 
sionerna kan vi behålla 
kompetens, erfaren-
het, kontinuitet och 
därmed en skolkultur 
som annars tar många 
år att bygga upp. 

Lönen ska vara konkurrens-
kraftig, men det är också viktigt 
att satsa på arbetsmiljön, något 
som Nybro tagit fasta på med sitt 
”arbetsmiljökonto”. Det innebär 
att fack och arbetsgivare, utifrån 
resultaten i medarbetarenkä-
ten, kan satsa ca 250 000 kronor 
där det behövs mest. 2018 blev 
det personliga hörselskydd för 
idrotts-, musik- och slöjdlärare. 
Tanken är att satsa på sådant en 

enskild chef har svårt att klara 
av i budgeten eller att ge ett 
startkapital till något projekt.  
Om det faller ut väl kan det in-
ordnas i ordinarie budget och 
pengar frigörs till nya projekt.

– Nybros politiker har förstått 
att det är viktigt att lyssna på  
lärarna och satsa på lönen och 
arbetsmiljön. Nu gäller det att 
vara uthållig i det här arbetet! 
konstaterar Fredrik Blad.

På alla arbetsplatser finns fungerande löneproces-
ser och en kontinuerlig dialog om lönesättningen. 
Lärarna använder löne- och medarbetarsamtalet 
till att påverka löneutvecklingen och stöttar var-
andra. Varje lärare och skolledare påverkar sin 
egen och andras löneutveckling och professionella 

utveckling som byte av tjänst eller arbetsuppgifter, 
eller karriärsteg. Skolans huvudmän tar ansvar för 
fungerade löneprocesser. Det totala löneutrymmet 
ökar kraftigt. Karriärtjänster och deras finansiering 
hanteras hållbart.

(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

Lärares och skolledares löner ökar mer än andrasMÅL



Lärarförbundets Verksamhetsberättelse 2018 • 12

Lönerna har ökat under  
verksamhetsperioden
Det kommunala löneavtalet har sedan 2012 gett lärarna som grupp högre löneökningar 
än andra yrken. Avtalet har varit en viktig del i arbetet för att minska lönegapet till andra 
högskoleutbildade yrken. 

De fyra senaste åren har det inte funnits några  
centralt beslutade löneökningar i avtalet men  
lärarna har haft en riktigt bra löneutveckling.  
Varje år har lärare fått ett högre löneutfall än  
arbetsmarknaden i stort. 

Sedan 2012 har var fjärde lärare fått en löne- 
ökning på minst 10 000 kronor i månaden.  

Här ingår även pengarna från både förstelärar- 
reformen och det statliga lärarlönelyftet. 

Lärarlönelyftet skapade en topp 2016, men även 
utan satsningen ökar lönerna mer än arbetsmark- 
naden i övrigt.
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Löneutveckling på arbetsmarknaden

Lärarna Arbetsmarknaden Märket

Sett över avtalets sex år har löneökningarna för kommunalt anställda lärare varit klart högre än det så kallade märket1 (den 
nedersta linjen i figuren), men också klart högre än vad Medlingsinstitutet redovisar som utfallet på arbetsmarknaden (den 
mittersta linjen).

1 Den procentuella löneökning som industrin har förhandlat fram i sina kollektivavtal.
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68 000 skrev under  
för nytt skolavtal
Våren 2018 startade uppropet för #skolavtal18 till Sveriges kommuner och landsting.  
67 996 personer skrev under en namninsamling med krav på ett nytt skolavtal för lärare 
som är anställda av kommun, landsting eller av Sobona. I september 2018 tecknades ett 
avtal som gäller fram till 2021. Det här innehåller Skolavtal18:

Arbetsmiljö och arbetsbelastning
Insatser ska göras på varje enskild förskola och skola, 
med mål, analys och åtgärder, som sedan följs upp 
på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter.  
Arbetsinnehållet ska synliggöras och det ska finnas 
balans i den enskilde medarbetarens uppdrag.

Lönesättningen
Omotiverade löneskillnader ska bort och en bra  
löneutveckling ska inte kräva att lärare måste byta  
arbetsgivare. Lokala parter ska analysera lönestruktur 

och löneutveckling. Kompetens, kontinuitet och  
erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat 
och verksamhetens mål sett över tid ska premieras.

Turordningssystem för skolans värld 
Turordningsregler vid uppsägning på grund av  
arbetsbrist ska utgå från skolan och dess unika  
förutsättningar: behörighetsregler, årlig tjänste- 
fördelning och skollagen.

Skolavtal18
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Förskollärarna på Snickarvägen 
fick planeringstid
Stress och ständiga avbrott. På förskolan Snickarvägen i Eskilstuna hade  
förskollärarna ingen egen planeringstid. Men efter att ha jobbat med  
medlemsdialogen som metod blev det ändring på det. 

– Det här är en vinst för barnen 
och för vår arbetsmiljö, säger  
Ulrika Lindström, Lärarförbun-
dets ombud på förskolan.

– Vi gick utbildningen Fackligt  
inflytande i arbetet, och mellan 
kurstillfällena skulle vi göra 
ett förändringsarbete. Och då 
valde vi att göra medlems- 
dialogen Rätt kurs på varje  
arbetsplats med kollegorna, 
berättar Ulrika Lindström som 
samarbetade med skyddsom-
budet Jenny Andersson.

De hade fått höra att medlems-
dialogen kunde vara ett bra 
upplägg för att förändra på  
arbetsplatsen och ville prova. 
Första steget i dialogen är att 
medlemmarna ringar in vad de 
vill förändra.

– Att vi har för stora barngrupper 
blev tveklöst den största frågan. 
Men samtidigt landade vi i att det 

är något vi har svårt att påverka 
själva. Däremot trodde vi att vi 
kunde påverka att vi saknade 
enskild planeringstid. 

Många upplevde en otrolig stress 
när de förväntades planera och 
dokumentera samtidigt som de 
hade ansvar för en barngrupp. 
Det var ständiga avbrott.

– Vi kollade över 
scheman, och 
gjorde ett förslag på 
hur vi skulle kunna 
få tid för reflektion. 
Sedan gick vi om-
bud till vår chef. 

Chefen lyssnade och 
sa ”vi testar”. Från 
ingen tid alls fick 
förskollärarna 1,5 
timme enskild pla-
nering varje vecka. 
Sedan tidigare hade 
de 1,5 timme  

gemensamt i arbetslagen. Alla 
är överens om att det som hänt 
är positivt och en vinst både för 
barnen och arbetsmiljön:

– Vi är mindre stressade och 
hinner med på ett annat sätt. 
Självklart skulle vi behöva mer 
planeringstid men det här är en  
bra början!

Alla lärare och skolledare, på varje arbetsplats,  
har en hållbar arbetssituation. Utifrån individuella 
förutsättningar och uppdrag prioriterar de arbets-
uppgifter, utvecklar sin organisation och arbetar 
med systematiskt arbetsmiljöarbete. Gruppstor- 
lekar och lärartäthet baseras på lärares och skol- 
ledares bedömningar. Undervisningens kvalitet  
prioriteras alltid högst bland arbetsuppgifterna. 
Skolans huvudmän garanterar pedagogisk  

utvecklingstid för ett utvecklande, kvalitetssäkrat 
och framgångsrikt lärararbete. Ett aktivt arbetsmiljö- 
arbete inkluderar perspektiv från elever, lärare och 
skolledare. Nationella riktlinjer om gruppstorlekar i 
förskola och fritidshem samt om pedagogisk utveck-
lingstid stödjer lärande och utveckling. Reformer av 
skolan är välplanerade och finansierade för att inte 
öka arbetsbelastningen.

(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

Skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledareMÅL
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Dialog resulterade i arbetskläder
Lärarförbundet Falköping har drivit igenom att personalen i förskolan och  
fritidshemmen nu får gratis arbetskläder. Bästa argumentet? Att kommunen  
måste vara en attraktiv arbetsgivare.

Elisabeth Ekström och Lena 
Westberg sitter i styrelsen för 
Lärarförbundet Falköping. I lik-
het med många andra kommu-
ner har Falköping problem att 
rekrytera nya lärare. Styrelsen 
tittade på grannkommunerna för 
att se om de hade några knep 
för att rekrytera fler och att få 
lärare att stanna i yrket. 

– Vi tittade på planeringstid, fria 
måltider, arbetskläder, löneläget 
och så vidare. Sen scannade vi 
av läget på våra arbetsplatser. 
Efter det tog vi kontakt med ord-
förande i barn- och utbildnings-
nämnden och presenterade 
fakta och berättade om med-
lemmarnas situation, berättar 
Elisabeth Ekström. 

– Vi sa att det här är allvar för 
våra medlemmar, det kommer 

bli svårt att rekrytera personal 
men framför allt att få folk att 
stanna i yrket.

Ordföranden för barn- och  
utbildningsnämnden lyssnade 
och förstod. De fick i uppdrag 
att föreslå snabba lösningar. 
Elisabeth och Lena föreslog 
pedagogisk måltid, det vill 
säga att när förskoleperso- 
nalen äter med barnen sam- 
tidigt som de har tillsyns- 
skyldighet, och arbetskläder. 

– Det är väldigt avgörande. 
Det blir stora hål i våra med-
lemmars plånböcker om de 
ska köpa arbetskläder med 
sina egna pengar, förklarar 
Elisabeth Ekström.

Pedagogiska måltider fick de 
snabbt igenom. Frågan om  

arbetskläder drev Lärarförbun-
det till en början med Kommu-
nal i form av en namninsamling.

– Vi har jobbat åt samma håll 
och kommunen har lyssnat på 
vad detta betyder för våra med-
lemmar. De får bättre förutsätt- 
ningar och vinsten för kom- 
munen är att de behåller sina 
medarbetare. Alla vinner liksom 
på det, säger Elisabeth och be-
rättar att medlemmarna har 
jublat över överenskommelsen.

– Medlemmar har kommit fram 
och berättat att det gör en jätte-
stor skillnad.

Elisabeth tipsar om att samla in 
fakta innan man sätter igång.

– Var sakliga och konkreta.  
Vi kunde visa att det är många 
faktorer som gör att man vill 
lämna, och som omvänt kan få 
lärare att stanna kvar.

Nu fortsätter Lärarförbundet 
Falköpings arbete mot fler  
fackliga vinster. Att höja lönerna 
är nästa mål.

Vi har jobbat åt samma  
håll och kommunen 
har lyssnat på vad 
detta betyder för våra 
medlemmar.
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Framgång på Orust då  
lärarna involverades
– Kommunen lyssnar på oss lärare och involverar oss i utvecklingsarbetet. Det säger  
Lärarförbundets ordförande på Orust, Anette Öbom, om andraplatsen i Lärarförbundets 
rankning Bästa skolkommun.

För andra året i rad blev Orust 
kommun 2018 tvåa i Lärar- 
förbundets ranking över hur 
Sveriges 290 kommuner satsar 
på sin skola.* Anette Öbom för-
klarar varför kommunen lyckats 
behålla sin toppenplacering.

– Vi har bra förutsättningar 
med kompetenta lärare och 
fina elevresultat. Det lockar  
lärare till vår kommun – och 
det blir en positiv spiral.

Kommunen har också gjort 
stora investeringar i bra lokaler 
och den fysiska skolmiljön. Men 
framför allt vill Anette Öbom 

lyfta fram att kommunen lyss-
nar på och involverar sina lärare 
och Lärarförbundet.

– Politikerna bjuder in och vill 
höra våra medlemmars per-
spektiv. Det blir ju bevisligen 
väldigt bra.

En tydlig framgångsfaktor är att 
man tar arbetsmiljöfrågorna på 

allvar och har en vilja till sam-
verkan på alla nivåer – från 
kommunchefen till rektor.  
Exempelvis har man en gemen-
sam arbetsmiljöutbildning.

För att kommunen ska kunna 
behålla sin placering tror Anette 
Öbom att det är viktigt att fort-
sätta satsa och bygga på det 
som fungerar. Och på att de  
lojala lärarna stannar kvar!

– De är grunden i våra skolor 
och förskolor. Det handlar både 
om lön och om att renodla upp-
draget så att lärare får vara  
just lärare.

Vi har bra förutsättningar 
med kompetenta lärare 
och fina elevresultat.

* Etta blev Vellinge kommun.
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Arbetet för att bryta  
skolsegregationen fortsätter
Lärarförbundet har länge arbetat för att skolsegregationen ska brytas. I dag finns  
alltför stora skillnader i hur mycket resurser olika kommuner lägger på skolan. 

Lärarförbundet satt med i den skolkommission 
som i sitt betänkande 2017 konstaterade att resur-
serna spretar för mycket mellan skolor och kom-
muner. Alldeles för ofta har skolor med störst  
behov minst resurser.

Regeringen tillsatte under 2018 en utredning som 
ska föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen 
och för att förbättra resurstilldelningen till förskole-
klass och grundskola. Syftet är att öka likvärdighe-
ten inom berörda skolformer. Utredningen ska också 
kartlägga och analysera orsakerna till skillnaderna 
i resurser för undervisning och elevhälsa och hur 
detta påverkar kunskapsresultaten. och vid behov 

lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.
Alla elever måste få förutsättningar att utvecklas så 
långt som möjligt. Dels för att förbättra skolresulta-
ten, men också för att stärka jämställdheten mellan 
flickor och pojkar.

Lärarförbundet har aktivt arbetat för att för att  
utredningen ska tillsättas och är även representerat 
i expertgruppen. 

Björn Åstrand, dekan för Lärarutbildningsnämnden 
vid Karlstads universitet och tidigare ledamot av 
Skolkommissionen har utsetts till särskild utredare. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020. 

Alla lärare och skolledare arbetar för att ge varje 
elev möjlighet att utvecklas. Huvudmannen tar an-
svar för tillräckliga och rätt styrda resurser. En lik-
värdig skola kräver att resurserna fördelas olika och 
efter behov så att lärarna kan nå varje elev utifrån 
dennes förutsättningar. Alla elever oavsett bakgrund 
ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. 
Segregation motverkas, skolan blir mer likvärdig 
och gstaten och huvudmännen tar ett större ansvar. 

Det fria skolvalets negativa effekter bekämpas 
och elevers socioekonomiska bakgrund påverkar 
resultaten i allt mindre utsträckning. Det kräver rätt 
styrda resurser i form av lärarkompetens, stödfunk-
tioner och ekonomiska medel. Vinstuttag får aldrig 
gå före elevens lärande, utbildningens kvalitet eller 
skolans arbetsmiljö.

(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

Likvärdigheten i den svenska skolan ökarMÅL

I mars 2018 lanserade  
Lärarförbundet Lärarkollen
Lärarkollen är ett ett verktyg där man kan kontrollera 
andelen behöriga  lärare i olika kommuner. Syftet är att 
skapa opinion kring hur lärarbristen påverkar barn och 
elever, och att den skapar en pedagogisk segregation. 

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i 
lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet 
sammanställt rapporter för samtliga kommuner och 
län. De innehåller inte bara analys över utvecklingen 
av lärarbehörigheten i respektive kommun och län, 
utan också en sammanställning över situationen i 
samtliga skolor.

NYTT VERKTYG OM LÄRARBRISTEN
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Det självklara valet



Lärarförbundets Verksamhetsberättelse 2018 • 19

Lärareffekten gav eko i debatten
Inför valet 2018 genomförde Lärarförbundet kampanjen Lärareffekten för att visa på  
lärarnas betydelse för individens och samhällets utveckling för att få upp skolfrågan på 
agendan inför valet. Lärareffekten väckte stort engagemang både lokalt och nationellt 
med aktiviteter och politikerträffar som fick genomslag i media. Här är några exempel  
på evenemang runt om i landet.

Lärarförbundet startade en 
minipoddserie under året där 
ordförande Johanna Jaara 
Åstrand talar med personer 
som alla gav sitt perspektiv 
på Lärareffekten och vad den 
betyder för elever, lärare och 
näringsliv. 

Under Global Action Week i april lyftes vikten av lärareffekten för att 
uppnå målen om ett rättvist och hållbart samhälle. Världens ledare har 
i de globala målen för hållbar utveckling satt upp målet att ”säkerställa 
en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla”. För att nå detta behövs bra och utbildade lärare över 
hela världen. Och för att få bra lärare behövs goda arbetsvillkor. Genom 
kampanjen ville Lärarförbundet påminna regeringen om dess åtaganden. 
Evenemanget skedde i samarbete med Education International. 

På Lärarkanalen har berättelser 
om lärareffektens betydelse sam-
lats med röster från personer inom 
näringsliv, politiker, skådespelare 
och idrottsmän.

Lärarförbundet i Jönköping 
anordnade politikersamtal på 
Hoppets torg i augusti där lä-
rarbrist, lön, arbetsbelastning 
och budgetramar diskutera-
des. Politikerna fick frågan 
om de är beredda att satsa på 
skolan och lärareffekten.

Lärarförbundet i Karlstad intog 
Stora torget med dans i september i 
en manifestation för att lyfta lärares 
arbetssituation, lärarbristen och 
behovet av bättre förutsättningar. 
När lärare får rätt förutsättningar 
att hinna stötta, vägleda, utmana, 
inspirera och förklara – då får vi 
motiverade barn och elever.

Lärarförbundet i Linköping 
kampanjar.

Lärarförbundet i Umeå sprang  
Blodomloppet för Lärareffekten.

På varje arbetsplats driver Lärarförbundet relevanta 
frågor. Det kan handla om villkorsfrågor, yrkesfrågor 
eller den enskilde medlemmens arbetssituation.  
I detta arbete är ombuden lyhörda och involverande.  
De har förutsättningar och kunskap för att skapa  
inflytande på arbetsplatsen och för dialogen med  
chef/arbetsgivare. Lärarförbundet skapar möjlig- 
heter så att fler kan engagera sig på arbetsplatsen 
och göra insatser för lärarnas förutsättningar och 

yrkets utveckling. Förnyelse och generationsväxling är 
avgörande för avdelningsstyrelsens utveckling. Vi bi-
drar till att fler engagerar sig genom nytänkande i ar-
betssätt, metoder och arenor. Fackliga företrädare som 
samtidigt är yrkesverksamma fångar upp och driver 
aktuella frågor. Vi har hög närvaro på arbetsplatserna, 
bland annat genom att facklig tid fördelas på fler.

(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

Vårt engagemang gör skillnad i lärares och skolledares vardagMÅL

FOTO: Anki Rådal

FOTO: Hanna Almcrantz
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Startskottet för att  
renodla läraruppdraget
Bästa skolkommun 2018 kom att bli startskottet för ett 
nytt lärarupprop – #renodlaläraruppdraget. Ett långsiktigt 
arbete med lärares förutsättningar i fokus lönar sig! 

För 17:e året i rad presenterade Lärarförbundet  
”Sveriges bästa skolkommun” för att sätta fokus på 
kommunernas viktiga roll som huvudmän för sko-
lan. Utifrån ett antal kriterier som bland annat  
resurser, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, 
lärarlöner bedöms landets 290 kommuner för att  
se vilken som satsar mest på sina skolor. Bästa 
skolkommun 2018 blev Vellinge följt av Orust  
och Vadstena.

Flera av Lärarförbundets lokalavdelningar drog 
nytta av resultatet i Bästa skolkommun för att  
påverka politikerna till att göra förändringar och för-

bättringar i kommunen. Lärare måste få vara lärare! 
I Kalmar testades till exempel ett nytt grepp, en  
carpool, där Lärarförbundet bjöd kommunpoliti-
kerna på en åktur för att prata om resurser, lön  
och arbetsbelastning.

→ Sidvisningar på webben, Bästa skolkommun:  
över 200 000.

→ Räckvidd Facebook: ca 100 000. 

Här finns hela listan!  
lararforbundet.se/basta-skolkommun

B
ÄS

TA
 SKOLKOMM

U
N

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun
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Kongressen visade vägen
259 ombud från hela landet stakade ut vägen för de kommande fyra åren på  
Lärarförbundets kongress i oktober 2018.

– Arbetsbelastningen är det överskuggande proble-
met, det här bara måste vi tillsammans ändra på, sa 
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand 
då hon öppnade Lärarförbundets kongress. Hennes 
budskap till alla politiker var: ”samarbeta för sko-
lans skull, skolan behöver resurser och beslut som 
ger stabilitet.”

Lärarförbundets kongress är organisationens högsta 
beslutande organ som sammanträder vart fjärde år. 
De 259 ombuden representerar alla 230 000 
medlemmar och väljs av avdelningarna. Under  
kongressen 23–26 oktober 2018 diskuterade de  
förbundsstyrelsens förslag i rådslagsdialoger och 
redaktionskommittéer, och fattade slutligen beslut. 
Här följer besluten i korthet.

UPPDRAG
Lärarförbundets uppdrag är att vara professionens samlade,  
starka och yrkesstolta röst. Genom Lärarförbundet driver vi våra 
villkors- och yrkesfrågor och förbättrar därmed vår arbetsmiljö, 
våra förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

VÄRDERINGAR
Demokrati, Starkare tillsammans, Mänskliga rättigheter,  
Solidaritet, Livslångt lärande, Partipolitiskt obundet.

VISION
En stolt profession, samlad i en 
stark facklig organisation. Med 
gemensam kraft bygger vi framtid.

IDENTITET
Vi är engagerande, öppna, kompetenta och 
drivande. Tillsammans får vi rätt saker  
att hända.

Agenda för en stark profession och verksamhetsinriktning
En organisation i utveckling och en stark profession i fråga både om den långsiktiga inriktningen, 
Agenda för en stark profession (8 år) och verksamhetsinriktningen (4 år).

Budget
Två avgiftsklasser på medlemsavgiften: 290 kr/mån för heltidsanställda. 150 kr/mån för övriga (ex 
arbetslösa, sjukskrivna, deltidsarbetande). En anslagskonstruktion till avdelningarna som stimulerar 
rekrytering av yrkesaktiva och studenter. Arvoden och ersättningar ska bli enklare och tydligare.

Organisering i fristående verksamhet
Den 1 juli 2020 ska medlemmar i fristående verksamhet inte längre tillhöra nuvarande lokalavdelningar.  
De kan istället skapa andra avdelningar eller ingå i en riksorganisation för fristående medlemmar. 
Inom riksorganisationen kommer aktivt arbete ske för att hitta ombud, utveckla klubbar och avdel-
ningar. De fristående medlemmarna får egen representation på kongress och förbundsråd. Ett över-
gångsråd bestående av lokalavdelningsrepresentanter med stor kunskap om fristående verksamhet 
ska säkra att befintlig kompetens inte försvinner vid övergången.

Stadgar
Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund och den nya medlemsparagrafen lyder: ”Du som är 
lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet”. Med-
lemsparagrafen träder i kraft 1 januari 2020. Förbundsrådet ska innan dess diskutera och fatta beslut om 
tolkningar av stadgan. Avdelningarnas uppgift kommer mer att fokuseras på rekrytering samt att lyssna på 
medlemmarna och fånga in deras engagemang. Medlemmarna ska välja sina ombud. Förbundsrådet ska 
kallas samman oftare och involveras mer i viktiga frågor. Ett av referensorganen ska bli ett arbetsmiljöråd.
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Fler skolledare blev medlemmar
– Vi behöver se oss själva som arbetstagare och inte bara som arbetsgivare, säger  
Ingrid Ivarson, skolledarombud för Lärarförbundet i Hallstahammar som på kort tid  
fått fem nya medlemmar.

Drygt 6 600 rektorer och för-
skolechefer över hela landet är 
medlemmar i Lärarförbundet 
Skolledare som är den största 
organisationen för skolledare i 
Sverige. Hallstahammar är en av 
de platser där antalet medlem-
mar blivit fler. Ingrid Ivarsson, 
rektor på Nibbleskolan och skol-
ledarombud för Lärarförbundet  
i kommunen, berättar: 

– Hallstahammar har haft möj-
ligheten att satsa på fler skol-
ledare. De nya kommer från  
läraryrket och jag har passat 
på att upplysa om fördelarna 
med att stanna kvar inom  
Lärarförbundet. Jag tryckte på 
storleken, tyngden och möjlig-
heten till vidare kompetens- 
utveckling och nätverkande. 
Kurserna vi erbjuder säljer in 

sig själva. Alla vill hastöd och 
hjälp i början i en ny roll!

Ingrid Ivarsson tror att det som 
lockar är att Lärarförbundet 
Skolledare verkligen kan frå-
gorna och jobbar för att stärka 
villkoren. Det är viktigt att allt 
fler engagerar sig i Lärarför- 
bundet Skolledare.

– Skolan är en av Sveriges 
största arbetsplatser, vi be-
höver synas och göra vår röst 
hörd. Det blir allt viktigare med 
skolledare som företräder skol-
ledare. Allas arbetsmiljö är tuff  
i dagsläget och vi behöver se 
oss själva som arbetstagare  
och inte bara arbetsgivare.

Hon är säker på vilket argument 
som är det bästa för att ena  
professionen i ett förbund.

– Tillsammans är vi starka!

Lärarförbundet bidrar till nytta i vardagen för alla 
lärare och skolledare. Alla nya yrkesverksamma och 
studenter möter Lärarförbundet på arbetsplatsen, 
upplever värdet av medlemskapet och får frågan om 
medlemskap. Ombuden på arbetsplatserna spelar 
en viktig roll för att möta potentiella medlemmar.  
De som ännu inte valt Lärarförbundet nås konti-
nuerligt av vårt erbjudande. Avdelningsstyrelsen 
arbetar strategiskt för att rekrytera fler lärare och 

skolledare genom kontinuerliga och riktade rekryte-
ringsinsatser och genom ett rekryterande förhåll-
ningssätt i all verksamhet. Ombuden får stöd i sitt 
rekryteringsarbete. Rekryteringen underlättas av 
att vi gör skillnad för olika medlemsgrupper utifrån 
deras behov samt genom att ständigt vara en röst 
för lärarna.

(I korthet ur Verksamhetsinriktningen 2015-2018)

Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare som är 
medlemmar i Lärarförbundet ökarMÅL
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Marianne värvade  
flest medlemmar
Ju fler medlemmar desto större är möjligheterna att skapa allra  
bästa förutsättningar för lärare att göra ett bra jobb. Men hur gör  
man egentligen för att vara en framgångsrik värvare? 

Marianne Rosén, NO-lärare  
i Nyköping och ombud på sin ar-
betsplats, var bäst på att värva 
nya medlemmar bland sina kol-
legor under hösten 2018.

– Jag utgår aldrig ifrån att ”nu 
ska jag värva en ny medlem”. 
Det viktigaste är att finnas på  
arbetsplatsen. Ofta när jag pra-
tar med medlemmar så finns 
det icke-medlemmar som sitter 
bredvid och lyssnar. Då kanske 
den personen börjar fundera,  
säger Marianne. 

Och ibland gäller det att man  
har lite flyt. 

– När man snackar om lönen 
kan det vara med en person 
som inte är medlem. Då vet 
man att det gäller att lägga 
in en liten stöt. Men det får 
man göra lite försiktigt och 
smyga in ordet Lärarförbun-
det snyggt. 

Lite humor kan också hjälpa:
– Ibland skämtar jag och säger: 
”jag kan tyvärr inte svara efter- 
som du inte är medlem”. Det 
gick faktiskt hem en gång! Men 
det är viktigt att veta vem det är 
man pratar med. 

Marianne tycker att det bästa 
är att samtala med sina kolle-
ger på skolan om deras vardag 
och intressen. Det är i sig ett 
värvningsknep. 

– Man får utgå från deras in-
tressen. Metoden att börja med 
att säga: ”hej, jag är från Lärar-
förbundet, är du medlem?” har 
jag lagt bort för längesedan.  
Det icke-medlemmar mest  
brukar undra om när Marianne 
pratar med dem är arbetstid 
och arbetsmiljö och hur Lärar-
förbundet jobbar med det. 

– Det är då jag försöker för-
klara att vi i facket jobbar med 

det här tillsammans. Det är 
som en liten klocka. 

Ibland finns det icke-medlemmar 
som frågar om Lärarförbundet 
har några bra tips. Tipsen sprider 
sig snabbt och till slut kommer 
någon och vill bli medlem.

Själv är Marianne säker på det 
allra viktigaste skälet till att vara 
med i Lärarförbundet.

– Man är starkare när man är 
flera, så är det ju.
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Så fördelades pengarna
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50,2%
Verksamhetskostnader

Administrativa kostnader24%

Anslag till avdelningarna12,3%

Demokrati och förtroendevalda7,4%

Medlemsavgifter till andra organisationer4,6%

Internationellt samarbete1,5%

Verksamhetskostnader50,2%

Intäkter (medlemsavgifter) 548 982
Kostnader 575 945

Intäkter flerårsöversikt (Mkr)

2014

534

2015

604

2016

613

658

2017 2018

605
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Evenemangskalender
Här nedan ser du några av alla de evenemang Lärarförbundet deltagit i eller  
arrangerat under 2018 för att uppmärksamma viktiga frågor och påverka.  
Du kan läsa mer om evenemangen på Lärarförbundets webbplats.

→ Lärareffekten: Kampanjen inleddes under  
våren och pågick fram till valet där kända perso-
ner berätta om deras erfarenhet av lärareffekten.  

→ Världslärardagen: World Teachers’ Day instif-
tades av Unesco och firas varje år av medlems- 
organisationerna i Education International. 

→ Skolans dag: Firas varje år i september för att 
uppmärksamma skolan och lärarnas betydelse. 
2018 var temat #lärareffekten.

→ Fritidshemmens dag: Firas i maj varje år för att 
synliggöra fritidshemmen och dess verksamhet. 

→ Förskolans dag: Firas i maj varje år för att  
synliggöra förskolan och dess verksamhet.

→ Förskola21: Första året för en ny konferens och 
mötesplats för framtidens förskola. Ett arrange-
mang tillsammans med Meet in Grid.

→ Almedalen: Påverkansarbete för att göra skol- 
frågan till valrörelsen viktigaste fråga. Lärarför-
bundet genomförde en politikerdebatt och ett  
seminarium som handlade om Lärareffekten.

→ Bokmässan i Göteborg: Lärarförbundets  
mötesplats ”Pedagogikscenen” presenterade för 
tredje året i rad, ett samarbete med Lärarförlaget 
och Natur & Kultur. På scenen samtalar förfat-
tare inom pedagogik om aktuell litteratur.  
Lärarförbundet deltog i Bokmässans nya  
satsning Bootcamp i källkritik.

→ Bästa skolkommun: 8 november.

→ Global action week: Årlig global kampanj för 
att uppmärksamma FN:s globala mål nr 4 om 
god utbildning för alla.

→ Hallå Stockholm, Göteborg, och Malmö samt 
Hallå Studieort: Rekryteringsevenemang.

→ Järvaveckan: Ett seminarium om hur  
avgörande lärareffekten är.

→ Likvärdighetskonferens: Med LO och  
Lärarnas Riksförbund.

→ Lärargalan: Hyllar Sveriges mest framstående 
lärare genom nomineringar från landets elever. 
Arrangeras av Stiftelsen Lärargalan i samarbete 
med bl a Lärarförbundet.

→ Matematikbiennalen: Genomförs årligen av 
Stockholms universitet och Stockholms stad för att 
sprida nya idéer, forskningsresultat och inspirera 
lärare att utveckla av matematikundervisningen. 

→ Pride-festivalen i Stockholm samt på andra  
orter för att stärka hbtq-personers livssituation 
och rättigheter. 2018 genomfördes Europride i 
Stockholm och Göteborg.

→ SETT och SETT Syd: Mässor för modernt och 
innovativt lärandet i arrangemang tillsammans 
med Easyfairs och Meet in Grid och Stockholms 
stads utbildningsförvaltning (endast för SETT).

→ Skolforum: Mässa där lärare och skolledare 
utbyter erfarenheter och tar del av det senaste 
inom forskning, läromedel och pedagogik. 

2018 JANUARI FEBRUARI MARS

SETT-mässa  
för modernt  

och innovativt  
lärande

APRIL

Global action week

Skolriksdag

Fritidshemmens dag

Förskolans dag

MAJJUNIJULI
Politikerveckan  

i AlmedalenAUGUSTI
Pride- 

festivalenSEPTEMBER

Avtal klart 

Skolans dag

Bokmässan i 
Göteborg

OKTOBER NOVEMBER DECEBMER 2019

Skolledar- 
konvent 

Kampanj 
”Lärareffekten”

Kongress 

Världslärardagen, 

Likvärdighetskonferens

Skolforum,

SETT Syd

Bästa 
skolkommun
Lärargalan

Kampanj 
”Renodla 

läraruppdraget”

https://www.lararforbundet.se
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Personförteckningar
Interna uppdrag

Förbundsstyrelsen
Johanna Jaara Åstrand, ordförande
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Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande
Marina Hägg, ledamot,  
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Angelika Molander, ledamot,  
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Elisabet Mossberg, ledamot  
t o m 20180331 
Terje Adkins, ledamot, fr o m 
20181026
Anna-Mia Nilsson, ledamot
Jenny Andersson, ledamot,  
fr o m 20181026
Johan Törnroth, ledamot
Line Isaksson, ledamot
Marie Wall Almquist, ledamot
Mikael Forsberg, ledamot
Per Hellström, ledamot,  
t o m 20181026
Pia Rizell, ledamot
Sandra Asp Axelsson, ledamot
Sandra Wahlström, ledamot
Sara Sundström, ledamot
Erica Bäck, ledamot, fr o m 
20181026
Anna Olskog, ledamot,  
fr o m 20181026
Louise Plobeck, ledamot,  
fr o m 20181026
Cyrene Martinsson Waern, 
personalrepresentant, t o m 
20181101
Henric Axcell, personalrepresentant, 
fr o m 20181101

Revisorer
Anita Mellberg, ordinarie
Anna Söderlund, suppleant
Gunnel Ahlgren, ordinarie
Johan Lindhagen, suppleant
Johan Rönnkvist, auktoriserad  
revisor

Valberedningen
Anita Ericsson, ledamot,  
t o m 20181026  
Peter Söderström, ledamot  
t o m 20181026  
Bernt-Olof Bengtsson, ledamot  
t o m 20181026  
Camilla Adam, ledamot,  
fr o m 20181026
Magdalena Borgemo, ledamot
Eva Carlsson, ledamot,  
fr o m 20181026
Hans Gustafsson, ledamot
Anna Grenhage, ledamot
Monica Hedström, ledamot

Monica Karlsson, ledamot
Carolina Morell, ledamot,  
fr o m 20181026
Jesper Rehn, ledamot,  
fr o m 20181026

Skolledarföreningen
Ann-Charlotte Gavelin Rydman,  
ordförande
Ingegärd Salmose,  
1:e vice ordförande
Carola Wedholm, 2:e vice ordförande
Lena Brännholm, ledamot,  
fr o m 20181123
Henrik Carnhede, ledamot,  
fr o m 20181123
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fr o m 20181123
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fr o m 20181123
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t o m 20181123
Eva Engström, ledamot,  
t o m 20181123
Eva Ulin, ledamot, t o m 20181123
Gabriella Ekström Filipsson,  
ledamot
Katarina Wedegren, ledamot
Peter Westergård, ledamot 
t o m 20181123
Sarah Thorén, ledamot
Torgny Tjärnskog, ledamot 
t o m 20181123
Robert Fahlgren, FS-repr

Lärarförbundet Student
Matilda Gustafsson, ordförande
Maria Guthke, vice ordförande
David Blank, ledamot
Elouise Johansson, ledamot,  
t o m 20180319, 
Julia Norman, ledamot
Hanna Rasmusson,  
verksamhetsrevisor
Sofia Knudsen, verksamhetsrevisor
Maria Rönn, FS-repr

Lärarnas yrkesetiska råd
Jesper Rehn, ordförande 
Therese Dahlkvist

REFERENSORGAN

Vuxenutbildning och 
Yrkeshögskola
Henrik Tällberg, ordförande
Marja Ylänen

Hanna Thelin, t o m 20180630
Malin Hernqvist
Sandra Wahlström, FS-repr

Förstelärare och Lektorer
Lars Pollack
Therese Linnér
Åsa Sjöstrand
Paula Grönroos Persson
Marina Hägg, FS-repr

Gymnasieskola 
Likabehandling och mångfald
Adriana Sturesson, ordförande
Charlotte Malmgren
Eva-Lena Embretsen
Peter Dahlberg
Margareta Nordborg
Marcus Svensson
Elisabet Mossberg, FS-repr

Vetenskapliga rådet
Anders Arnqvist, ordförande
Christina Olin-Scheller
Dennis Beach
Eva Alerby
Karin Rönnerman
Per Andersson
Pernilla Nilsson
Pia Williams
Ulla Runesson
Maria Rönn, FS-repr
Johanna Jaara Åstrand, FS-repr

Musik- o Kulturskola
Marianne Eriksson, ordförande
Andreas Wiik
Christian Bergelin
Gia Schager
Jennie Larsson Tjernström
Lisa Clausson
Simon Thörn
Marie Wall Almquist, FS-repr

Särskola och Specialpedagogik
Helen Burman, ordförande
Per Båvner, sekreterare
Alicia Eriksson
Helena Ramund-Norén
Ingrid Schmiterlöw
Marie-Louise Elfstedt
Tora Borén
Tord Söderqvist
Eva Frank, FS-repr
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Fritidspedagogik
Jennie Billne, ordförande,  
t o m 20180412
Annelie Arvidsson
Bodil Jullesson
Jonas Pettersson, t o m 20180412
Mikael Andersson
Line Isaksson, FS-repr

Studie- o Yrkesvägledning
Annalena Svedberg Levin
Ann-Kristin Steen
Eva Wärmlund
Jenny Ivarsson
Tony Löfmark
Sandra Asp Axelsson, FS-repr

Förskola
Per Edberg, ordförande
Nina Adolfsson
Camilla Norberg
Ebba Hildén
Lisabell Hellsten
Kent Roslund
Petra Hultqvist
Pia Rizell, FS-repr

Grundsk och Förskolekl
Anna Anu Viik
Anna Olskog
Hanna Palmér
Jonas Johnsson
Mikael Johansson
Vesa Saranpää
Charlie Jarl
Angelika Molander, FS-repr

Gymnasieskola
Peter Olsson, ordförande
Eva Jansson
Henrik Wallin
Jenny Edvardsson
Maria Burström
Rebecca Zimmermann
Sara Sundström, FS-repr

Externa uppdrag 
OFR
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand, ledamot
Mathias Åström, suppleant
Överstyrelse
Maria Rönn, ledamot
Håkan André, suppleant
Styrelse
Anita Mellberg, revisor

Konfliktsutskott
Johanna Jaara Åstrand, ledamot
Sixten Frixon, ledamot
Maria Rönn, 1:e suppleant  
för Johanna
Håkan André, 1:e suppleant  
för Sixten F

Robert Fahlgren, 2:e suppleant  
för Johanna
Mathias Åström, 2:e suppleant  
för Sixten F

Lärarstiftelsen (fd SAF)
Eva-Lis Sirén, ordförande
Ann-Charlotte Eriksson,  
vice ordförande
Alicia Eriksson, ledamot
Per Hellström, ledamot
Klas Holmgren, ledamot
Fredrik Sandström, ledamot
Maria Rönn, ledamot 
Suppleanter
Robert Fahlgren
Gunnel Ahlgren
Revisorer
Anita Mellberg
Johan Rönnqvist,  
auktoriserad revisor

Lärarfortbildning
Styrelse
Ann-Charlotte Eriksson, ordförande
Sixten Frixon, 
Revisorer
Anita Mellberg, lekmannarevisor
Johan Rönnkvist,  
auktoriserad revisor
Årsstämma
Maria Rönn, ägarrepresentant

Svenska Lärarförsäkringar AB
Styrelse
Lars-Erik Klason, ordförande
Johanna Jaara Åstrand, ledamot
Maria Rönn, ledamot
Sixten Frixon, ledamot
Årsstämma
Robert Fahlgren, ägarrepresentant

Svenska Lärarfonder
Samrådsgrupp
Sixten Frixon
Placeringsråd
Robert Fahlgren
Eva Isaksson
Katarina Lindinger
Sixten Frixon

Gememenskapens Fastigheter 
AB och Stjärnbacken AB
Styrelse
Jan Perers, ordförande
Maria Rönn, vice ordförande
Anneth Caprali, suppleant
Lena Durfors, ledamot
Claes Livijn, ledamot
Robert Fahlgren, suppleant
Revisorer
Anita Mellberg, lekmannarevisor
Bolagsstämma
Robert Fahlgren, ägarrepresentant

GEMFAST AB m dotterbolag
Styrelse
Maria Rönn, ordförande
Kenneth Söderman, ledamot
Lena Durfors, ledamot
Anneth Caprali, suppleant
Håkan André, suppleant
Robert Fahlgren, suppleant
Revisorer
Anita Mellberg, lekmannarevisor
Årsstämma (Bolagsstämma)
Johanna Jaara Åstrand,  
ägarrepresentant

Lärartidningar Produktion AB
Styrelse
Sixten Frixon, ordförande
Angelika Molander, ledamot
Sandra Wahlström, ledamot
Ann-Charlotte Eriksson, ledamot
Revisorer
Gunnel Ahlgren, lekmannarevisor
Årsstämma 
Maria Rönn, ägarrepresentant

TCO Styrelse
Johanna Jaara Åstrand, ordinarie
Maria Rönn, suppleant
Lena Durfors, suppleant

TCO Förhandlingskommitté
Mathias Åström

Stora gruppen (OFRs för- 
bundsområden inom staten)
Ingrid Lindgren Andrén,
förbundsområdesstyrelse OFR/S
Camilla Brown, suppleant

OFR Fastighets AB
Håkan André, ledamot

PTK
Stämma
Johanna Jaara Åstrand, ledamot
Mathias Åström, suppleant
Överstyrelse
Mathias Åström,1:e suppleant 
Jens Ranta, 2:e suppleant
Camilla Brown, ledamot
Styrelse
Camilla Brown, suppleant

Arbetsdomstolen, AD
Ulla Persson 
Sören Holm

Electas överstyrelse
Annica Pettersson (PTK-mandat)
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SKL

Arbetsmiljöråd
Mathias Åström

Välfärdsrådet
Johanna Jaara Åstrand, ledamot
Mathias Åström, suppleant
 

Kollektivavtalstiftelsen  
Svenska Kyrkans Trygghetsråd
Ingrid Lindgren Andrén, suppleant
Henrik Tobin, ledamot

Svenska kyrkans  
pensionskassa
Fullmäktige
Christina Rogestam, ordförande
Lasse Thörn, Vice ordförande
Ingela Sjögren, ledamot
Lennart Ericsson, suppleant
Styrelse
Anders Johansson, suppleant
Ola Carnelid, suppleant

Lärarnas a-kassa
Styrelse
Robert Fahlgren, ordförande
Angelika Molander, ledamot
Ingela Zetterberg, ledamot
Marie Wall Almquist, ledamot
Marina Hägg, ledamot
Per Hellström, ledamot
Birger Johansson, 1:e suppleant
Sandra Asp Axelsson, 2:e suppleant
Revisorer
Anita Mellberg, revisor
Anna Söderlund, revisorsuppleant
Gunnel Ahlgren, revisor
Johan Lindhagen, revisorsuppleant
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Styrelse
Anneth Caprali, ledamot
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Robert Fahlgren, ledamot
Sixten Frixon, ledamot

Folksam Liv 
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand  
Stämma
Maria Rönn
Sixten Frixon
Håkan André, suppleant
Johan Törnroth, suppleant

Folksam Sak
Stämma
Robert Fahlgren, fullmäktige ledamot
Camilla Brown, fullmäktigeledamot
Lena Durfors, suppleant  
Mathias Åström, suppleant
 
Arbetsutskottet
Sixten Frixon 

Magnus Bergvalls stiftelse
Styrelse
Johanna Jaara Åstrand
Sixten Frixon
Maria Rönn, suppleant
Lena Durfors, suppleant 

Yngve Lindbergs minnesfond 
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Robert Fahlgren, jury
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Maria Rönn, jury
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Per Båvner
Maria Guthke

Nationella skolbiblioteks- 
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Elisabeth Ljungdahl
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Styrelse
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Maria Rönn
Robert Fahlgren
Sektorer 
Förskola och fritidshem
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El Styrelse
Johanna Jaara Åstrand
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Lars-Erik Klason
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Johan Ernestam
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Per Båvner

ETUCE Europeiska Fackliga 
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Kommitté för högre utbildning och 
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Anneli Hippinen-Ahlgren
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Styrelse
Maria Rönn 
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Styrelse
Maria Rönn  
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Det handlar om trovärdighet
Världens ledare kom 2015 överens om globala mål1 för en hållbar utveckling.  
Visionen är att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten  
och orättvisan i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Vi kan alla bidra. Även Lärarförbundet är en pussel-
bit för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtag-
anden i Agenda 2030. 

Ett aktivt hållbarhetsarbete blir allt mer prioriterat i 
samhället. För företag är ett hållbart arbete nödvän-
digt ur varumärkes- och konkurrenssynpunkt. Och 
för ideella organisationer är det livsviktigt att leva 
som vi lär. Våra medlemmar förutsätter det och hela 
vår trovärdighet hänger på det.

LO, TCO och SACO har tagit fram en rapport2 över 
hur fackföreningsrörelsen kan arbeta med Agenda 
2030. Det globala målet nr 8 är centralt: att stärka 
föreningsrätten, rätten till kollektiva förhandlingar 

och ett hållbart arbetsliv med anständiga arbetsvill-
kor. Detta är själva kärnan i det fackliga arbetet. För 
Lärarförbundets del är i synnerhet mål 4, God ut-
bildning för alla, prioriterat eftersom lärarnas roll 
för att uppfylla målet har en avgörande betydelse.

Genom att rapportera hållbarhet kan vi se vilka  
konsekvenser verksamheten ger, inom vilka områden 
det finns störst risk för konsekvenser och vad vi kan 
göra för att minimera riskerna. Årets hållbarhets- 
rapport är Lärarförbundets andra. Syftet är att pre-
sentera en linje från policy, mål och indikatorer fram 
till årets resultat för miljömässig, ekonomisk och  
social hållbarhet för att tydligt och transparent visa 
vår ambition och att vi tar dessa frågor på allvar.

FACKETS PRIORITERINGAR

1. Avskaffa extrem fattigdom

4. God utbildning för alla 

5. Jämställdhet 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturg 

10. Minskad ojämlikhet 

13. Bekämpa klimatförändringarna

16. Fredliga och inkluderande samhällen

17. Genomförande och globalt partnerskap

1 Agenda 2030
2 Agenda 2030, LOs, TCO:s och Sacos bidrag till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Sverige och internationellt.
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VIKTIGA GLOBALA PRINCIPER

→ FNs allmänna deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna och då särskilt lärares roll i att bidra 
till att FNs barnkonvention efterlevs. 

→ ILO:s åtta kärnkonventioner om att anställda har 
rätt att organisera sig och förhandla kollektivt 
och att eliminera all form av tvångsarbete och 
barnarbete och att motverka olika former av dis-
kriminering i arbetslivet. Lärarförbundets uppgift 
är att främja respekten för dessa rättigheter för 
våra medlemmar, för våra anställda och i inter-
nationell solidaritet med lärare i andra länder.

Konventionerna återfinns i vår redovisning av hur 
vi arbetar med de olika hållbarhetsfrågorna.

→ Den globala agendan för hållbar utveckling, Ag-
enda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling, 
Lärarförbundet fokuserar särskilt kring mål nr 
4, om rätten till utbildning där lärarna spelar 
en avgörande roll, samt mål nr 8 om att stärka 
föreningsrätten, rätten till kollektiva förhand-
lingar och ett hållbart arbetsliv med anständiga 
arbetsvillkor.

3 www.globalreporting.org
4 Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) är bindande för alla juridiska personer som under året haft mer än 250  

anställda, en balansomslutning högre än 175 miljoner kronor och en nettoomsättning större än 350 miljoner kronor. Hållbarhetsrapporten ska 
innehålla upplysningar om: miljö, motverkande av korruption, personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt sociala förhållanden.

5 Företagets revisor kontrollerar, och konstaterar i årsredovisningen, om en om en hållbarhetsrapport har upprättats, men rapporten  
revideras inte.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Lärarförbundet har inspirerats av GRI Standards 
(Global Reporting Initiative)3 i den här rapporten. På 
det viset lever vi dels upp till de krav som årsredovis-
ningslagen (ÅRL)4 ställer och dels blir hållbarhets-
rapporten mer jämförbar mellan åren om vi fortsät-

ter att mäta samma indikatorer. Vi kan också jämföra 
den med många andra organisationer som använder 
sig av eller inspireras av samma metod. Här lyfter vi 
fram verksamhet som inte syns i årsredovisningen5 
och verksamhetsberättelsen.
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Vad tycker våra intressenter?  
Lärarförbundets medlemmar är de viktigaste intressenterna. I dialog med dem kan man 
identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Det kallas för en väsentlighetsanalys. Då får 
man svar på dels inom vilka hållbarhetsfrågor intressenterna tror att Lärarförbundet har 
störst påverkan och dels vilka hållbarhetsfrågor de anser är viktigast att fokusera på. 

6 Ett urval av GRI-standards.

Resultatet sätter de sociala  
frågorna i fokus
I sammanfattningen av medlemsdialogen kan man 
konstatera att social hållbarhet och arbetsmiljö, står i 
centrum med det övergripande målet att utveckla 
skolan och läraryrket.

I medlemsenkäten från 2018 illustrerar ett ordmoln 
vilka områden medlemmarna anser är viktigast. 
Även här är de sociala frågorna kring arbetsförhål-
landen, anställning och sysselsättning samt arbetsskydd 
som mest engagerar medlemmarna.

De anställda ringar in 6 ämnen som mest  
väsentliga: Föreningsfrihet och rätt till kollektiv- 
förhandlingar, Indirekt ekonomisk påverkan,  
Barnarbete, Kompetensutveckling och utbildning, 
Icke-diskriminering, Anställning och syssel- 
sättning samt Arbetsskydd och hälsovård.

Enkäten till samarbetspartner gav liknande resultat 
där sociala frågor som arbetsförhållanden, anställning 
och sysselsättning samt kompetensutveckling ansågs 
som mest väsentliga.

I årets rapport har vi använt oss av föl- 
jande underlag för väsentlighetsananlys 

Medlemmar
Medlemsdialogen ”Rätt kurs 
för skolan och läraryrket: så 
tycker Sveriges lärare” 
Ca 36 000 medlemmar berättade 

2017 om sina drivkrafter, vad som engagerar dem 
och vad som är viktigast att utveckla i framtiden.

Medlemsenkäten 2018 
Lärarförbundet genomför en årlig  
enkät bland sina medlemmar och  
i enkäten.

Demokratiska processen
2018 höll Lärarförbundet kongress 
då ny vision, uppdrag, identitet och 
värderingar beslöts efter en lång  
demokratisk process som alla med-

lemmar kan ta del av. Utifrån Lärarförbundets 
verksamhetsinriktning och policyområden går 
det att identifiera ett 20-tal viktiga hållbarhets-
ämnen6 inom vilka förbundet kan påverka.

Anställda och samarbetspartner
Även Lärarförbundets anställda och samarbets-
partner är viktiga intressenter. Enkät skickades  
ut till samtliga anställda, drygt 200 svar kom in.  
Enkätintervjuer har genomförts med tre sam- 
arbetspartner: TM, Sodexo och Avonova.
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Då vi speglar detta resultat mot det 20-tal viktigaste 
hållbarhetsämnen som går att identifiera i för- 
bundets styrdokument och policyer kan vi se att  

intressenterna prioriterar de ämnen vi markerat i 
rutorna här under.

… att endast samarbeta 
med leverantörer som 

har fackliga kollektivavtal 
för sina anställda?

… att stödja internationella projekt 
för att stötta föreningsfriheten?

… socialt ansvarsfulla investeringar?

… upphandling av varor 
och tjänster?

… resor?

… hantering av avfall på kontor?

… att motverka korruption inom det 
internationella utvecklingsarbetet?

… att stödja internationella projekt 
för att motverka barnarbete?

… att satsa på kompetensutveckling 
för sina anställda?

… att aktivt arbeta mot diskriminering 
och kränkande särbehandling inom 

organisationen?

… har goda arbetsförhållanden 
för sina anställda?

… att ha gott arbetsskydd för sina anställda?

… sträva efter mångfald och jämställdhet 
inom organisationen?

… att motverka korruption inom 
den egna organisationen?
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Mindre viktigt Mer viktigt

DE VIKTIGASTE FRÅGORNA ENLIGT ANSTÄLLDA  (storleken på cirklarna = grad av påverkan)

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

1. Energi 

2. CO2-utsläpp 

3. Avfallshantering 

4. Leverantörers miljöpåverkan

EKONOMISK HÅLLBARHET

1. Ekonomiska resultat 

2. Indirekt ekonomisk påverkan  

3. Antikorruption

8. Mänskliga rättigheter 

9. Kundintegritet 

10. Marknadskommunikation

11. Socioekonomisk efterlevnad 

12. Intressentengagemang 

13. Påverkansarbete 

14. Utvärdering, uppföljning och lärande

SOCIAL HÅLLBARHET

1. Anställning och sysselsättning 

2. Arbetsskydd och hälsovård 

3. Kompetensutveckling och utbildning 

4. Mångfald och jämställdhet 

5. Icke-diskriminering 

6. Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar 

7. Barnarbete 
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Värdekedja från behov till nytta
Vårt arbete utgår alltid från medlemmens behov och syftar till medlemmens bästa.  
I grunden handlar om att uppfylla det globala målet om en god utbildning för alla.  
Men då Lärarförbundet utför sitt uppdrag sker en påverkan miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt.

Alla intressenter i vår värdekedja utövar påverkar.  
Vi måste vara medvetna om detta för att göra de 
bästa vägvalen, ställa krav på oss själva och andra 
och påverka varandra. Vi agerar inte i en bubbla 
utan allt det vi gör är avhängigt även av andra  
intressenters val och verksamhet.

Därför måste vi sätta hållbarhetsmål och strategier, 
interagera med andra i hela värdekedjan och följa 
upp vår verksamhet. Kvalitetssäkringen ska se till 
att medlemsnytta och hållbarhetsmål samverkar.

Medlemsbehov

Vi vill minimera vår 
negativa påverkan och 
öka vår positiva påverkan 
på hållbarhetsområdena.
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Så här styr vi vårt hållbarhetsarbete
Lärarförbundet är en demokratisk organisation, och den demokratiska processen  
går från den enskilde medlemmen på arbetsplatsen hela vägen till kongressen  
som är förbundets högsta beslutande organ.7 Ombuden till kongressen väljs av  
och bland medlemmarna och där beslutas kring just de frågor som medlemmarna  
vill att organisationen ska fokusera på.

Allt arbete styrs av de riktlinjer som kongressen  
beslutar om i långsiktigt styrdokument, verksam-
hetsinriktning och stadgar. Förbundsstyrelsen  
leder arbetet och fattar beslut mellan kongresserna. 
Alla medlemmar kan tycka till om det som Lärar- 
förbundet gör genom att lämna medlemsförslag  
löpande under kongressperioden och inför kon- 
gresserna finns möjlighet att svara på remisser  
och lämna egna motioner.8

Men det är inte bara i den demokratiska processen 
som det finns en medlemsdialog. Lärarförbundet 

för en löpande dialog med sina medlemmar genom 
en mängd kanaler för att fånga upp de frågor som är 
mest angelägna och kunna bedriva den mest stra- 
tegiska verksamheten. Dialogen sker i möten och  
utbildningar, genom kontaktfunktioner per telefon, 
e-post och sociala medier, genom nyhetsbrev och  
tidningar och genom särskilda undersökningar. 
Kansliet arbetar utifrån kongressens och förbunds- 
styrelsens beslut och det finns en ledningsgrupp som  
bereder frågor och löpande rapporterar till styrelsen.

STYRNING AV HÅLLBARHETSOMRÅDENA

7 Se förvaltningsberättelse sid 55
8 Se förvaltningsberättelse sid 55, 63
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Vi vill lära oss för att bli bättre
Vi vill att medlemmarna ska vara nöjda med verksamheten. Därför arbetar vi  
kontinuerligt med uppföljningar för att kunna utvärdera, lära oss och utveckla  
organisationen. Så långt det är möjligt identifierar vi indikatorer att mäta i  
verksamhetsuppföljningen för att kunna se hur pass väl vi nått våra mål. 

Vi presenterar detta i årsredovisningen och i interna 
rapporter. Vi genomför undersökningar årligen för 
att få ett gediget underlag för utvärdering och lärande. 
Den senaste medlemsenkäten utfördes 2018.

Lärarförbundets personal får även genomföra regel-
bundna ”pulsmätningar”, enkäter som tar pulsen på 

arbetsmiljön. Resultatet från den senaste pulsmät-
ningen presenteras under olika hållbarhetsämnen i 
årets rapport.

Vi arbetar också med utvärderingar efter utbildningar 
för personal, ledning och förtroendevalda för att stän-
digt försöka förbättra och utveckla verksamheten.
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Även om de sociala frågorna står i fokus för Lärarförbundets verksamhet innebär det 
dock inte att vi struntar i miljöfrågorna. Alla de globala målen hänger ihop och om vi inte 
värnar om miljön och kämpar mot klimatförändringarna så kommer vi inte heller att 
uppnå de andra målen.

Lärarförbundet vill ta ansvar för verksamhetens 
miljöpåverkan och sträva efter att bli bättre. Medar-
betare och förtroendevalda ska ha kunskap om och 
vara involverade i miljöarbetet för att göra bästa möj-
liga val för minsta möjliga miljöpåverkan.
Vår miljöpåverkan är utsläpp av växthusgaser ge-
nom resor, avfallshantering och energianvänd-
ningen i våra fastigheter. Därför redovisar vi just 
dessa områden.

För att få ner resandet vill vi 
öka andelen resfria möten 
genom förbättrade tekniska 
lösningar. Om vi ändå måste 
resa i tjänsten ska vi göra det 
ansvarsfullt för att minska 
utsläppen men också för att 

resandet ska bli mer kostnadseffektivt. Ambitionen 
är att välja tåg istället för flyg och kollektiva alternativ 
istället för bil och taxi. Om taxi/hyrbil av något skäl 
måste användas ska miljöbil bokas.

Vi vill ha energieffektiva 
lokaler och använda för-
nybar el. Vår elleverantör 
Telge Energi levererar 
fastighetsel från 100% 
förnybara källor. Under 
2018 inleddes ett arbete 

med öppet kontorslandskap där ett våningsplan i  
Lärarnas hus färdigställdes för att skapa en aktivi-
tetsbaserad och mer effektiv kontorsmiljö.

Lärarförbundet har en ambi-
tion att använda sig av den  
avfallshierarki som är en  
metod för att uppnå EU:s  
miljömål. Det handlar om att  
i så stor utsträckning som  
möjligt minimera mängden 

avfall, därefter återanvända och återvinna. Vi strävar 
också efter att köpa in mindre mängd kontorsmate-
rial. 2018 visar en kraftig minskning av inköp av både 
papper och kontorsmaterial jämfört med förra året. 
En viktig princip är också att vi har miljökriterier i 
avtalen med våra leverantörer.

POLICY OCH RIKTLINJER

→ Miljöpolicy (under revidering).

→ Resepolicy.

→ Avtal med resebyrån HRG Nordic som 
mäter CO2-utsläpp och erbjuder klimat-
kompensering.

→ Upphandlingspolicy (miljöfaktorer).

→ Ägardirektiv till Lärarförbundets fastig-
hetsbolag om att policyer ska i huvudsak 
ansluta sig till motsvarande policyer 
inom Lärarförbundet.

Miljömässig hållbarhet



Lärarförbundets Hållbarhetsrapport 2018 • 39

Risker 
Statistiken visar att flygandet under tre år har mins-
kat medan 2018 visar en ökande statistik. Antalet 
tågresor i distans (inte i antal) har ökat vilket tyder 
på ett ökat resande generellt under året. Det ökade 
resandet kan ha att göra med att Lärarförbundet höll 

kongress vilket endast kan utföras med närvarade 
ombud från hela landet. Vi behöver se vilka möjlig-
heter som finns för att ytterligare förbättra tekniken 
för att i än högre grad ha resfria möten och därmed 
få ner koldioxidutsläppen. Det är en viktig princip i 
allt miljöarbete.

500 000 2018

2017700 000

2016900 000

Pappersförbrukning/år

2 925 2018

20172 542

20162 797

20153 159

Antal flygresor/år

NYCKELTAL

Flyg 2015 2016 2017 2018

Antal resor 3 159  
(478 internat.)

2 797  
(604 internat.)

2 542  
(299 internat.)

2 925  
(305 internat.)

Kilometer 2 290 912 2 016 131 1 658 638 2 013 686

Utsläpp koldioxid (CO2), kg 317 284 276 282 241 326 292 313 

Tåg 2015 2016 2017 2018

Antal resor 6 154 6 151 5 763 5 387

Kilometer 1 364 737 1 268 846 1 156 989 1 720 872

Utsläpp koldioxid (CO2), kg 3,55 3,30 3,01 4,47

Pappersförbrukning / år 2015 2016 2017 2018

Inköpsvolym av A4-papper till  
Lärarnas Hus i Stockholm, st

– 900 000 700 000 500 000

Energiförbrukning / år 2015 2016 2017 2018

Fastighetsel kWh/kvm*  
(100% förnybar el)

– – 83 79

Fjärrvärme kWh/kvm**  
(89% förnybar el)

– – 66,4 68,5

*Uppgift: Telge energi
**Uppgift: Fortum

Inköp av kontorsmaterial / år 2015 2016 2017 2018

Inköp i kronor – – 108 363 62 496
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Lärarförbundets ekonomi bygger till allra största delen på de medlemsavgifter medlem-
marna betalar in. Det är ett mycket stort ansvar att hantera dessa medel. Medlemmarna 
ska kunna känna förtroende för vårt sätt att hantera deras pengar och vara trygga med 
att resurserna används effektivt för det ändamål de är avsedda. 

Vårt mål är att ha en ekonomi i balans och för att 
vara trovärdiga måste vi själva agera transparent,  
ha klara regler för ansvarstagande och ansvarsut- 
krävande mellan förtroendevalda, anställda och 
medlemmar i fråga om organisationens resurser.

Då det gäller ekonomisk hållbarhet är arbetet för  
att minska risken för korruption centralt. Vi har 
etiska riktlinjer och policy för både upphandlingar  
och placeringar.
De etiska riktlinjerna säger att Lärarförbundets an-
ställda eller förtroendevalda ska agera opartiskt, och 
inte delta i handläggningen av en upphandling om 
det föreligger en jävssituation. Vi har också tydliga 
regler om att inte ta emot gåvor eller andra förmå-
ner. Riktlinjerna för representation säger att den ska 
präglas av återhållsamhet och gott omdöme.

I Lärarförbundets internationella utvecklingssamar-
bete är ett medvetet arbete mot korruption en viktig 
del. Korruption utgör i sig ett allvarligt hinder för 

demokratisk, ekonomisk och social utveckling men 
måste också bekämpas för att försäkra oss om en 
ansvarsfull hantering av biståndsmedel. Lärarorga- 
nisationer i olika länder samarbetar ofta i breda  
nätverk tillsammans med civila samhället för att  
bekämpa korruption genom att öka medvetenheten 
om korruptionsrisker och stärka de finansiella  
styrsystemen. 

Det finns rutiner och checklistor för hur misstankar 
om korruption ska hanteras. I våra avtal med part-
nerorganisationerna klargörs också hur misstankar 
om bedrägeri ska hanteras i samarbete med Lärar-
förbundet. Detta diskuteras även vid utvärderings- 
och planeringsmöten i samband med  
riskhantering.

Vi har också en målsättning om att öka andelen soci-
alt ansvarsfulla investeringar. Exempelvis investerar 
vi i sociala fonder som stöder projekt med mikrolån 
för kvinnor i utvecklingsländer.

VI ÄR EN FAIR UNION

Fair Union är ett begrepp som används av flera 
fackförbund för att beskriva ett gemensamt arbete 
för mänskliga och fackliga rättigheter i Sverige och 
internationellt. Det innebär bland annat att vi främjar 

rättvis handel och handlar Fair-trademärkta  
varor så långt det är möjligt, att våra leverantörer  
har kollektivavtal för sina anställda och att vi har  
etiska kriterier för finansiella placeringar.

Ekonomisk hållbarhet
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Risker 
Under 2018 började vi arbeta med ett system, en  
avtalsdatabas, för att kunna följa upp ansvaren för 
affärsavtal och kraven i upphandlingspolicyn. Det 
här var ett led i ett arbete som pågått under ett par 
år då vi inrättat en ny inköpsfunktion och beslutat 
om en ny upphandlingspolicy med tydliga krav  
på leverantörerna. 

Nu är ambitionen att få en fungerande rutin för att 
kunna kontrollera att exempelvis kravet på kollektiv-

avtal följs. Avtalsdatabasen gör det möjligt för avtals- 
tecknaren att dokumentera att kravet är uppfyllt, 
men det är svårare att följa upp och exempelvis  
sammanställa statistik över alla avtal.

En fungerande rutin för uppföljning är viktig för 
att eventuella incidenter genast uppmärksammas. 
Detta är något vi kommer att fortsätta arbeta med.

ANTI-KORRUPTION INNEBÄR

→ Alltid förebygga

→ Aldrig acceptera

→ Alltid agera

→ Alltid informera

NYCKELTAL

→ Korruptionsincidenter Sverige 2018: 0

→ Korruptionsincidenter internationella  
projekt 2018: 0

→ 90 personer har genomfört webbutbildningen  
för förtroendevalda revisorer.

→ 46 förtroendevalda revisorer på avdelningarna 
har genomfört den Lärarledda dagen.

Sidabidrag för internationellt utvecklings- 
samarbete 2018: 5 500 000 SEK (varav använt:  
5 238 106 SEK). Egeninsats: 582 630 SEK.

Investeringar

→ Sociala fonder: 200 mkr investerades 2018 i  
4 fonder som stöder projekt med mikrolån för 
framför allt kvinnor i utvecklingsländer.

Lärarförbundets tre förvaltare rapporterade 2018: 

→ Under året köptes innehav i ett bolag som 
förbättrat sitt hållbarhetsarbete och strategiskt 
lämnat Eurasien på ett hållbart sätt. (Robur)

→ Investeringar på fastighetssidan i fastigheter 
som byggs miljömärkt från början, klass silver. 
Social investering (impact investing) sker i fonder 
med mikrolån. (SEB)

→ 312 bolagsdialoger med tyngdpunkt på energi-och 
livsmedelsindustrin. Fokus har under året legat på: 

1)  Hållbara proteinkällor: Dialog med de största 
globala fiskeföretagen med uppmaning om att ta 
ansvar för en hållbar fiskenäring. Ett företag har 
gjort viktiga framsteg sedan dialogen inleddes. 

2)  Mänskliga rättigheter i leverantörsledet: Dialoger 
med flertal livsmedelsbolag med fokus på de råva-
ror där tvångsarbete är ett vanligt förekommande 
problem. 

3)  Företags påverkan på klimatlagstiftning.  
(Öhmans)

POLICY OCH RIKTLINJER

→ Etiska riktlinjer

→ Placeringspolicy

→ Riktlinjer för 
anti-korruption 
i internationellt 
utvecklings- 
samarbeteg

→ Upphandlings- 
policy (ang jäv)

→ Representations- 
policy

→ Riktlinjer gällande 
jäv och gåvor
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Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle som tillgodoser alla människors 
grundläggande behov och rättigheter. Alla människor oavsett kön, bakgrund, etnicitet,  
religion, utbildning eller sexuell läggning har samma rättigheter och i ett jämlikt  
samhälle ska alla ha samma möjligheter till utbildning och inkludering. 

Många av de globala målen handlar om social håll-
barhet, om att arbeta för en samhällsutveckling som 
säkerställer de mänskliga rättigheterna, demokrati 
och ett hållbart arbetsliv.

För Lärarförbundet är social hållbarhet prioriterat. 
Hela idén med vår verksamhet är att för medlem-

marnas bästa bedriva kollektiva förhandlingar och 
uppnå bästa möjliga villkor. 

I förlängningen är det en förutsättning för att barn, 
unga och vuxna ska få rätt till utbildning och att vi 
ska nå det globala målet nummer 4 om en god  
utbildning för alla.

Social hållbarhet
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Våra värderingar lägger grunden
Lärarförbundets etiska riktlinjer grundar sig på människors lika värde, solidaritet,  
rättvisa och jämställdhet. Viktiga delar i riktlinjerna är tillgänglighet, tydlig information, 
respekt för individen, sekretess och kostnadsmedvetenhet. Alla anställda och  
förtroendevalda får ta del av och förväntas följa dessa riktlinjer.

Även policyn för upphandlingar grundar sig i de 
etiska riktlinjerna och säger att Lärarförbundet 
endast samarbetar med företag och organisationer 
som delar Lärarförbundets grundläggande värde- 
ringar, har kollektivavtal och uppfyller lagstift-
ningens krav gällande arbetsmiljö, jämställdhet 
och diskriminering.

Alla investeringsavtal ska följa placeringspolicyns 
krav om att företagen stödjer och respekterar 
mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan  
påverka samt försäkrar sig om att det egna före- 
taget inte direkt eller indirekt är delaktigt i brott  
mot mänskliga rättigheter.

Lärarförbundets annonspolicy innebär att lärartid-
ningarna inte publicerar kontaktannonser, annonser 
med pornografiskt, rasistiskt eller annat kränkande 
innehåll. Annonsernas innehåll eller annonsörer-
nas värdegrund får inte strida mot Lärarförbundets 
grundläggande värderingar.

2018 tecknade Lärarförbundet ett nytt avtal  
gällande leverantör av profilmaterial för att ännu 
bättre säkerställa att de produkter vi köper in har 
producerats under schyssta arbetsförhållanden 
och utan barnarbete.

Lärarförbundet investerar inte i företag  
som har verksamhet inom:
→ Vapen och krigsmateriel.
→ Pornografisk verksamhet.
→ Tobaksprodukter.
→ Alkoholhaltiga drycker.

Vid investeringar tar Lärarförbundet hänsyn till:
→ Mänskliga rättigheter.
→ Anställdas arbetsvillkor och rättigheter.
→ Miljö och klimat.
→ Affärsetik.

NYCKELTAL

→ 782 medlemmar har tagit del av webb- 
utbildningen ”vär(l)degrunden” om  
internationella fackliga frågor. 

→ 97 personer har genomfört den inter- 
nationella modulen i ombudsutbildningen.
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Fackliga rättigheter gäller alla
En grundläggande facklig värdering är föreningsfriheten och rätten till kollektiv- 
förhandlingar. Lärarförbundet tecknar kollektiva avtal för medlemmarna och  
värnar om den enskilde medlemmens rätt att få fackligt stöd när förhållandena  
på arbetsplatsen inte är bra. Därför är det också särskilt viktigt att Lärar- 
förbundets anställda har samma rättigheter. 

Vi ger också stöd till internationella projekt tillsam-
mans med lärarorganisationer i andra länder för att 
bygga fria och demokratiska fackliga organisatio-
ner. Att stötta systerorganisationer i andra länder är 
inte bara en solidaritetshandling utan en gemensam 
strategi för att stärka fackföreningsrörelsen globalt. 
Vi samarbetar i Education International med orga-
nisationer på global nivå. Det sker även årliga sam-
ordningar med de nordiska lärarorganisationerna. 
När en grupp givare stödjer samma organisation ser 
vi till att avtal, rapporter, revisioner, planering och 
uppföljning samordnas för att minska administra-
tionen för partnerorganisationen.

Alla anställda och förtroendevalda har tillgång  
till utbildningar i internationella frågor och vi  
bedriver opinionsarbete nationellt och internatio-
nellt. Exempelvis tar vi del av kampanjerna Global 
Action Week och Världslärardagen för att med- 
vetandegöra medlemmar och förtroendevalda  
om Agenda 2030 generellt med särskilt fokus på 
mål 4 om rätten till utbildning.

Indikatorer i det internationella arbetet
→ Flera organisationer har förbättrat sina med-

lemsregister och insamling av avgifter.

→ Jämställdhetsarbetet går långsamt framåt.  
Skolan som en säker arbetsplats för kvinnor och 
flickor har uppmärksammats.

→ Rollen i den sociala dialogen har stärkts i flera 
organisationer. Det är ofta många steg innan ett 
kollektivavtal tecknas.

→ Många av våra samarbetspartners har ledande 
roller i sina konfederationer, vilket är ett tecken 
på att organisationen är stark.

Intressentengagemang: Ett ökat fokus på  
medlemsnära arbete finns i projekt i Malawi,  
Indonesien, DCR Kongo och i Gambia.
Påverkansarbete: Den pedagogiska rörelsen 
EILA i Latinamerika och har utvecklat sin kapacitet. 
De har formulerat konkreta förslag till utbildnings-
politik på nationell nivå. Ett exempel är arbetet med 
rätten till abort i Argentina. Kvinnonätverket i  
Filippinerna har haft framgångar för att få in gen- 
derfrågor i läromedel En lagstiftning som stödjer  
kvinnors rättigheter i arbetslivet antogs under året 
men har inte implementerats fullt ut. I Malawi har 
facket påverkat privata arbetsgivare och regeringen 
för att deras medlemmar ska få samma arbetsvillkor 
som de offentliganställda lärarna.

GRUNDVÄRDERINGAR:

→ ILO-konvention 100: Lika lön för lika arbete  
oavsett kön.

→ ILO-konvention 111: Om diskriminering i fråga 
om anställning och yrkesutövning

→ ILO-konvention 138, 182: Minimiålder för arbete 
samt förbud mot de värsta formerna av barnarbete.

→ ILO-konvention 87, 98: Föreningsfrihet och  
skydd för rätten att organisera samt rätten att 
organisera och förhandla kollektivt.

→ FN:s Global Compacts tio principer för företag 
rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
samt mutor och korruption. 

→ OECD:s riktlinjer för företag rörande mänskliga 
rättigheter, informationsgivning, anställda, miljö, 
korruption, konsumentintressen, vetenskap och 
teknik, konkurrens samt beskattning.
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En jämställd organisation
En viktig princip är att säkerställa kvinnor och mäns lika möjlighet och arbets- 
förhållanden och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor.

Under 2018 beslöts om en ny likabehandlingsplan 
som utgår från diskrimineringsgrunderna och som 
innehåller förebyggande åtgärder. Lärarförbundet 
har rutiner för att försäkra sig om att oskäliga löne- 
skillnader i samband med lönesättning inte före-
kommer. En aktiv åtgärd är att genomföra årliga 
lönekartläggningar i syfte att granska om Lärar-
förbundet i sin interna löneprocess gett orsak till 
löneskillnader som kan förklaras utifrån kön eller 
annan form av diskriminering. Resultatet för 2018 
visar att ingen person var i behov av en justering.  
Efter löneöversynen får alla medarbetare även svara 
på en enkät om hur de har uppfattat processen.

Risker 
Resultatet från höstens medarbetarundersökning 
visar att det finns ett behov att öka kunskapen om 
den interna rutinen för att förebygga och hantera en 
situation om någon skulle uppleva kränkande särbe-
handling. Utbildning planeras i likabehandling för 
att förebygga diskriminering och kränkningar som 
startar vår 2019.

Arbete för att stötta systerorganisationer i andra  
länder är inte bara en solidaritetshandling utan en 
gemensam strategi för att stärka fackföreningsrörel-
sen globalt. Om det inte finns starka lärarfack i  
andra länder riskerar även Lärarförbundet i Sverige 
att i förlängningen försvagas. I det internationella 
samarbetet ser vi en trend av minskat utrymme för 
fackföreningar att verka i många länder.

NYCKELTAL

Diskriminering 

3% av de anställda har under året känt sig 
missgynnade på grund av någon av diskrimi-
neringsgrunderna (kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning, ålder).

POLICY OCH RIKTLINJER

→ Etiska riktlinjer

→ Upphandlingspolicy

→ Placeringspolicy

→ Jämställdhetspolicy

→ Likabehandlingsplan

→ Rutin för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling och/eller diskriminering

→ Rutin för ett mångfaldsperspektiv i  
kommunikationeng

→ Förhållningssätt mot extrema rörelser

→ Annonspolicy

→ Riktlinjer för politisk medverkan

→ Uthyrningspolicy

Avtal

→ Kollektivavtal9 för Lärarförbundets anställda med 
Unionens riksklubb och Akademikerföreningen 
vid Lärarförbundet.

9 Avtal Allmänna anställningsvillkor för anställd personal inom Lärarförbundet, Lärartidningar Produktion AB, Lärarnas a-kassa.
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Ett hållbart arbetsliv
Lärarförbundet vill främja ett hållbart arbetsliv för sina anställda och har som mål att se 
en minskad korttidssjukfrånvaro och ett ökat frisktal. Medarbetarna ska uppleva att de 
har balans mellan krav och resurser i arbetet. Målet för den sociala arbetsmiljön är att 
medarbetarna upplever att det finns ett arbetsklimat som främjar en frisk arbetsplats.

Alla anställda har tillgång till företagshälsovård som 
främst arbetar förebyggande. En frivillig hälsoun-
dersökning erbjuds var tredje år. 2018 ingick Lä-
rarförbundet ett nytt avtal med Avonova. En viktig 
målsättning för Lärarförbundet är att det ska gå att 
kombinera arbete med föräldraskap.

Alla anställda har:
→ utvecklingssamtal och lönesamtal.
→ utbildningar i arbetsmiljö.
→ kompetensutveckling och kompetensförsörj-

ningsplan med individuella utvecklingsinsatser.

Lärarförbundet erbjuder även kompetensutveckling 
för förtroendevalda, exempelvis erbjuds en grund-
läggande ombudsutbildning på webben som under 
året genomfördes av 1 005 personer. Ytterligare ca  
1 000 förtroendevalda gick andra utbildningar för 
att stärkas i sitt uppdrag.

Arbetsklimatet ska inbjuda till 
delaktighet, uppmuntra lärande  
och gemenskap. 

NYCKELTAL

Medarbetarenkät 2018

Under 2018 infördes en ”pulsmätning” av hur med-
arbetarna upplever arbetsmiljön som genomfördes 
vid två tillfällen. Resultaten visar en positiv trend i 
fråga om målet med ett hållbart arbetsliv: 

”Jag har en bra balans mellan arbete och fritid”  
(4 av 5 poäng)

”Jag känner att jag har kontroll över min arbets- 
situation” (3,7 av 5 poäng)

Introduktionsutbildning av nyanställda: 

Rekryteringsprocessen upplevdes som positiv och 
professionell. Introduktionen var tillfredställande och 
uppdraget upplevdes som tydligt. (4,58 av 5 poäng)

Utvecklingssamtal: 100% av alla anställda.

Kompetensutveckling

Nyttjandegrad av bidraget till kompetensutveckling 
har under året minskat med 20 procentenheter. 
Orsaken är dels ett ökat fokus på internutbildning-
ar och dels hög arbetsbörda med både kongress, 
avtalsår och valår.

 2017 2018

Budget:  2 545 000 kr  2 368 000 kr

Använt:  2 002 000 kr (79%) 1 392 000 kr (59%)

Föräldraledighet 

2,48% av all frånvaro. 3,11% kvinnor och 1,19% män

Sjukfrånvaro

Den ökade sjukstatistiken beror på att långtidssjuk-
frånvaron har ökat som kan ha ett samband med 
organisationsförändringar.

3

4

5

6

3,8

2018

3,7

3,72

5,05

201720162015

Sjukfrånvaro, %
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Risker: 
En viktig orsak till sjukfrånvaro är stressrelaterad 
ohälsa som ofta är en kombination mellan faktorer 
på arbetet och i privatlivet. Just risken för stress har 
Lärarförbundet identifierat som viktigt att arbeta  
aktivt med för att inte verksamheten och medar- 
betarnas hälsa ska äventyras.

Medarbetarundersökningen visar en negativ tendens 
angående hur man upplever att beslut fattas inom 
kansliet och rekommendationsbenägenheten av  
Lärarförbundet som arbetsplats har gått ner något.

Fler än vid förra mätningen anser att det blivit  
svårare att tillsammans få rätt saker att hända.  
Detta är risker som vi behöver arbeta med. Cheferna 
får dock generellt goda omdömen, medarbetarna 
känner att de har kontroll över sin arbetssituation 
och bra balans mellan arbete och fritid.

POLICY OCH RIKTLINJER

→ Personalpolicy

→ Kompetensförsörjningsplan

→ Riktlinjer för arbetsmiljö10

→ Småbarnsföräldrapolicy

→ Riktlinjer för lokalerna i  
Lärarförbundet

→ Lokalt trygghetsavtal

→ Pensionspolicy

→ Lönepolitiska riktlinjer

→ Alkohol- och drogpolicy

→ Friskvårdspolicy

10 Riktlinjerna motsvarar den skriftliga arbetsmiljöpolicy som anges i AFS 2001:01 Systematisk arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk 
och social arbetsmiljö.

Ingen ska utsättas för kränkande särbehandling och/eller diskriminering på 
Lärarförbundet. I vår likabehandlingsplan finns strategier kring jämställdhet  
och mångfald, som beskriver medarbetares rättigheter och skyldigheter.
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Vi påverkar och för dialog
Som en idéburen organisation arbetar Lärarförbundet aktivt för att sprida större  
kännedom om förbundet och påverka för att nå sina målsättningar.11 Målsättningen  
är att tydliggöra Lärarförbundet i debatten och få fler lärare att vilja bli medlemmar. 

Opinions- och marknadsföringsarbete styrs av  
policyer och Lärarförbundet följer marknads- 
föringslagen. 2018 antog förbundsstyrelsen en  
programförklaring, som också kan beskrivas som 
en varumärkesplattform. Den bygger på de beslut 
som fattades av kongressen 2018. 

Under 2018 hanterades många frågor i de sociala ka-
nalerna. Direktmeddelanden till förbundets inkorg 
i de sociala kanalerna var ett tiotal i veckan medan 
frågor och diskussioner i kommentarsfälten upp-
gick till tusentals, framför allt med anledning av av-
talsrörelsen, men även facklig vägledning och råd 
i personliga ärenden efterfrågades. Efter att GDPR 
infördes kunde Lärarförbundet inte längre svara på 
personliga frågor utan hänvisade dessa vidare till 
Lärarförbundets telefon-/mejl-service Kontakten.

Medlemmarnas röster ska höras
Lärarförbundet inledde redan 2017 en medlems- 
dialog för att involvera de viktigaste intressenterna, 
medlemmarna, i att skapa, utföra och utvärdera  
verksamheten. Processen inför kongressen 2018 
präglades av en nära dialog med medlemmarna.  

Styrelsens förslag till beslut, som i sig var ett resultat 
av medlemsdialogen 2017, kommunicerades ut genom 
digitala kanaler där alla medlemmar hade möjlighet 
att ge synpunkter och aktivt delta i processen fram till 
kongressdagarna i både remissvar och nomineringar. 
Remissvaren blev också mycket fler denna kongress, 
278, jämfört med 30 under förra kongressen.

Kongressens beslöt 2018 att fortsätta att utveckla 
medlemsdialogen bland förtroendevalda i avdel-
ningarna med målet att nå 30 000 lärare innan 
sommaren 2019. 

Exempelvis är ambitionen att ta fram:
→ Digitalt stöd för dialog som ska uppmuntra  

till samtal på arbetsplatsen.
→ Samtalsstöd för kollegiala samtal på arbetsplatsen.
→ Digital plattform som synliggör pågående och 

utförda dialoger.

Rutin för klagomål
I det fall någon medlem anser sig inte ha fått det 
stöd den är berättigad till av Lärarförbundet finns 
en rutin för detta. De kan också begära skadestånd 
om de anser att Lärarförbundet brustit i sin hand-
läggning. Om skadeståndskravet är högre än själv-
risken till försäkringsbolaget Trygg-Hansa så utreds 
och beslutas det där. 

Ny datalagstiftning
Under året ersatte den nya Dataskyddsförordningen 
GDPR den tidigare personuppgiftslagen (PuL). 
Lärarförbundet har under året tillsatt personupp-
giftsansvarig och ett dataskyddsombud. GDPR 
innehåller krav på att upptäcka, utreda och i vissa 
fall rapportera personuppgiftsincidenter. Det vill 
säga risker att den registrerades fri- eller rättigheter 
inskränks t ex vid brott mot sekretess, att uppgifter 
förstörs eller kommer i orätta händer.

LÄRARFÖRBUNDETS  
PROGRAMFÖRKLARING 

Lärarförbundets programförklaring svarar  
på vilka vi är, varför vi finns till, hur vi är och 
vilka vi finns till för. Den ger riktlinjer och 
verktyg för alla förtroendevalda, anställda och 
samarbetspartners att ge en samstämmig, 
tydlig och attraktiv bild av Lärarförbundet.  
Den ligger till grund för hur vi agerar och  
kommunicerar vid alla tillfällen då vi repre- 
senterar Lärarförbundet.

11 Lärares och skolledares löner ökar mer än andras. 2. Skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledare. 3. Likvärdigheten i den svens-
ka skolan ökar. 4. Vårt engagemang gör skillnad i lärares och skolledares vardag. 5. Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare  
som är medlemmar i Lärarförbundet ökar.



Lärarförbundets Hållbarhetsrapport 2018 • 49

Risker 
Vi har ett förtroendekapital att hantera. Om för-
troendekapitalet missköts riskeras medlemmarnas 
tillit och den framtida verksamheten. Det fackliga 
arbetet bygger på den svenska modellen med av-
tal mellan arbetsmarknadens parter. Om vi tappar 

medlemmar blir förbundet svagare och har svårare 
att få igenom sina målsättningar. Därför är arbetet 
med att kontinuerligt höja vårt anseende och göra 
våra medlemmars frågor allt mer synligt i debatten 
oerhört viktigt. Skolan och lärare ska hamna i cen-
trum för intresset bland allmänhet och politiker.

Vi har ännu ingen möjlighet att följa upp klagomål 
inom integritetsområdet men det finns heller inga 
tecken på att dessa är omfattande. Klagomål under 
året har handlat om de ökade säkerhetskrav som 
införts för att kunna ta del av personuppgifter ex 
Bank-ID för säker identifiering samt fullmakter om 
någon agerar å den registrerades vägnar. 

Vårt ärendehanteringssystem behöver bli mer hel-
täckande för att vi ska kunna dra lärdomar av inci-
denter som hänt under året. Exempelvis behöver so-
ciala media inkluderas i detta som är en allt högre 
riskfaktor då allt mer av kommunikationen och kon-
takten med medlemmar koncentreras dit. 

NYCKELTAL

Lärarförbundets anseende hos allmänheten12 

2017: anseendeindex 25. 

2018: anseendeindex 31.

Lärarförbundet ökade för första gången sedan  
2011 sitt anseende. Genomsnitt för samtliga organi-
sationer är 35 och den organisation som har högst 
anseende har 66.

Nöjdhetsmätning 201813  

→ 126 500 frågor ställdes till Kontakten  
(Lärarförbundets svarsservice).

→ Frågor om medlemskap och villkor dominerar.

→ 94,4% ansåg att de fick sin fråga löst.

→ 24 ärenden registrerade med rubriken  
missnöje/klagomål.

4 klagomål med begäran om skadestånd har hante-
rats. Samtliga utreddes av Trygg-Hansa. 3 av dessa 
har avgjorts. 2 fick ersättning, 1 fick inte igenom  
sitt yrkande.

GDPR

13 incidenter upptäckta och utredda, 4 av dem  
anmäldes till Datainspektionen inom 72 timmar.  
Av dessa rörde sig 3 om felaktig mejladress eller 
röjande av mottagande adresser i adressfältet,  
1 om utskrifter som följde med en datorstöld.

POLICY OCH RIKTLINJER

→ Informationssäkerhetspolicy

→ IT-policy

→ Programförklaring

→ Kommunikationsstrategi

→ Tillgänglighetspolicy för digitala verktyg

→ Policy för sociala medier

→ Styrdokument för kommunikation

→ Rutin för ett mångfaldsperspektiv i  
kommunikationen

12 Oberoende mätning av allmänhetens tilltro eller intryck av till en viss organisation, s k anseendeindex.
13 Kontakten, Lärarförbundets telefon- och mejlservice för att svarapå frågor.
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Samverkan med andra
Partnerskap med andra aktörer är centralt för alla idéburna organisationer för att  
koordinera och samordna sig för en mer effektiv verksamhet. Samarbetet blir också  
en källa för att analysera och dra lärdomar av insatserna. Vi samarbetar i nätverk  
både nationellt och internationellt.



GRI-nr Ämne Svar

102-1 Organisationens namn Lärarförbundet

102-2 NGO Verksamhet och tjänster. Huvudsakliga aktiviteter och hur de 
förhåller sig till strategiska mål.

Sid 6-8, 54

102-3 Huvudkontorets placering Stockholm

102-4 Länder där organisationen är verksam Sverige

102-5 NGO Ägarstruktur och företagsform. Registrering som ideell förening, 
maktfördelning mellan högsta styrande organ och förvaltningen. 
Hur medlemmar i det högsta styrande organet väljs, avsätts och 
hur länge sitter.

Sid 55-56

102-6 Marknader som organisationen är verksam i. Ideell sektor, fackförings-
rörelsen, utbildningsväsendet, 
offentlig och privat sektor.

NGO Inkomst totalt (tillgångar och skulder) Sid 70-74

102-7 NGO Organisationens storlek. Antal medlemmar Sid 55

102-8 NGO Information om anställda och andra som arbetar inom  
organisationen, ex frivilligarbetare.

Sid 57-58

102-9 Leverantörskedja Sid 35

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och  
leverantörskedjan

Sid 63-65

102-11 Försiktighetsprincipen Sid 31-32

102-12 Externa initiativ som organisationen stöder Sid 32

102-13 NGO Medlemskap i organisationer, koalitioner och allianser Sid 32

102-14 Ledningens uttalande Sid 4

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer Sid 31-32, 43

102-18 Organisationens styrning Sid 36

102-40 NGO Intressenter: Målgrupp och intressenter som påverkas.  
Medlemmar, nätverk, allianser etc.

Sid 6-7, 33, 50, 66-67

102-41 Andel anställda med kollektivavtal 100%

102-42 Identifiering av intressenter Sid 33-34

102-43 Intressentdialog Sid 33

102-44 Intressenternas väsentliga frågor. Sid 34

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen Org nr 802015-5050

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning Sid 36-37

102-47 Lista över väsentliga frågor Sid 34

102-48 Förändringar av information Sid 65

102-49 Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 37, 39, 41, 46, 49

102-50 Redovisningsperiod 1 jan 2018-31 dec 2018

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen Juni 2018

102-52 Redovisningscykel Kalenderår

102-53 Kontaktperson för redovisningen Ann-Cristin Dantoft, 
ann-christin.dantoft@larar- 
forbundet.se

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standarder Inspirerad av core-nivå,  
sektortillägg NGO.

102-55 GRI innehållsindex Sid 51-52

102-56 Granskning och bestyrkande Ej bestyrkt. Yttrande i  
revisionsrapporten

GRI-index
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103 Narrativ information om hur organisationen identifierar,  
analyserar och svarar på dess faktiska och potentiella effekter.

Sid 37

200 Organisationens påverkan på intressenternas ekonomiska förhål-
landen och ekonomiska system på lokal, nationell och global nivå.

GRI-nr Ämne Svar

201, 103 Ekonomiska resultat: Ekonomiskt värde, intäkter och utgifter, 
redovisat i den ekonomiska rapporten.

Sid 72-84

203, 103 NGO7 Indirekt ekonomisk påverkan: Socialt ansvarsfulla investeringar. Sid 40-41

205, 103 Antikorruption: Riskbedömning. Utbildning i antikorruption.  
Ev korruptionsincidenter och åtgärder.

Sid 40-41

300 Organisationens effekter på levande och icke levande naturliga 
system, inklusive mark, luft, vatten och ekosystem.

302, 103 Energi: Energiförbrukning i watt-timmar och bränsletyper. Sid 38-39

305, 103 Utsläpp: Utsläpp av ämnen från en källa till luften/atmosfären. 
Ex: växthusgas (GHG).

Sid 38-39

306, 103 Utsläpp och avfall: Återvinning och kompostering av  
ofarligt avfall.

Sid 38-39

308, 103 Leverantörers miljöpåverkan: Strategier för att förebygga och 
mildra negativ miljöpåverkan hos leverantörer.

Sid 38-39

400 Organisationens påverkan på de sociala system inom vilka den 
verkar.

401, 103 Anställning och sysselsättning: Metoder för att anställa och re-
krytera. Arbetsvillkor och förmåner för fastanställda.  
Antal anställda per kön som tog föräldraledighet.

Sid 46

403, NGO9, 
103

Arbetsskydd och hälsovård: Arbetsskyddssystem och hälsovård 
för anställda

Sid 46

404, NGO, 103 Kompetensutveckling och utbildning: Antal utbildningstimmar för 
anställda (och förtroendevalda) per kön och arbetskategori.  
Programeffektivitet.

Sid 46

405, NGO4, 
103

Mångfald och jämställdhet: Lönespridning per kön i olika tjänste-
kategorier. Styrning: analys, planering, implementering, utvärde-
ring och lärande. Programeffektivitet.

Sid 45

406, 103 Icke-diskriminering: Antal incidenter under året, åtgärder som 
vidtagits per granskad incident, planer, resultat och gransknings-
rutiner.

Sid 45

407, 103 Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar: Åtgärder som 
organisationen vidtagit under året för att stödja arbetstagarnas 
föreningsfrihet eller rätt till kollektiva förhandlingar.

Sid 44

408, 103 Barnarbete: Åtgärder som organisationen vidtagit under året för 
att bidra till att avskaffa barnarbete.

Sid 43-44

412, 103 Mänskliga rättigheter: Totalt antal timmar under året som ägnats 
åt utbildning i mänskliga rättigheter relevanta för verksamheten, 
samt andel anställda som utbildats

Sid 43-44

414, 103 Leverantörers respekt för mänskliga rättigheter: Investerings-
avtal och kontrakt som inkluderar mänskliga rättighetsklausuler.

Sid 43

418, NGO2, 103 Kundintegritet: Klagomål avseende brott mot kundens integritet. 
Förlust av kunddata. Programeffektivitet.

Sid 48-49

NGO10, 103 Marknadskommunikation: Reglerna för etiskt försvarbar mark-
nadskommunikation. Antal klagomål, mekanismer för att bedöma 
och svara på klagomål gällande verksamhet och policy.  
Programeffektivitet.

Sid 48-49

419, 103 Socioekonomisk efterlevnad: Efterlevnaden av nationella lagar 
eller förordningar rörande social och ekonomiska frågor 

Sid 49 samt revisionsrapporten 
i förvaltningsberättelsen.

NGO1, 103 Intressentengagemang: Processer för att involvera intressenter 
i att skapa, implementera och utvärdera policy och verksamhet 
samt hur beslut och beslutsprocesser kommuniceras. Program-
effektivitet.

Sid 48

NGO5, 103 Påverkansarbete: Processer kring påverkans- och  
opinionsarbete. Programeffektivitet.

Sid 48-49

NGO3, 103 Utvärdering, uppföljning och lärande: Processer för att förändra 
verksamheten och hur detta kommuniceras. Programeffektivitet.

Sid 37
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ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse
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Våra grundläggande idéer
Under kongressen 2018 togs nya beslut kring vision, uppdrag, identitet och  
värderingar för verksamhetsperioden 2019–2021. Här nedan listas det som gällde  
under 2018. De nya besluten hittar ni under rubriken Viktiga beslut och händelser  
samt i Verksamhetsberättelsen där vi skriver mer om kongressen.

Ny medlemsparagraf
Den som är lärare, skolledare eller studie- och yrkes- 
vägledare samt den som är anställd som lärare,  
skolledare eller studie- och yrkesvägledare samt  
lärarstuderande får vara medlem i förbundet. Enligt 
beslut under kongressen 2018 är det bara de som är 
lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare samt 
lärarstuderande som kan bli nya medlemmar från 
och med den 1/1 2020.

Vår organisation
Avdelningsstyrelserna stöttar ombuden och med-
lemmarna i att driva de frågor som är aktuella på 
respektive arbetsplats. Formerna för medlemmar-
nas engagemang utvecklas ständigt och de frågor 
som engagerar medlemmarna är prioriterade i  
vårt arbete.

Alla medlemmar kan tycka till om det som Lärar-
förbundet gör genom att lämna ett medlemsförslag. 
Förslagen kan väckas av avdelningar, Lärarförbundet 
Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda 
medlemmar löpande under kongressperioden.  
Medlemsförslag, som väcks av enskilda medlem- 
mar ska inlämnas till respektive avdelning. 

Ombuden har en viktig roll tillsammans med med-
lemmarna i uppdraget på arbetsplatsen. Och om det 
inte finns något ombud är det avdelningsstyrelsen 
som utför uppdragen tillsammans med medlem-
marna. Avdelningsstyrelsen har dessutom i uppdrag 
att utveckla verksamheten.

SYFTE: Att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen

Målsättningar:

→ Lärares och skolledares makt 
över skolan och undervisningens 
utveckling ökar.

→ Likvärdigheten i den svenska 
skolan ökar.

→ Lärares och skolledares löner 
ökar mer än andras.

→ Skapa hållbara förutsättningar 
för lärare och skolledare.

→ Skapa en skola som vilar på ve-
tenskaplig och konstnärlig grund 
samt beprövad erfarenhet.

→ Vårt engagemang gör skillnad i 
lärares och skolledares vardag. 

→ Andelen yrkesverksamma lärare 
och skolledare som är medlem-
mar i Lärarförbundet ökar.

Värderingar:

→ Mänskliga rättigheter

→ Jämställdhet

→ Likvärdig utbildning

→ Solidaritet

→ Internationellt samarbete

→ Partipolitisk obundenhet

→ Demokrati

Ändamål:

→ Att förbättra individens 
och kollektivets villkor 
samt stärka inflytandet 
över och förutsättningarna 
för läraryrket.

→ Att utveckla och stärka 
läraryrket.

→ Att utveckla och främja 
lärares yrkesutveckling.

→ Att verka för utbildnings-
områdets utveckling.

→ Att påverka samhälls- 
utvecklingen i frågor som 
är viktiga för eleverna, 
lärarna och skolan.
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Kongressen
Lärarförbundets kongress sammanträder vart fjärde 
år och är förbundets högsta beslutande nationella 
organ. 259 kongressombud väljs av medlemmarna 
på avdelningarnas årsmöten. Kongressen fattar  
beslut om förbundets verksamhetsinriktning och 
väljer förbundsstyrelse.

Förbundsrådet
Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande  
organ i frågor av större principiell betydelse.  
Det består av 119 ombud som väljs av medlemmarna 
på avdelningarnas årsmöten. Förbundsrådet sam-
manträder minst en gång per år samt vid behov.

Avtalsdelegation
Inom Lärarförbundet finns avtalsdelegationer vars 
syfte är att fokusera på ett eller flera avtalsområden 
och att tillsammans med förbundsstyrelsen tillvarata 
medlemmarnas intressen. Avtalsdelegationer inrättas 
av förbundsstyrelsen och verkar under aktuell  
avtalsrörelse. 

Om ett avtalsområde omfattar mer än 1/3 av förbun-
dets medlemmar ska delegationen bestå av 101 leda- 
möter och ha beslutanderätt om avtalet och konflikt- 
åtgärder. Detta gäller avtalet med SKL, Sveriges 
kommuner och landsting. Ledamöterna väljs av 
medlemmarna efter nominering och val på varje  
avdelnings årsmöte. 

Referensorgan
Inom Lärarförbundet finns referensorgan vars syfte 
är att fokusera på olika verksamhetsområden, yrkes-
frågor och i samarbete med förbundsstyrelsen tillva-
rata specifika medlemsgruppers intressen.  

Lärarförbundets medlemmar 
bedriver verksamhet 
på arbetsplatserna.

234 000 medlemmar
295 avdelningar

Högsta beslutande 
organ. Senaste kongress: 

23–26 okt 2018.

Kongress
259 ombud

Verkställande organ och
högsta beslutande organ

mellan kongresserna.

Förbundsstyrelse

Förbundsrådet, avtalsdelegationer och referensorgan.

Stöder och rådgör, beslutar i avtalsfrågor

• Lärarförbundet Student – påverkar lärarutbildningen.
• Lärarförbundet Skolledare – störst bland skolledare.

MEDLEMSSTATISTIK

 Jan 2018  Jan 2019

Totalt antal medlemmar 234 364  234 064

Aktiv med anställning 162 366  161 622

Aktiv utan anställning 6 003  5 643

Studerande 30 152  29 816

Pensionärer 35 843  36 983

FÖRBUNDETS AVDELNINGAR

→ 290 lokalavdelningar (i varje kommun).

→ 4 riksavdelningar (i ett företag, en koncern 
eller en myndighet).

→ 1 samrådsavdelning (flera företag, koncerner, 
kommuner eller myndigheter).
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Referensorganen ska också vara en samarbets- 
partner till avdelningar och nätverk inom organisa-
tionen. Det finns referensorgan för olika skolformer.

Lärarförbundet Student
Lärarförbundet student är Lärarförbundets orga-
nisation för lärarstudenter och samarbetar med 
förbundsstyrelsen för att tillvarata lärarstudenter-
nas intressen. Lärarförbundet Student vill påverka 
och förbättra lärarutbildningen och den framtida 
yrkesrollen och finns i princip alla orter som har 
lärarutbildning.

Lärarförbundet Skolledare
Lärarförbundet Skolledare organiserar drygt 6 000 
aktiva medlemmar och är därmed det största  
förbundet för skolledare. Inom Lärarförbundet  
Skolledare organiserar vi all personal inom ut- 
bildningsområdet som har ledarbefattningar och 
samarbetar med förbundsstyrelsen för att tillvarata  
skolledarnas intressen.

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen är verkställande organ och högsta 
beslutande organ mellan kongresserna. Den arbetar 
utifrån verksamhetsinriktning och andra kongress-
beslut och beslutar om verksamhetsplan och budget 
för varje år. Styrelsen består av förbundsordförande, 
två vice ordföranden och fjorton ledamöter.

Förbundsstyrelsen 2018
Presidiet (omvaldes vid kongressen):
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.
Maria Rönn, 1:e vice ordförande.
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande.

Ledamöter:
Terje Adkins, Göteborg, (nyval vid kongressen)
Marie Wall Almquist (omval vid kongressen)
Jenny Andersson, Trollhättan (nyval vid kongressen)
Sandra Asp Axelsson (omval vid kongressen)
Erika Bäck, Göteborg (nyval vid kongressen)
Mikael Forsberg (omval vid kongressen)
Eva Frank (avgående efter kongressen)
Per Hellström (avgående efter kongressen)
Marina Hägg (avgående efter kongressen)

Line Isaksson (omval vid kongressen)
Angelika Molander (avgående efter kongressen)
Elisabet Mossberg (till och med mars 2018)
Anna-Mia Nilsson (omval vid kongressen)
Anna Olskog, Umeå (nyval vid kongressen)
Louise Plobeck, Uppsala (nyval vid kongressen)
Pia Rizell (omval vid kongressen)
Sara Sundström (omval vid kongressen)
Johan Törnroth (omval vid kongressen)
Sandra Wahlström (omval vid kongressen)

Adjungerade:
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, adjungerad  
Lärarförbundet Skolledare.
Matilda Gustafsson, adjungerad Lärarförbundet 
Student.
Henric Axell, personalrepresentant, från och med 
november 2018.
Cyrene Martinsson Waern, personalrepresentant, 
till och med november 2018.

Styrelsen hade 19 protokollförda möten under året.

Revisorer (omvaldes vid kongressen):
Förtroendevalda: Gunnel Ahlgren, Anita Mellberg, 
Johan Lindhagen, suppleant, Anna Söderlund,  
suppleant.
Auktoriserad: Johan Rönnkvist, PwC.

Förbundsråd
Eftersom Lärarförbundet höll kongress 2018  
genomfördes inget förbundsråd under året.

Avtalsdelegationen
Under året pågick avtalsrörelsen kring det kommu-
nala avtalet för ca 200 000 lärare och skolledare. 
Parterna Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, 
SKL och Sobona kunde inte komma överens om ett 
nytt avtal under våren 2018 och enades därför i maj 
om att kalla in medlarna Aida Hadzialic och Kurt 
Eriksson. I september sa avtalsdelegationen ja till 
medlarnas bud. Avtalet för fler och friskare lärare 
sträcker sig från 1 april 2018 till 31 mars 2021.  
Läs mer om avtalets innehåll under Viktiga beslut 
och händelser.
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Medarbetare och personalfrågor 

Samarbete och ökad kompetens
Under året har flera insatser för att stärka ett tvär- 
organisatoriskt lärande och samarbete genomförts. 
Projektet digitalverksamhetsutveckling (DVU), är  
t ex både en möjlighet till samarbete och en väg till 
utökat samarbete genom de digitala lösningar som 
projektet tar fram. Effekterna är mindre manuell 
hantering i medlemssystemen och ännu bättre stöd 
till förtroendevalda i deras uppdrag genom en ny 
webbplats. Chefer har fått handledning i ledarskap 
och chefscoachning och ett kompetensutvecklings-
program inom professions- och villkorsfrågor har 
genomförts på Lärarförbundet Kontakt. Alla medar-
betare har erbjudits en föreläsningsserie med Mats 
Tyrstrup och Helene Lidström för att öka kompe- 
tensen om det nya arbetslivet. 

Aktivitetsbaserat kontor 
Arbetslivets nya krav och teknikutvecklingen ska-
par behov av nya arbetssätt och lokaler. Kansliet har 
även genomfört ett arbete för ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva lokaler. Resultatet blev att en för-
sta grupp flyttade in i ett aktivitetsbaserat kontor i 

Lärarnas Hus, utformade efter verksamhetens  
behov, vid årsskiftet 2018–2019. Målet är att möjlig-
göra samarbete, nätverkande och kreativitet. 

Mot ett hållbart arbetsliv 
Under året har satsningar skett inom arbets- 
miljöområdet med bl a nya pulsmätningar  
(medarbetarundersökningar) och en upphandling 
av företagshälsovård.

Ett partsgemensamt arbete för nytt kollektiv- 
avtal genomfördes under året tillsammans med 
Unionens riksklubb och Akademikerföreningen  
vid Lärarförbundet. Avtalet gäller för anställda vid  
Lärarförbundet, Lärartidningar produktion och  
Lärarnas a-kassa.

Avtal
Lärarförbundet har kollektivavtal med Unionens 
riksklubb och Akademikerföreningen vid Lärar- 
förbundet. Avtalet gäller för anställda vid Lärarför- 
bundet, Lärartidningar Produktion AB och  
Lärarnas a-kassa.

MEDARBETARSTATISTIK LÄRARFÖRBUNDETS KANSLI

 2017  2018

Anställda (antal) 281  288

Varav kvinnor/män 188/93  195/93

Helårsarbetskraft (antal tjänster)  280.75  286

Sjukfrånvaro (procent av arbetstimmar) 3,72  5,05

Personalens medelålder (år) 49,5  49,3 

Medarbetare som slutat (antal) 28  30

Medarbetare som nyanställts (antal) 21  39

Personalomsättning (procent)14   7,42  10,42 
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49,5
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Antal anställda

Vi strävar gemensamt efter att vara engagerade, öppna, kompetenta och drivande. 
Att arbeta tillsammans för ett hållbart och utvecklande yrkesliv gäller såväl för 
kanslipersonal som förtroendevalda.

14 Personalomsättningen räknas ut genom att ta den lägsta av ”Medarbetare som slutat” och ”Medarbetare som nyanställts” och dela denna 
med ”Anställda”. Nyckeltalsinstitutets definition. För 2018: 30/288*100. För 2017: 21/283*100. För 2016: 27/286*100.
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Ersättningar
Förste och andre vice ordförande har ett tillägg  
om 20% av 1,5 basbelopp per år som utbetalas  
med en 12-del per månad (motsvarande 20% av  
en förbunds-styrelseledamots arvode.) Förbunds- 
ordförande: 107 344 kr/mån. Förste och andre  
vice ordförande: 62 712 kronor (80% anställning).

Om det uppkommer fördyrande levnadskostnader 
som inte täcks av de avdrag skattemyndigheten  
godkänner har de tre ordförandena rätt till kompen-
sation för dessa samt rätt till fria hemresor. Inga 
ytterligare ersättningar utgår för arbete under till 
exempel kvällar och helger. Om uppdraget upphör, 
oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under sex 
månader till ordföranden och under tre månader 

till förste och andre vice ordföranden. Om någon av 
dem får en annan anställning under denna period 
ska lönen från Lärarförbundet samordnas. 

För kanslichefen utgår inga ersättningar för arbete 
under kvällar och helger. Om kanslichefen lämnar 
sin tjänst, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön 
under nio månader. Månad 10–18 utbetalas sedan 
70% av lönen vid avgångstillfället. Om kanslichefen 
får en annan anställning under denna tid ska lönen 
från Lärarförbundet samordnas. Kanslichefens  
pensionsålder är 64 år. I övrigt gäller i tillämpliga 
delar samma anställningsvillkor som för all  
annan personal som är anställd inom Lärarför- 
bundet. Kanslichef: 97 500 kr/mån.
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Verksamhet under året
Under 2018 har Lärarförbundet bedrivit verksamhet inom de områden som varit  
verksamhetsinriktningen för perioden 2015–2018: ”Ett attraktivt yrke i utveckling”  
och ”Det självklara valet”. 2018 var det sista året i verksamhetsperioden och det är  
dags att sammanfatta resultaten.

Övergripande målsättning för 2018 
Vi är den självklara rösten för Sveriges lärare och 
skolledare och påverkar på alla nivåer för att fler  
vill bli och förbli lärare. Vår verksamhet ska på alla 
nivåer syfta till att Lärarförbundet är en attraktiv 
och rekryterande organisation. 
→ Varje månad rekryterar vi minst 1 000  

nya yrkesaktiva medlemmar. 

Mål för ”Ett attraktivt yrke i utveckling”
Lärares och skolledares löner ökar mer än andras. 
→ Lärare och skolledare påverkar löneuppvärde-

ringen genom avtalsrörelse, bristen på lärare  
och i löne- och utvecklingssamtal, vilka sam-
mantaget får lokala politiker och huvudmän  
att prioritera höjda löner. 

Skapa hållbara förutsättningar för lärare och  
skolledare. 
→ Lärare och skolledare agerar för att det pedago-

giska uppdraget/det pedagogiska ledarskapet 
ryms inom arbetstid och tilldelade resurser. 

→ Nationella och lokala politiker tar ansvar för att 
förbättra lärares och skolledares hela arbetssitua-
tion och skapa nya kompetensutvecklingsmöjlig-
heter för lärare och skolledare. 

Fler behöriga lärare och likvärdigheten i den 
svenska skolan ökar. 
→ Nationella och lokala politiker tar gemensamt 

ansvar för initiativ för fler behöriga lärare och 
ökad likvärdighet. 

Mål för ”Det självklara valet”
Vårt engagemang gör skillnad i lärares och  
skolledares vardag. 
→ Avdelningsstyrelserna ökar sin närvaro på  

arbetsplatserna och säkerställer att det på alla  
arbetsplatser finns ombud som skapar möjlig- 
heter för och tillvaratar medlemsengagemang  
på arbetsplatsen.

→  Ombuden stärker dialogen och professionens 
inflytande på arbetsplatsen. 

Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare  
som är medlemmar i Lärarförbundet ökar. 
→ Avdelningsstyrelserna arbetar aktivt med att  

öka andelen yrkesaktiva lärare, skolledare och 
studerande som är medlemmar och sätter mål 
för antalet nya medlemmar. 

→ Ombuden arbetar aktivt med rekrytering och er-
bjuder medlemskap till alla lärare och skolledare. 

Indikatorer
Uppfyllelsen av målsättningarna mäts genom  
indikatorer som hämtas från olika datainsamlingar, 
t.ex. genom en stor medlemsundersökning. 

Under 2018 rekryterade vi över 12 000 nya yrkesak-
tiva, vilket innebär att målet om 1000 nya yrkesaktiva 
per månad uppnåddes på årsbasis. Detta är mycket 
glädjande och visar att vi är en attraktiv organisation. 

Alla indikatorer som rör Lärarförbundet på arbets-
platsen ligger stabilt eller visar en positiv tendens 
vilket är bra. Medlemmarna på arbetsplatsen är 
minst lika nöjda eller nöjdare med Lärarförbundet. 
Medlemmarna betraktar Lärarförbundet i högre 
grad som en öppen organisation. 

I övrigt ser vi små eller inga förändringar kopplat 
till de indikatorer som vi mäter. På det stora hela så 
våra medlemmar lika nöjda som tidigare och rekom- 
mendationsbenägenheten är ungefär konstant runt 
70%. Vi ligger även kvar stabilt gällande indikato-
rerna om att vara det självklara valet för varje lärare 
samt att vi är rösten för Sveriges lärare i den  
allmänna debatten. 

När det gäller medlemmarnas arbetsbelastning  
och löneutveckling visar medlemsundersökningen 
att det finns fortsatt mycket kvar att göra för att nå 
fram till målen. Vi kan statistiskt konstatera att  
lönerna för lärare som grupp har utvecklats väl  
under de senaste åren. Dock har inte alla fått del av 
dessa löneökningar och de är långt ifrån tillräckliga 
för att kunna jämföra lärare med andra yrken med 
lika lång utbildning.
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Kommunikation och  
opinionsbildning
Webb och sociala medier 
Lärarförbundets webbplats lärarförbundet.se har 
även under 2018 haft en kraftig tillväxt av besö-
kande. Totalt över 11 miljoner sidvisningar. Det är 
ökning med 15% från föregående år. De sidor som 
har som uppgift att erbjuda medlemskap har fått 
ett kraftigt ökat intresse. Över 160 000 gånger har 
dessa sidor visat. Kansliet har gjort anmälnings- 
formuläret enklare att fylla i med syftet att färre ska 
lämna sidan innan man fullföljt sin ansökan vilket 
har gett förbättringar. 

Intresset för ett nytt skolavtal med SKL har varit 
mycket stort i våra digitala medier. De nyheter och 
blogginlägg som har tagit upp ämnet tillhör de mest 
besökta av alla nyheter under året. De som berörts av 
avtalet har fått regelbundna nyhetsbrev. Även den  
gemensamma kampanjsidan som drevs av Lärar-
förbundet och LR tillsammans för att sätta press på 
SKL att teckna ett skolavtal18 fick stort genomslag och 
byggde under våra krav genom tydlig opinionsbildning.

Intresset för Bästa skolkommun har varit mycket 
stort. Sammanlagt har en bra bit över 100 000 be-
sökt någon av våra webbsidor om Bästa skolkommun 
och ökningen jämfört med föregående år är 35%.

Opinionsbildning
År 2018 var det val till riksdag, kommun och lands-
ting. Med anledning av det genomförde Lärarför-
bundet under året en omfattande opinionskampanj. 
Kampanjen gick under namnet Lärareffekten och 
syftet var att visa på lärarnas betydelse för indivi-
dens och samhällets utveckling och få upp skolfrå-
gan på agendan inför valet. Den bärande del var en 
berättelsekampanj där kända och okända personer 
berättade om en lärareffekt som de har upplevt.

LÄRARFÖRBUNDET.SE

 2017 2018

Antal besök  9 460 526 (+8,7%) 11 000 000 (+15%)

Populäraste verktyg  Min Lön (+10%) Bästa skolkommun (+35%)

Populäraste tema  Arbetsnära frågor  Nytt avtal med SKL
0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

+8,7%

2017 2018

+15%

Antal besök på hemsidan



Lärarförbundets Årsredovisning 2018 • 61

Kampanjen sjösattes i februari och pågick under 
hela 2018. Lärareffekten väckte stort engagemang 
på lokal och nationell nivå med aktiviteter och politi-
kerträffar som fick genomslag i media vilket bidrog 
till att stärka vår position i samhällsdebatten. 

Kampanjen blev även nominerad till Columbi ägg, 
Dagens samhälles pris för bästa kampanj riktad till 
beslutsfattare i offentlig sektor. Kampanjen komplet-
terades med flera rapporter under benämningen
Lärarkollen.

Andra opinionsaktiviteter i korthet
→ Parallellt med valet så var avtalsrörelsen den 

stora omvärldshändelsen under 2018. Med hjälp 
av aktiv opinionsbildning i egna och förtjänade 
kanaler förstärkte Lärarförbundet sin position 
som en kraftfull aktör, satte press på motparten 
och fick upp medlemmarnas frågor på agendan. 

→ Arbetet med automatiserade digitala rapporter  
utvecklades under 2018. Vi kunde presentera  
statistik nedbruten på lokal nivå, vilket möjlig-
gjorde jämförelser på kommunnivå. Det fick stort 
genomslag i lokaltidningar runt om i landet.  
Exempelvis handlade det om siffror på antalet  

behöriga lärare i grundskolan samt över kom-
mande pensionsavgångar. Det satte i sin tur fokus 
på lärarbristen och möjliggjorde för Lärarförbun-
det att kommunicera sina förslag till lösningar. 

→ Lärarförbundets årliga rapport Bästa Skolkom-
mun slog 2018 rekord i form av mediegenomslag. 
Orsaken var primärt en massiv rapportering på 
lokal nivå. Detta gjorde att förbundets förtroen-
devalda fick upp sina lokala hjärtefrågor på agen-
dan. Bästa Skolkommun har blivit en institution 
i Skolsverige och bidrar i högsta grad till att  
etablera förbundet som den naturliga samtals- 
partnern gentemot politiker på kommunal och 
nationell nivå. 

→ Under slutet av året bedrev vi kampanjen  
Renodla läraruppdraget. Syftet var att sätta  
fokus på alla de sysslor som lärare utför, men 
som inte ligger inom ramen för uppdraget.  
En bärande del i kampanjen var en namnin- 
samling och under perioden samlades det in  
tusentals vittnesmål från lärare runt om i  
landet. Budskapet var att det saknas 65 000  
lärare och skolledare i Sverige och att vi inte  
har råd att slösa med deras kompetens. 
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Tidningsutgivningen
Under 2018 skedde en omorganisation som innebär att den tidigare tidningsavdelningen 
numera är en del av MKJ, avdelningen för Marknad, kommunikation och journalistik.  
Arbetet med att implementera ett nytt redaktionellt program inleddes. Tidningarnas 
journalistik är fortsatt oberoende och garanten för det är chefredaktörerna i sin roll  
som ansvariga utgivare.

Under hösten startade utgivningen av tidningen 
Grundskolan, i fem editioner. Tidskriften ersätter 
de tidigare titlarna Alfa, Fritidspedagogik, MiVida, 

Origo och Uttryck. De första tre utgåvorna gick ut 
till berörda medlemmar utan kostnad och har tagits 
emot väl.

TIDSSKRIFTER

Upplagor 2015 2016 2017 2018

Alfa 9 700 11 000 10 200 –

Chef & Ledarskap 7 200 8 000 7 300 7 300

Folkhögskolan 2 900 3 100 2 900 2 900

Fritidspedagogik 13 700 14 000 13 100 –

Förskolan 67 600 65 000 63 000 62 400

Gymnasiet 8 500 9 200 8 000 8 000

Lärarnas tidning 231 400 235 000 232 900 232 400

MiVida 3 800 4 000 3 200 –

Origo 4 500 5 500 4 100 –

Pedagogiska magasinet 225 400 230 000 227 300 226 600

Specialpedagogik 12 800 13 500 11 800 11 500

Uttryck 12 400 12 300 11 200 –

GRUNDSKOLANS* OLIKA EDITIONER

→ Från förskoleklass till nian 33 000

→ För lärare i fritidshem  12 600

→ För lärare i matematik, teknik och naturvetenskap  3 800

→ För lärare i skapande ämnen  10 500

→ För lärare i svenska, SO-ämnen och språk 9 800

* Grundskolans editioner ersätter de tidigare titlarna Alfa, Fritidspedagogik,  
MiVida, Origo och Uttryck. För Grundskolan saknas än så länge TS-siffror.  
Av det skälet anges den senaste tryckta upplagan (2019) för respektive edition.
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Viktiga beslut och händelser
Kongress gav ny inriktning
Kongressen genomfördes den 23–26 oktober. Efter 
en lång demokratisk process presenterade förbunds-
styrelsen i januari förslag till styrdokument, stadgar, 
ekonomi och organisering i fristående verksamhet. 
En remiss- och motionsprocess pågick under våren 
2018 då många synpunkter och förslag kom in från 
medlemmar och förtroendevalda. Förbundsstyrel-
sen reviderade sina förslag utifrån synpunkterna 
och yttrade sig kring motionerna. De slutgiltiga 

förslagen inför kongressen presenterades i augusti 
samtidigt som de valda kongressombuden inledde 
sin interna dialog. 

Under kongressen fattades beslut om ny vision,  
uppdrag, identitet och värderingar samt att Lärarför-
bundet ska vara ett fackligt professionsförbund där 
de som är lärare, skolledare, studie- och yrkesväg-
ledare och lärarstuderande kan bli medlemmar. 

Kongressbesluten i korthet

Ny medlemskapsparagraf
Detta är en stor förändring för Lärarförbundet som tydliggör att vi är ett förbund för dem som är lärare,
skolledare, studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande. Medlemsparagrafen träder i kraft den  
1 januari 2020. Innan dess ska en tolkning diskuteras och beslutas av Förbundsrådet. 

Agenda för en stark profession och verksamhetsinriktning 2019–2022
Här stakas vägen ut för professionen och Lärarförbundet under de närmaste åren. I de nya stadgarna 
reviderades avdelningarnas uppdrag till att fokusera mer mot att lyssna på och fånga engagemang hos 
medlemmar på arbetsplatserna. 

Budgeten
Två avgiftsklasser infördes vilket gör Lärarförbundet till det mest prisvärda alternativet för lärare och 
skolledare. Avdelningsanslagets gjordes om för att bättre stimulera rekrytering av studenter  
och yrkesaktiva. 

Organisationsförändring för medlemmar i fristående verksamhet 
Förändringen träder ikraft 1/7 2020. Den ska skapa bättre möjligheter att fånga engagemanget inom  
fristående verksamhet och ge medlemmar i dessa verksamheter en bättre demokratisk representation  
i organisationen. 

Treårigt avtal
Under hela året förhandlade Lärarnas Samverkans-
råd, där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 
ingår, med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
om ett nytt avtal för lärare anställda inom kommun, 
landsting och Sobona (tidigare Pacta). Efter att ha  
varit i medling sedan i maj antog lärarfacken och 
SKL medlarnas bud om ett nytt treårigt avtal.  
Det nya avtalet kommer förbättra lärares och skolled-
ares arbetsmiljö och ge ordning och reda i lönesätt-
ningen. Grunden läggs för fler och friskare lärare. 

Avtalet i korthet
→ En partsgemensam ambition att fortsätta lärar-

kårens positiva löneutveckling genom individuell 
och differentierad lön och att uppnå en önskvärd 
lönestruktur. Avtalet innehåller tre löneöversyner: 
1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020. 

→ Alla arbetsgivare ska tillsammans med lokala 
fackliga företrädare bedriva ett strategiskt arbete  
för skolans kompetensförsörjning och särskilt  
uppmärksamma arbetsmiljö, arbetsorganisation,  
arbetstid och lönebildning.
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→ Partsgemensamma arbeten om arbetsmiljö,  
dialogmaterial om arbetsbelastning och arbets- 
tider, förtydliganden om lovskola, stödmaterial 
om lön och lönestruktur, och att genomlysa  
avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende.

Valrörelsen
I valrörelsen 2018 fokuserade Lärarförbundet på lä-
rarbristen och på en långsiktigt hållbar skolpolitik. 
I kampanjen Lärareffekten lyfte vi till exempel den 
ovärderliga effekt lärare kan ha på elever och sam-
hället i stort om rätt förutsättningar finns på plats. 
När valet var över kunde vi konstatera att skolan blev 
en av de viktigaste frågorna för väljarna, vilket var 
en stor framgång för vårt påverkansarbete. Arbetet 
fortsatte både nationellt och lokalt även efter valet. 

Beslut i förbundsstyrelsen
Förutom beslut kring kongress, avtalsrörelse och 
valrörelse behandlade styrelsen under året frågor 
kring medlemsutveckling och de prioriterade  
målen. Följande beslut fattades:
→ Programförklaring: En varumärkesplattform 

utifrån kongressens beslut med budskaps- 
berättelse, löfte och position.

→ Förtroendevaldas uppdrag: Tydliggör upp- 
draget för Lärarförbundets förtroendevalda på 
arbetsplatsen och i avdelningsstyrelsen med  
utgångspunkt i stadgar och styrdokument. 

→ Kommunikationsstrategi: För att utveckla  
Sveriges bästa medlemskommunikation.

→ Politik för grundskola och förskoleklass:  
Utgångspunkten är att professionen står i centrum. 

→ Fritidshemspolitik: Fritidspedagogik är en 
framtidspedagogik. 

→ Ställningstaganden i betygsfrågor:  
Ställningstagandena vilar i hög grad på  
principerna i lärares yrkesetik. 

→ Upphandlingspolicy: Utgångspunkt i våra 
grundläggande värderingar, etiska riktlinjer  
och Fair Union. 

→ Riktlinjer för politisk medverkan i samband 
med valet 2018: Innebär att vi inte samarbe-
tar med partier vars värdegrund, ideologi eller 
grundläggande principer går stick i stäv med  
Lärarförbundets. 

→ Reviderat uppdrag för Lärarförbundets  
vetenskapliga råd: För att stärka skolans veten-
skapliga bas samt i arbetet med att stärka lärarut-
bildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

→ Dialogarenor 2019–2022: Skapa en nationell 
plan för mötesplatser mellan förbundsstyrelsen 
och förtroendevalda i avdelningar under kom-
mande kongressperiod. 

→ Direktiv för Verksamhetsråden: Syfte är att de 
ska vara ett samverkansorgan mellan avdelning-
arna och de regionala kontoren.

Avtal
Följande avtal slöts under året: 
→ Arbetsgivaralliansen – folkhögskola:  

20180501–20200430 
→ Arbetsgivaralliansen – skola/utbildning: 

20180501–20200430 
→ Arbetsgivaralliansen – TRIA (fd Huvudmanna- 

förbundet): 20180501–20200430 
→ KFO: 20180831–20200930 
→ IDEA – folkhögskola: 20180501–20200430 
→ SKL: 20180401–20210331 
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Externa händelser som påverkat 
verksamheten under året
Under våren 2018 presenterades utredningen ”Med 
undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk 
för lärares och rektorers professionella utveckling” 
som Lärarförbundet har varit mycket drivande i. 
Utredningens förslag kommer att lägga grunden  
för ett professionsprogram för lärare för att ge en 
struktur för hur lärares kompetens ska kunna ut-
vecklas, erkännas och användas. 

Under året togs även beslut om att införa en legiti-
mation för lärare som arbetar i fritidshem och att 
förskolechefer i förskolan ska benämnas rektorer  

i skollagen. Detta är viktiga frågor som Lärarför- 
bundet har fått gehör för. 

Riksdagen har också beslutat om att 2019 införa  
en ”läsa, skriva, räkna-garanti” som kommer att 
innebära ett ökat arbete för våra medlemmar i  
förskoleklass och skolår 1–3. 

Den komplicerade regeringsbildningen efter valet 
2018 har för skolans del inneburit att en del skol- 
frågor inte har kunnat processas vidare och vissa  
reformer och förändringar har därför försenats.
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Internationellt samarbete 
Rätten till utbildning för alla är en utgångspunkt i Lärarförbundets internationella sam-
arbete. Vi stöttar lärare i andra länder att organisera sig och att bygga starka, oberoende 
och demokratiska fackliga organisationer som kan påverka lärarnas förutsättningar och 
skolans utveckling.

→ 1,5% av medlemsavgifterna används under  
kongressperioden för Lärarförbundets inter- 
nationella arbete. 2018 uppgick detta stöd till  
6,4 miljoner kronor.

→ 2018 fick Lärarförbundet dessutom ett bidrag på 
5,2 miljoner kronor från Sida till fackligt utveck-
lingssamarbete via Union to Union. Detta har fi-
nansierat ett program för organisationsutveckling 
av fackliga lärarorganisationer i Malawi, Zanzibar, 
Filippinerna, Colombia, stöd till regionala nätverk 
för jämställdhet i Latinamerika och Afrika samt 
till en pedagogisk rörelse i Latinamerika. 

Några nedslag under året
→ Utvärdering av jämställdhetsnätverket i Afrika.
→ Konferens för internationellt ansvariga i  

lokalavdelningar.
→ Studiecirkel ”Vär(l)degrunden” lanserades  

on-line, liksom en internationell del i  
ombudsutbildningen.

→ Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS)  
har under året fokuserat på professionsfrågor 
och utbildningsreformer.

→ Kampanjen Global Action Week hade temat  
”Lärareffekten-för en hållbar utveckling i Sverige 
och världen” och baserades på Agenda 2030.

→ Deltagande i Education Internationals kvinno- 
konferens där kvinnligt ledarskap i fackför-
eningsrörelsen var temat. Lärarförbundet har 
också deltagit i EIs konferenser för högre  
utbildning, skolledare och förskolefrågor  
liksom ETUCEs konferens.

→ Ett 20-tal lärarorganisationer i USA och Europa 
var representerade vid Lärarförbundets kongress. 
För dem ordnades ett separat program med 
workshops och skolbesök, när de inte deltog i 
kongressförhandlingarna. EIs generalsekreterare 
David Edwards var en av öppningstalarna.

INTERNATIONELLA MÅLOMRÅDEN

→ Internationellt fackligt utvecklingssamarbete

→ Medlemsengagemang 

→ Internationellt påverkansarbete.
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FACKLIGA UTVECKLINGSPROJEKT FINANSIERADE VIA MEDLEMSAVGIFTEN 2018

Mottagare Verksamhet SEK

GTU Gambia Organisationsutveckling 59 188

ONP Mozambique Organisationsutveckling 436 314

TUM Malawi Återuppbyggnad Lärarnas hus efter brand 187 273

Lärarorganisationer

DRC Kongo Fackliga studiecirklar 161 396

JTF Nepal Facklig ledarskapsutbildning 197 159

TOPPS Filippinerna Organisationsutveckling 218 925

AIPTF Indien Organisationsutveckling 507 430

PGRI Indonesien Organisationsutveckling 808 635

EI Ped. rörelsen Latinamerika Organisering av lärare bland ursprungsfolk, 
forskning om privatisering, kommunikation

214 397

CONADU Argentina Organisering i högre utbildning Latinamerika 402 332

TUESWRK Tadjikistan Organisationsutveckling 209 573

TUS, Serbien Organisationsutveckling 210 564

Jämställdhet, Stöd till Kvinnonätverk i arabisktalande länder 147 107

Deltagare EIs förskolenätverk konf. om den nordiska förskolemodellen 122 693

EI Solidaritetsfond, katastrofstöd, kapacitetsutveckling, personskydd 151 038

Förbundet folkhögskollärarnas solidaritetsfond, Internationellt arbete för folkhögskolor 90 000

MOCAMBIQUE

MALAWI

GAMBIA

INDIEN

INDONESIEN

 

LIBERIA

FILIPPINERNA

ZANZIBAR

SERBIEN

Område där Lärarförbundet är engagerat i EI:s kvinnonätverk.

Område där Lärarförbundet är engagerat i pedagogiskt nätverk.

Dessa samarbeten finansieras av medel sökta genom Union to Union 
och Lärarförbundets medlemsavgifter. 

Område där Lärarförbundet är engagerat i utvecklingssamarbeten.

COLOMBIA

TADZJIKISTAN

D.R. KONGO
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Framtida utveckling
Kongressens beslut ger Lärarförbundet en tydlig riktning inför framtiden. Lärarför- 
bundet är den enda organisationen som samlar kraften från hela lärarprofessionen.  
På det viset stärker vi vår ställning och vårt inflytande. Det är också därför vi är störst. 
Den framtida utvecklingen för Lärarförbundet handlar till stor del om att tydliggöra  
vår identitet och vårt budskap så att vi kan växa och bli ännu större.

Det är medlemmarnas engagemang och den stolt-
het som finns hos varje lärare och skolledare som 
skapar Lärarförbundets kraft. Våra medlemmar har 
svaren på vad som behöver hända på arbetsplatser 
och i skolan i stort. Därför är dialogen mellan med-
lemmar och en verksamhet som lägger tyngdpunkten 
på medlemmarnas egna frågor på arbetsplatserna, 
en förutsättning för framgång.

Den stora utmaningen är lärarbristen i vårt land. 
Den är inte bara ett problem för de barn och elever 
som inte får rätt till utbildade och behöriga lärare. 
Den är också ett stort samhällsproblem. Allt börjar 
med bra lärare som tillsammans får rätt förutsätt-
ningar att göra ett bra jobb. Så ser det tyvärr inte ut 
överallt idag. Lärarbristen slår hårdast där barn och 
elever har störst behov.

Lärarbristen påverkar också de befintliga lärarna 
som tvingas arbeta mer och hårdare. Vi kommer att 
prioritera våra insatser på att hitta olika sätt för att 

lösa lärarbristen. Svaren har vi redan: de stavas  
högre lön och status, lägre arbetsbelastning och mer  
inflytande. Detta kommer vi arbeta för, bland annat 
genom att verka för en god implementering av  
Skolavtal-18, som ju har fler och friskare lärare  
som målsättning.

I det politiska påverkansarbetet är det frågor om lön 
och arbetsbelastning som är i fokus, men också att 
bidra till att tankarna från Skolkommissionen om 
ett professionsprogram för lärare och skolledare blir 
verklighet. I det fallet verkar den politiska insikten 
och viljan finnas, vilket är hoppingivande.

Under 2019 kommer vi internt att arbeta vidare  
med några av de kongressbeslut som fattades 2018. 
Exempelvis om tolkningen av medlemskapspara- 
grafen och förberedelser för organisationsföränd-
ringen för medlemmar i fristående verksamhet.
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Ekonomisk rapport



Lärarförbundets Årsredovisning 2018 • 70

Utfallet mot den reviderade budgeten för 2018 visar 
en negativ avvikelse med 26 964 tkr ( 52 198 tkr).

Avvikelsen förklaras nedan:

Medlemsavgifterna har under 2018 influtit med  
548 982 tkr (554 310 tkr) mot budgeterade 540 000 
tkr, en positiv avvikelse med 8 982 tkr. Främsta 
anledningen är fler medlemmar i den högsta avgift-
sklassen (325 kr).
De administrativa kostnaderna (verksamhetsstöd) 
har överskridit budget med 28 311 tkr (13 506 tkr). 

FÖRBUNDETS EKONOMI 2018
BUDGETUPPFÖLJNING (TKR)
Budgetuppföljningen avser den Fackliga verksamheten

 Utfall Reviderad Avvikelse Kongress
  Budget  Budget
 2018 2018 2018 2018
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 548 982 540 000 8 982 500 100
Summa intäkter 548 982 540 000 8 982 500 100

Verksamhetens kostnader
Organisation förtroendevalda 29 969 33 870 3 901 30 000
Avgifter till andra organisationer 26 709 26 500 -209 27 600
Verksamhetsstöd 117 111 88 800 -28 311 103 000
Verksamhetskostnader 325 030 311 530 -13 500 273 100
Avdelningsanslag 71 111 71 200 89 71 200
Internationellt samarbete 6 016 8 100 2 084 7 200
Summa kostnader 575 945 540 000 -35 945 512 100
    
Resultat  -26 964 - -26 964 -12 000

KOMMENTARER TILL BUDGETUPPFÖLJNINGEN
Avvikelsen består bl a av utvecklingskostnader i 
Lärarnas Hus (anpassning till aktivitetsbaserade 
arbetsplatser) i syfte att förtäta. Till detta kommer 
ökade kostnader för stärkt IT-säkerhet och anpass-
ning till lagkrav (GDPR) för verksamhetens olika 
system samt  kostnader för avslut av samavisering 
med Lärarnas a-kassa.
Verksamhetskostnaderna har överskridit budget 
med 13 500 tkr (49 646 tkr). Förklaras främst av 
den ökade avskrivningen avseende webben då en ny 
webb utvecklas under 2019.

Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014
Fackliga verksamhetens intäkter 605 135 658 192 613 203 604 369 534 453
Varav medlemsintäkter 548 982 554 310 548 760 538 200 472 923
Årets resultat 53 296 88 270 -22 184 63 693 -23 631
Varav fackligt resultat -26 964 52 198 29 965 33 968 -21 750
Balansomslutning 1 696 004 1 648 826 1 556 229 1 600 027 1 556 695
Justerat eget kapital 1 275 400 1 206 270 1 111 361 1 122 712 1 055 276
Justerat eget kapital till marknadsvärde 1 614 466 1 894 459 1 804 979 1 926 022 1 772 833
Soliditet 75,20% 73,20% 71,40% 70,20% 67,80%
Yrkesverksamma medlemmar 167 265 168 369 170 219 172 481 174 956

Nyckeltalsdefinitioner:
Fackliga verksamhetens intäkter Totala intäkter facklig verksamhet
Årets resultat Totalt resultat efter bokslutsdispositioner och skatt
Fackligt resultat Exklusive resultat från fastigheter och värdepapper
Balansomslutning Totala tillgångar till bokförda värden
Justerat eget kapital Beskattat eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver
Justerat eget kapital till marknadsvärde Beskattat eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver 
 plus övervärde på värdepapperstillgångar 
 och fastigheter (enligt extern värdering)
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen

EKONOMISK FLERÅRSÖVERSIKT, LÄRARFÖRBUNDET
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MEDLEMSAVGIFTER
För 2018 gällde följande medlemsavgifter till  
förbundet:

Inkomst/mån  Förbundsavgift/mån
 0 - 6.000 kr 50 kr
 6.001 - 6.999 kr 85 kr
 7.000 - 8.999 kr 95 kr
 9.000 - 10.999 kr 115 kr
 11.000 - 12.999 kr 135  kr
 13.000 - 14.999 kr 155 kr
 15.000 - 16.999 kr 175 kr
 17.000 - 19.000 kr 195 kr
 19.001 - 21.000 kr 215 kr
 21.001 - 22.999 kr 235 kr
 23.000 - 24.999 kr 255 kr
 25.000 - 26.999 kr 275 kr
 27.000- - 28.999 kr 300 kr
 29.000 -  325 kr

Studerandemedlemmar 0 kr för hela studietiden 
Pensionerade medlemmar 45 kr/månad 
Doktorander 40 kr/månad

DEN FACKLIGA VERKSAMHETEN
Den fackliga verksamheten redovisar ett underskott 
om 26 964 tkr (52 198 tkr) vilken är en försämring mot 
föregående år med 79 162 tkr. Den främsta orsaken till 
den negativa avvikelsen är kongressen 11 461 tkr samt 
återbäringen från inkomstförsäkringen under 2017 med 
38 523 tkr. Förutom dessa har det under året gjorts större 
anpassningar av lokalerna i Lärarnas Hus med 16 939 
tkr, i syfte att på sikt sänka lokalkostnaderna genom att 
nyttja mindre ytor, men framförallt att lokalerna ska 
stimulera till ökat samarbete och på så sätt effektivisera 
verksamheten. 

Medlemsintäkterna uppgår till 548 982 tkr (554 310 tkr) 
vilket är en minskning mot föregående år med 5 328 tkr 
eller 1,0 %. Minskningen är ett resultat av sjunkande 
antal yrkesaktiva medlemmar. 

Personalkostnaderna uppgår till 258 323 tkr (248 171 tkr) 
vilket är en ökning med 10 152 tkr eller 4,1 %. Till största 
delen förklaras detta av årets löneökningar, lagstadgade 
avgifter samt pensionskostnader.

De övriga externa kostnaderna uppgår till 255 987 tkr 
(241 227 tkr) vilket är en ökning med 14 760 tkr eller 6,1 

RESULTATUTVECKLINGEN 2018
%. Ökningen beror främst på kostnader för strategiskt 
utvecklingsarbete med GDPR.

Verksamhetens kostnader uppgår till 632 099 tkr 
(605 994 tkr). Jämfört med 2017 har kostnaderna ökat 
med 26 105 tkr eller 4,3 %. 

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplacering 
äger förbundet 1 (3) bostadsfastighet i Stockholms 
innerstad. I fastighetsförvaltningen ingår även av 
Lärarförbundet bedriven konferensverksamhet. Under 
2016 bildades 15 fastighetsbolag i syfte att särskilja den 
verksamhet som är näringsbetingad från den fackliga 
verksamheten. Två av dessa helägda bolag har under 
året köpt fastigheter av Lärarförbundet. Den sista 
kommer att säljas under 2019 då samtliga fastigheter 
redovisas under GEMFAST AB-koncernen.

Fastighetsförvaltningen visar ett överskott med 1 140 
tkr (-30 tkr). Detta är en förbättring med 1 170 tkr mot 
föregående år. 

FINANSIELLA INVESTERINGAR
Som en del i Lärarförbundets förmögenhetsplanering 
har förbundet placerat värdepapper (aktier, räntor och 
fonder) i s.k. diskretionär förvaltning hos SEB, Öhmans 
och Robur. Årets resultat från värdepapper är 80 842 
tkr (71 767 tkr). Av detta kommer 20 959 tkr från utdel-
ningar, 56 998 tkr från försäljningar (reavinster) och 
2 885 tkr från erhållna rabattandelar. 

Finansförvaltningen visar totalt ett överskott med  
117 409 tkr (69 552 tkr) vilket är en förbättring mot före-
gående år med 47 857 tkr. 

BOKSLUTSDISPOSITIONER
I 2018 års bokslut görs en avsättning till periodiserings-
fond med 20 300 tkr.

Koncernbidrag lämnas till Lärarfortbildning  
Lärarförbundet AB med 4 500 tkr. 

Totalt för 2018 redovisar Lärarförbundet ett överskott på 
53 296 tkr (88 270 tkr).

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRBUNDETS RESULTAT
Förbundsstyrelsen föreslår 2022 års kongress besluta:
att 2018 års överskott om 53 296 tkr balanseras i ny räkning samt
att fastställa resultat- och balansräkningen.
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RESULTATRÄKNING (TKR)
 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader
Medlemsintäkter  548 982 554 310 548 982 554 310
Tidningsintäkter  45 733 52 011 32 419 34 185
Bidrag Not 2 5 513 5 736 5 513 5 736
Försäljningsintäkter  26 841 29 183 - -
Övriga intäkter  16 467 64 786 15 971 63 961
Aktiverat arbete för egen räkning  2 250 - 2 250 -
Summa fackliga verksamhetens intäkter  645 786 706 026 605 135 658 192

Anslag till avdelningar samt avgifter och bidrag 
till andra organisationer Not 3 -110 803 -109 610 -110 803 -109 610
Externa kostnader Not 4 och 30 -260 099 -239 246 -255 987 -241 227
Personalkostnader Not 5 -277 363 -269 625 -258 323 -248 171
Av- och nedskrivningar av immateriella och  
materiella anläggningstillgångar Not 6 och 31 -7 183 -7 224 -6 986 -6 986
Summa fackliga verksamhetens kostnader  -655 448 -625 705 -632 099 -605 994

Fackliga verksamhetens resultat  -9 662 80 321 -26 964 52 198

Fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader
Hyresintäkter Not 30 59 508 43 472 9 688 18 527
Övriga intäkter  32 966 10 880 12 561 9 158
Summa fastighetsförvaltningens intäkter  92 474 54 352 22 249 27 685

Externa kostnader Not 4 -51 286 -43 684 -16 912 -19 215
Personalkostnader Not 5 -3 771 -3 703 -3 654 -2 658
Avskrivningar inventarier Not 6 -980 -991 -422 -422
Avskrivningar byggnader och markanläggningar Not 7 -21 405 -11 538 -1 070 -1 342
Resultat avyttring fastighet  - - 949 -4 078
Summa fastighetsförvaltningens kostnader  -77 442 -59 916 -21 109 -27 715

Fastighetsförvaltningens resultat  15 032 -5 564 1 140 -30

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper Not 9 80 892 71 817 80 842 71 767
Resultat från intressebolag Not 10 29 125 125 29 125 125
Resultat från andelar i dotterbolag Not 11 - - 6 700 900
Resultat avyttring dotterbolag  14 788 - - -
Resultat av bostadsrättsförsäljning  1 200 - 1 200 -
Ränteintäkter   10 1 1 -
Summa intäkter från finansiella investeringar  126 015 71 943 117 868 72 792

Räntekostnader   -14 960 -4 479 - -237
Resultat från bolag med ägarintresse Not 17 - - - -
Förvaltningskostnader Not 4 -966 -2 236 -966 -2 236
Övriga finansiella kostnader  507 -767 507 -767
Summa kostnader från finansiella investeringar  -15 419 -7 481 -459 -3 240

Resultat från finansiella investeringar  110 596 64 462 117 409 69 552

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  115 966 139 219 91 585 121 720

Bokslutsdispositioner
Avsättning/återföring periodiseringsfond Not 12 - - -20 300 -18 500
Koncernbidrag Not 13 - - -4 500 -3 000

Skatt på årets resultat Not 14 -20 437 -22 734 -13 489 -11 951

ÅRETS RESULTAT  95 529 116 485 53 296 88 270
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BALANSRÄKNING (TKR)
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen per bokslutsdagen den 31 december.

TILLGÅNGAR Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader/goodwill Not 31 26 622 7 537 26 175 6 941
Summa immateriella anläggningstillgångar  26 622 7 537 26 175 6 941

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7  1 235 753  524 596 34 959 48 217
Pågående ny-, till- och ombyggnad Not 8 36 514 9 462 10 160 468
Inventarier Not 6 10 310 11 279 8 911 9 378
Summa materiella anläggningstillgångar  1 282 577 545 337 54 030 58 063

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag Not 15 - - 16 855 18 655
Aktier i intressebolag Not 16 6 638 6 638 6 638 6 638
Andelar i företag med ägarintresse Not 17 - - - -
Långfristiga värdepappersinnehav Not 18 1 160 473 1 081 819 1 156 665 1 078 011
Andelar i bostadsrätter Not 19 5 105 6 805 5 105 6 805
Långfristiga fordringar dotterbolag Not 20 - - 9 080 9 680
Andra långfristiga fordringar Not 21 - 1 436 - 1 436
Uppskjuten skattefordran Not 32 289 385 - -
Summa finansiella anläggningstillgångar  1 172 505 1 097 083 1 194 343 1 121 225

Summa anläggningstillgångar  2 481 704 1 649 956 1 274 548 1 186 229

Omsättningstillgångar

Varulager m.m
Varulager   4 388 4 786 - -

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  13 881 11 139 5 593 4 675
Fordringar på dotterbolag Not 22 - - 266 564 285 647
Aktuella skattefordringar  - 1 582 - 700
Övriga fordringar  1 829 6 321 665 3 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 23 37 846 28 571 36 237 27 512
  53 556 47 613 309 059 321 978

Kassa och bank  152 620 172 746 112 397 140 619

Summa omsättningstillgångar  210 564 225 146 421 456 462 597

SUMMA TILLGÅNGAR  2 692 268 1 875 101 1 696 004 1 648 826
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FORTS. BALANSRÄKNING (TKR)
 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Not 24
Ändamålsbestämda medel  279 473 279 473 279 473 279 473
Bundna reserver  - - - -
Fria reserver/Balanserat resultat  1 065 675 948 791 905 581 817 311
Årets resultat  95 529 116 485 53 296 88 270
Summa eget kapital  1 440 677 1 344 749 1 238 350 1 185 054

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond Not 12 - - 47 500 27 200
Summa obeskattade reserver  - - 47 500 27 200

Avsättningar
Avsatt till pensioner Not 25 - 1 757 - 1 757
Uppskjuten skatt Not 32 19 147 13 474 7 436 7 436
Summa avsättningar  19 147 15 231 7 436 9 193

Långfristiga skulder
Inteckningslån Not 26 1 063 883 360 000 270 550 290 000
Övriga skulder  276 276 - -
Summa långfristiga skulder  1 064 159 360 276 270 550 290 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  57 122 34 749 44 372 30 026
Pågående arbete  14 939 4 010 - -
Checkräkningskredit (avtalad kredit 70 milj kr (70 milj kr)) 13 865 24 120 - -
Skulder till dotterbolag Not 27 - - 25 265 26 759
Skulder till intressebolag Not 28 25 274 24 782 25 274 24 782
Skatteskulder  3 554 3 620 192 -
Övriga skulder  13 209 28 573 11 018 25 995
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 29 40 321 34 991 26 047 29 816
Summa kortfristiga skulder  168 284 154 845 132 168 137 378

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 692 268 1 875 101 1 696 004 1 648 826
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
Kassaflödesanalysen redovisar förbundets kassaflöde under året d v s förändringen av de  
likvida medlen och  varifrån dessa förändringar härrör.

 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017 
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster  20 159 74 756 -25 824 52 168
Avskrivningar  29 567 19 752 8 477 8 748
Övriga ej likviditetspåverkande poster  -9 486 -3 309 -2 706 1 171
  40 240 91 199 -20 053 62 087

Erhållen ränta  10 1 1 -
Erhållna utdelningar  53 019 23 091 59 669 23 941
Erlagd ränta  -15 419 -7 482 -459 -3 240
Betald skatt  -17 557 -5 964 -12 598 -5 453
  60 293 100 845 26 560 77 335

Ökning/minskning varulager  398 -895 - -
Ökning/minskning kundfordringar  -2 769 -857 -918 -2 981
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -4 813 13 510 13 137 10 417
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -8 578 9 605 -19 748 -11 571
Ökning/minskning leverantörsskulder  22 409 -840 14 346 660
Kassaflöde från den löpande verksamheten  66 940 121 368 33 377 73 860

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -26 175 -7 -26 175 -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -941 208 -33 177 -9 692 -468
Sålda materiella anläggningstillgångar  94 043 - 13 138 5673
Sålda dotterbolag  45 220 - - -
Tillskott till koncernföretag  - - - -2 000
Investeringar i intressebolag  - - - -
Återbetalt aktieägartillskott från koncernföretag  - - 1 800 -
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -368 271 -363 294 -368 271 -363 294
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 405 442 352 082 351 551 352 681
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar  - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -790 949 -44 396 -37 649 -7 408

Finansieringsverksamheten
Lämnat koncernbidrag  - - -4 500 -3 000
Amortering av skuld  -19 450 - -19 450 -
Upptagande av lån  723 333 276 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  703 883 276 -23 950 -3 000

Årets kassaflöde  -20 126 77 248 -28 222 63 452

Likvida medel vid årets början  172 746 95 498 140 619 77 167
Likvida medel vid årets slut  152 620 172 746 112 397 140 619

Förändring av likvida medel  -20 126 77 248 28 222 63 452



Lärarförbundets Årsredovisning 2018 • 76

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredo-
visningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redo-
visningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

KONCERNREDOVISNING
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där förbundet 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röster-
na eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmeto-
den, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. 
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den 
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I moderförbundets bokslut redovisas andelar i dotterbo-
lag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella ned-
skrivningar. Som utdelning från dotterbolag redovisas 
endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats 
efter förvärvet.

INTRESSEBOLAGSREDOVISNING
Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dot-
terbolag men där förbundet direkt eller indirekt innehar 
minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar eller 
på annat sätt har ett betydande inflytande.

I moderförbundets och koncernens bokslut redovisas 
andelar i intressebolag och bolag med ägarintresse till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv-
ningar. Som intäkt från intressebolag redovisas endast 
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter 
förvärvet.

NOTER
BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH  
OBESKATTADE RESERVER
I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdisposi-
tioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget 
kapital och latent skatteskuld med tillämpning av gäl-
lande inkomstskatt. Uppskjuten skatt hänförlig till årets 
bokslutsdispositioner ingår i koncernens skattekostnad. 
Resterande del av årets bokslutsdispositioner ingår i 
koncernens nettovinst.

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
I redovisning av intäkterna har samtliga intäkter brut-
toredovisats. Intäkter och kostnader tillhörande fastig-
hets- och finansförvaltningen redovisas under respektive 
avsnitt.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Den fackliga verksamheten har belastats med mark-
nadsmässig internhyra för utnyttjande av kontors- och 
konferenslokaler och motsvarande intäkt har redovisats i 
fastighetsförvaltningen. 

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 
i Lärarförbundet. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetal-
ning från medlem för den period avgiften avser. 

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där förbundet är leasetagare redo-
visas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Förbundets 
uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras som 
operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt 
under leasingperioden.

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skat-
teregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen. Upp-
skjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redo-
visas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
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UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Avskrivning görs linjärt över den 
bedömda nyttjandetiden.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
CRM, web och intranät 5 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgif-
ter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillångens restvärde. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella 
tillgångar.

Byggnader 
Stomme  50-100 år 
Tak  10-50 år 
Fasad/balkong  20-40 år 
Fönster  10-40 år 
Bad/våtutrymme  10-30 år 
Kök  10-20 år 
Rör/vs/el 10-45 år 
Ventilation 10-40 år 
Hiss  10-40 år 
Markanläggningar 20 år 
Byggnadsinventarier 5-50 år 
Inventarier 5 år 
Datorer 3 år 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar samt obligationer och andra räntepla-
ceringar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas 
till anskaffningsvärde. Har värdepappersportföljen på 
balansdagen ett lägre marknadsvärde än det bokförda 
värdet skrivs värdepappersportföljen ned till detta lägre 
värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

FORDRINGAR
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktel-
ser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 
till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas 
till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att behöva erläggas.

SEMESTERLÖNESKULD
Avsättning har gjorts för semester som är inarbetad, men 
inte uttagen per den sista december.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden, dvs den utgår från förbundets resultat före 
finansiella poster. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodo-
havanden.

VARULAGER
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestäm-
melser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 
med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Förbundet gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer definitionsmässigt att 
motsvara det verkliga resultatet. Vår bedömning är att 
det inte föreligger någon betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande år.
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 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
Not 2 Erhållna bidrag
 Internationellt bistånd från SIDA 5 513 5 732 5 513 5 732
 Övriga bidrag - 4 - 4
 

 Summa 5 513 5 736 5 513 5 736

Not 3 Utbetalda anslag till avdelningar samt avgifter  
 och bidrag till andra organisationer
 Anslag till avdelningar 79 523 79 211 79 523 79 211
 Avgifter till organisationer (TCO, EI, Etuce, TAM, NLS mfl) 22 059 21 943 22 059 21 943
 Övriga bidrag (internationellt utvecklingssamarbete) 9 221 8 456 9 221 8 456
 

 Summa 110 803 109 610 110 803 109 610

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
 PwC
 Revisionsuppdrag 907 1 257 365 629
 Andra uppdrag 156 205 91 205
 

 Summa 1 063 1 462 456 834

Not 5 Personal
 Löner och andra ersättningar:
 Styrelse, förbundsordförande  
 och verkställande direktör 6 395 5 803 4 616 4 742
 Övriga anställda 174 386 163 751 163 339 156 686
 varav facklig verksamhet   161 546 154 811
 varav fastighetsförvaltning   1 793 1 875
 Totalt löner och ersättningar 180 781 169 554 167 955 161 428

 Sociala kostnader:
 Styrelse, förbundsordförande och  
 verkställande direktör 3 246 2 545 2 099 2 002
 Övriga anställda 85 916 85 501 80 236 78 943
 varav facklig verksamhet   79 514 78 375
 varav fastighetsförvaltning   722 568

 Totalt sociala kostnader 89 162 88 046 82 335 80 945

 Varav pensionskostnader:
 Styrelse, förbundsordförande och verkställande direktör 835 837 581 577
 Övriga anställda 26 226 28 533 24 625 24 878

 Övriga personalkostnader 11 191 10 266 11 687 8 456
 

 Summa personalkostnader 281 134 267 866 261 977 250 829

 Antalet anställda    
 Kvinnor 215 210 195 188
 Män 98 102 93 93
 

 Totalt 313 312 288 281

 Styrelse och ledande befattningshavare,
  Koncernen 2018 2017
  antal varav varav antal varav varav
   män kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 31 39% 61% 33 39% 61%
 Verkställande direktör och andra ledande 11 36% 64% 11 43% 57%
 befattningshavare 
     
 Styrelse och ledande befattningshavare, 
 MODERFÖRBUNDET 2018 2017
  antal varav varav antal varav varav
   män kvinnor  män kvinnor
 Styrelseledamöter 17 18% 82% 17 29% 71%
 Verkställande direktör och andra ledande 7 43% 57% 8 38% 62%
 befattningshavare 
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            Koncernen       Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017 
Not 6 Inventarier
 Ingående anskaffningsvärde 69 270 69 283 51 505 51 505
 Inköp under året - - - -
 Genom förvärv av dotterbolag 681 - - -
 Försäljning/utrangering under året - -13 - -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 69 951 69 270 51 505 51 505

 Ingående avskrivningar -66 640 -65 571 -50 779 -50 313
 Försäljning/utrangering under året - 13 - -
 Genom förvärv av dotterbolag -563 - - -
 Årets avskrivningar -1 089 -1 082 -466 -466
 (varav Fastighetsförvaltning)   (-422) (-422)
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -68 292 -66 640 -51 245 -50 779
     
 Utgående bokfört värde 1 659 2 630 260 726

 Konst*
 Ingående anskaffningsvärde 8 651 8 651 8 651 8 651
 Inköp under året - - - -
 

 Utgående anskaffningsvärde 8 651 8 651 8 651 8 651

 Totalt bokfört värde inventarier 10 310 11 279 8 911 9 378

 *)  Konsten räknas till materiella anläggningstillgångar men till skillnad mot inventarier sker  
 ingen avskrivning då konst sällan utsätts för någon reell värdeminskning.

Not 7 Byggnader och mark
 Ingående anskaffningsvärde 712 687 681 977 57 268 69 942
 Försäljning/utrangering under året -101 467 - -18 527 -12 674
 Övervärde (substansförvärv) 647 166 - - -
 Inköp 262 306 29 310 - -
 Omklassificeringar 4 003 1 400 - -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 524 695 712 687 38 741 57 268

 Ingående avskrivningar -188 091 -176 553 -9 051 -10 632
 Årets avskrivningar -15 317 -11 538 -1 070 -1 342
 Substansförvärv -6 088 - - -
 Försäljning/utrangering under året 7 424 - 6 339 2 923
 Omklassificeringar -86 870 -
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -288 942 -188 091 -3 782 -9 051

 Ingående uppskrivningar - 581 - -
 Årets uppskrivningar - - - -
 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp - - - -
 Återförd uppskrivning - -581  
 Utgående ackumulerade uppskrivningar - - - -
 

 Utgående bokfört värde  1 235 753 524 596 34 959 48 217

 Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige 948 843 798 391 91 352 287 223
 Varav mark 414 771 378 782 63 950 177 637
 

 Marknadsvärde fastigheter 2 097 500 1 288 500 175 000 476 000

  Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighets-
 marknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att  
 värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en  
 normal exponeringstid.
  Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder. En ortsprismetod som är en  
 analys av genomförda jämförbara förvärv samt en marknadsanpassad avkastnings-metod som är en  
 nuvärdeberäkning av sannolika framtida ekonomiska utfall.
  De två metoderna får inbördes olika vikt från fall till fall beroende på objektets karaktär samt tillgång  
 och kvalitet på relevant information.
 Värderingen är genomförd av oberoende värderingsman.
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 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
Not 8 Pågående ny-, till- och ombyggnad
 Ingående balans 9 462 6 995 468 -
 Under året nedlagda kostnader 31 055 2 467 9 692 468
 Under året gjorda omfördelningar -4 003 - - -
 

 Utgående balans 36 514 9 462 10 160 468

Not 9 Resultat från värdepapper
 Utdelningar värdepapper 21 009 20 037 20 959 19 987
 Realisationsresultat vid försäljningar 56 998 48 851 56 998 48 851
 Erhållna rabattandelar 2 885 2 929 2 885 2 929
 

  80 892 71 817 80 842 71 767

Not 10 Resultat från intressebolag
 Utdelning från Svenska Lärarförsäkringar AB 29 125 125 29 125 125
 

  29 125 125 29 125 125

Not 11 Resultat från andelar i dotterbolag
 Utdelning från Lärartidningar Produktion i Sverige AB - - 6 700 -
 Utdelning från Ledarinstitutet i Sverige AB -  - 900
 

 Summa  - - 6 700 900

Not 12 Periodiseringsfond
 Periodiseringsfond 2015   4 800 4 800
 Periodiseringsfond 2016   3 900 3 900
 Periodiseringsfond 2017   18 500 18 500
 Periodiseringsfond 2018   20 300 -
 

 Summa   47 500 27 200

 Förändring av periodiseringsfond   20 300 18 500

Not 13 Koncernbidrag
 Lämnat koncernbidrag, Lärarfortbildning Lärarförbundet AB   -4 500 -3 000
 

    -4 500 -3 000

Not 14 Skatter
 Aktuell skatt -15 067 -16 552 -13 475 -12 285
 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -3 233 -20 -15 -20
 Uppskjuten skatt -2 137 -6 162 1 354
 

 Summa -20 437 -22 734 -13 489 -11 951

Not 15 Aktier i dotterbolag
  Ägarandel Antal aktier
 Lärarfortbildning  
 Lärarförbundet AB,  
 556340-0026, Stockholm 100,00% 5 000   500 2 300
 Lärartidningar Produktion  
 i Stockholm AB,  
 556674-7761, Stockholm 100,00% 6 000   600 600
 Gemenskapens Fastigheter AB,  
 556061-5501, Stockholm 100,00% 45 000   12 605 12 605
 Ledarinstitutet i Sverige AB,  
 556383-9082, Stockholm 100,00% 20 000   1 100 1 100
 GEMFAST AB, 559066-0071,  
 Stockholm 100,00% 50 000   2 050 2 050

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i dotterbolag   16 855 18 655
 Ingående anskaffningsvärde   18 655 16 655
 Inköp under året
 Aktieägartillskott   - 2 000
 Återbetalning aktieägartillskott   -1 800 -
 

 Utgående anskaffningsvärde   16 855 18 655
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 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
Not 16 Aktier i intressebolag
  Ägarandel Antal aktier
 Svenska  
 Lärarförsäkringar AB,  
 556431-9332, Stockholm 50,00% 12 500 6 600 6 600 6 600 6 600

 Skolforum Yrkesutveckling  
 Sverige AB, 556636-4260,  
 Stockholm 30,00% 300 38 38 38 38

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i intressebolag 6 638 6 638 6 638 6 638

 Ingående anskaffningsvärde 6 638 6 638 6 638 6 638
 Inköp under året - - - -
 Nedskrivningar under året - - - -
 

 Utgående anskaffningsvärde 6 638 6 638 6 638 6 638

Not 17 Andelar i företag med ägarintresse
 Futurion AB, 559008-4967,  
 Stockholm 14,10% 141 - - - -

 Anskaffningsvärde/bokfört värde i företag med ägarintresse
 Ingående anskaffningsvärde 10 689 10 689 10 689 10 689
 Inköp under året - - - -
 Försäljning/utrangering under året  - - - -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 689 10 689 10 689 10 689

 Ingående nedskrivningar -10 689 -10 689 -10 689 -10 689
 Försäljning/utrangering under året - - - -
 Årets nedskrivningar - - - -
 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -10 689 -10 689 -10 689 -10 689

 Utgående bokfört värde - - - -

Not 18 Långfristiga värdepappersinnehav
  Lärarförbundet äger värdepapper som förvaltas på uppdrag av fyra externa förvaltare, Öhmans, Swedbank, 
 Nordea och SEB. Innehavet är fördelat mellan aktier, aktiefonder, räntefonder och alternativa placeringar.
  Förbundet har en övergripande placeringspolicy som ger riktlinjer och särskilda direktiv med de fyra 
  externa förvaltarna som innebär tydliga gränser avseende risk och socialt ansvarstagande samt miljöhänsyn. 

 Ingående anskaffningsvärde 1 081 819 1 020 319 1 078 011 1 016 510
 Förvärv 368 271 363 294 368 271 363 294
 Försäljningar -289 617 -301 793 -289 617 -301 793
 

 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 160 473 1 081 819 1 156 665 1 078 011

 Marknadsvärde 1 368 746 1 342 246 1 365 000 1 338 417

 Specifikation över värdepappersinnehavet  antal ansk.värde marknadsvärde orealiserad Andel  
    vinst/förlust 
 Moderförbundet
 Svenska aktier 339 174 364 213 25 039 26,68%
 Svenska aktiefonder 131 146 172 235 41 089 12,62%
 Utländska aktiefonder 65 554 168 182 102 628 12,32%
 

 Summa aktier 535 874 704 630 168 756 51,62%  
 (enligt policy min 0 %, max 70 %, önskvärt 50 %)
 Summa räntefonder 282 155 292 787 10 632 21,45%  
 (enligt policy min 20 %, max 100 %, önskvärt 25 %)

 Summa alternativa placeringar  338 636 367 583 28 947 26,93% 
 (enligt policy min 0 %, max 50 %, önskvärt 25 %) 

 Summa värdepappersinnehav 1 156 665 1 365 000 208 335 100,00%
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 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
Not 19 Andelar i bostadsrätter
 Lärarförbundet äger fyra bostadsrätter.   
 Bostadsrätterna används som  
 övernattningslägenheter förmedarbetare  
 som är bosatta på annan ort.    
 
 Ingående anskaffningsvärde 6 805 6 805 6 805 6 805
 Justering tidigare avyttring - - - -
 Försäljningar -1 700 - -1 700 -
 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 105 6 805 5 105 6 805

 Utgående bokfört värde 5 105 6 805 5 105 6 805

Not 20 Långfristiga fordringar dotterbolag
 Ingående bokfört värde   9 680 10 280
 Omfördelningar 
 Amorteringar   -600 -600
 

 Utgående bokfört värde   9 080 9 680

Not 21 Andra långfristiga fordringar
 Ingående bokfört värde 1 436 2 872 1 436 2 872
 Amorteringar -1 436 -1 436 -1 436 -1 436
 

 Utgående bokfört värde - 1 436 - 1 436

Not 22 Fordringar på dotterbolag    
 Lärartidningar Produktion AB   449 2 809
 GEMFAST AB    266 115 282 838
 

 Summa   266 564 285 647

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
 Medlemsavgifter 17 976 18 500 17 976 18 500
 Annonskampanj 2019 10 577  10 577 
 Förutbetalda hyror 4 903 161 4 903 161
 Övriga poster 4 390 9 910 2 781 8 851
 

 Summa 37 846 28 571 36 237 27 512

Not 24  Eget kapital    
 Ändamålsbestämda medel
 Bokfört värde vid årets ingång 279 423 279 473 279 473 279 473
 Ianspråktagna/reserverade medel

 Bokfört värde vid årets utgång 279 423 279 473 279 473 279 473

 Bundna reserver
 Bokfört värde vid årets ingång - 454 - -
 Återföring/avsättning uppskrivningsfond - -454 - -
 Bokfört värde vid årets utgång - - - -

 Fria reserver
 Bokfört värde vid årets ingång 1 065 276 948 576 905 581 817 311
 Justering komponentavskrivning -1 401 215 - -
 Justerings felhanterat aktieägartillskott 1 800 - - -
 Årets resultat 95 529 116 485 53 296 88 270
 Bokfört värde vid årets utgång 1 161 204 1 065 276 958 877 905 581
 

 Summa eget kapital 1 440 677 1 344 749 1 238 350 1 185 054

 Eventualförpliktelse
 Konfliktfond Förbundet Folkhögskollärare
 (7 200 000 kr okt 2010 + KPI)  
 ingår i ändamålsbestämda medel 9 106 8 539 9 106 8 539
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 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
Not 25 Avsättningar
 Pensionsfond anställda
 Ingående bokfört värde 1 757 4 664 1 757 4 664
 Upplösning av Ianspråktaget belopp -1 757 -2 907 -1 757 -2 907
 

 Utgående bokfört värde - 1 757 - 1 757

Not 26 Långfristiga skulder
 Andel av långfristiga skulder som förfaller  
 senare än fem år från balansdagen 1 063 883 360 000 270 550 290 000

 Ställda säkerheter avseende skuld till kreditinstitut
 Fastighetsinteckningar 332 868 150 668 112 648 132 098
 Företagsinteckningar 4 000 4 000 - -
 Borgensåtagande  - 595 000 70 000
 

 Summa ställda säkerheter och borgensåtagande 336 868 154 668 707 648 202 098

Not 27 Skulder till dotterbolag
 Lärarfortbildning AB   1 062 2 227
 Ledarinstitutet i Sverige AB   963 963
 Gemenskapens Fastigheter AB   23 240 23 569
 

 Summa   25 265 26 759

Not 28 Skulder till intressebolag
 Svenska Lärarförsäkringar AB 25 274 24 782 25 274 24 782
 

 Summa 25 274 24 782 25 274 24 782

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Upplupen semesterlön 17 524 16 185 16 595 15 407
 Upplupna sociala avgifter 4 926 5 002 4 776 4 473
 Förutbetalda hyresintäkter 293 1 676 293 1 676
 Övriga poster 17 578 12 128 4 383 8 260
 

 Summa 40 321 34 991 26 047 29 816

Not 30 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
 Under året har organisationernas leasingavgifter  
 uppgått till 26 725 26 977 25 980 25 851
 
 Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara 
 leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:     
 Inom 1 år 25 373 26 574 24 460 25 547
 Mellan 2 till 5 år 65 131 75 671 63 533 74 065
 Senare än 5 år 3 310 - 3 310 -
 

  93 814 102 245 91 303 99 612

 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare     
 Under året har organisationernas leasinginkomster  
 uppgått till 142 502 43 472 9 688 18 527

 Framtida minimileasinginkomster för icke  
 uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning  
 enligt följande:     
 Inom 1 år 53 764 48 253 1 656 7 722
 Mellan 2 till 5 år 94 776 119 984 1 299 4 457
 Senare än 5 år 18 - - - 

  148 558 168 237 2 955 12 179
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 Koncernen Moderförbundet
  2018 2017 2018 2017
Not 31 Balanserade utvecklingskostnader
 Ingående balans 18 097 18 090 17 352 17 352
 Under året nedlagda kostnader - 7 - -
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 097 18 097 17 352 17 352

 Ingående avskrivningar -10 560 -3 470 -10 411 -3 470
 Årets avskrivningar -7 090 -7 090 -6 941 -6 941
 Utgående ackumulerade avskrivningar -17 650 -10 560 -17 352 -10 411
 

 Utgående balans 447 7 537 - 6 941

 Pågående utvecklingskostnader
 Ingående balans   - -
 Under året nedlagda kostnader 26 175  26 175 -
 

 Utgående balans 26 175  26 175 -

Not 32 Uppskjuten skatteskuld/fordran
 Ingående anskaffningsvärde -13 089 -7 672 -7 436 -7 791
 Tillkommande fordringar - 319 - 355
 Ianspråktagna fordringar -5 769 -5 736 - -
 

 Utgående redovisat värde -18 858 -13 089 -7 436 -7 436

 Uppskjuten skattefordran/-skuld
 Övriga avdragsgilla temporära skillnader, byggnad 4 667 4 218 636 636
 

 Summa 4 667 4 218 - 636

 Belopp som kvittas mot uppskjuten skattefordran    
 Uppskjuten skatteskuld direkt avdrag -11 827 -10 116 -8 072 -8 072
 Uppskjuten skatteskuld periodiseringsfonder -11 057 -6 533 - -
 Uppskjuten skatteskuld övervärde fastighet -641 -658 - -
 

 Uppskjuten skatteskuld/-fordran som redovisas    
 i balansräkningen -18 858 -13 089 -7 436 -7 436
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Lärarförbundet Kontakt: 0770-33 03 03     Box 122 29, 102 26 Stockholm     lararforbundet.se




