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Fler steg framåt 
Dags för bokslut över ännu ett år präglat av den rådande pandemin. Vaccinen ger en 
efterlängtad reducering av hotbilden, men fortfarande lämnar smittskyddet på lärares 
och skolledares arbetsplatser mycket kvar att önska.  

Till det kommer att medlemmarnas arbetsbelastning under pandemins toppar ofta 
blivit övermäktig. Det har gått två år med covid-19, men lärarnas arbetsgivare har inte 
tagit tillräckligt ansvar vare sig för att motverka smittspridningen eller för att sätta in 
resurser som kan avlasta lärarna. Förbundskansliet har på grund av pandemin lagt 
fortsatt extra prioritet på stödet till skyddsombud, huvudskyddsombud och 
lokalavdelningar genom bland annat utbildning, rådgivning och juridisk vägledning. 

Nya avtal tecknades 

Året har så klart inte bara handlat om pandemin. Efter tuffa förhandlingar kunde under 
våren en ny huvudöverenskommelse (Hök21) ingås med SKR och Sobona. Under hösten 
blev det sedan ett nytt friskoleavtal. Genom avtalen tar vi ytterligare steg som förbinder 
våra arbetsgivare till konkreta åtgärder rörande arbetsmiljön och en tydligare 
lönestruktur. Alldeles före jul slöts dessutom ett särskilt avtal med SKR om höjda 
pensioner, omställning och förbättrad arbetsmiljö.  

I en serie rapporter har Lärarförbundet uppmärksammat för medlemmarna viktiga 
områden som kräver politisk förändring. Rapporterna har rört hot- och våld mot lärare,  
dokumentationsbördan, besparingarna på skola och utbildning i kommunerna samt det 
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bristande smittskyddet och den höga arbetsbelastningen. Rapporterna utgör grunden i 
förbundets opinionsbildning. 

Bland positiva utbildningspolitiska händelser kan nämnas att regeringen bundit sig 
till att införa professionsprogram respektive införande av ämnesbetyg. Mer negativt är 
förslagen om att förskollärare ska tvingas komplettera sin utbildning för att vara 
behöriga att undervisa i årskurs 1 när grundskolan blir 10-årig samt förslaget om en 
kraftigt förkortad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Den lite längre KPU 
som finns sedan tidigare lider av viss stoffträngsel och en ännu kortare utbildning 
kommer inte kunna förse lärarstudenterna med de gedigna kunskaper som är 
önskvärda. 

Avsiktsförklaring om ny organisering 

Under hösten beslutande en enhällig extra kongress i Lärarförbundet att ansöka om 
medlemskap i Saco, vilket beviljades av en likaledes enhällig Saco-kongress i 
november. Det finns något mycket naturligt i att Lärarförbundet i första hand 
samarbetar med yrken som likt läraryrket också kräver en lång akademisk utbildning. 
Ett stort steg i vår fackliga historia, men ett ännu större kan stå för dörren. 

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund kunde nämligen 
i juni ingå en avsiktsförklaring om att tillsammans bilda en helt ny facklig organisering. 
Ett konkret förslag om att skapa två nya förbund, ett för lärare och ett för skolledare, 
har sedan utarbetats. De två nya förbunden är tänkta att vara tätt sammankopplade 
och samarbeta i många frågor. Under januari-februari 2022 hölls 
medlemsomröstningar i alla tre förbunden om förslaget där en överväldigande 
majoritet var för förslaget om en ny organisering.   

Positiv medlemsutveckling 

Lärarförbundet står väl rustat för fortsatt förändring och en facklig organisering som 
samlar istället för att splittra. Medlemsutvecklingen har uppvisat en positiv trend under 
året genom ett aktivt rekryteringsarbete. Rekrytering är och förblir grundbulten för 
facklig styrka, för ju fler vi är desto mer kraft kan vi sätta bakom våra ord. 

På styrelsens uppdrag överlämnar jag härmed verksamhetsberättelse, och 
årsredovisning för 2021 samt en hållbarhetsrapport som utifrån Agenda 2030 visar hur 
långt förbundet nått i den så viktiga omställning som måste ske. 

Johanna Jaara Åstrand,  
förbundsordförande Lärarförbundet 

”Lärarförbundet står väl 
rustat för förändring” 
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Målsättningar och uppdrag 
Det har gått två år med pandemi, men lärarnas arbetsgivare har inte tagit tillräckligt 
ansvar vare sig för att motverka smittspridningen eller för att sätta in extra resurser för 
att avlasta lärarna. Lärarförbundets arbete har till stor del handlat om pandemins 
effekter kring arbetsmiljö, riskbedömningar, stöd till skyddsombud samt ett intensivt 
påverkansarbete. Vi har fortsatt att arbeta utifrån målområdena i Agenda för en stark 
profession och ger i den här rapporten exempel från arbetet utifrån förbundets tio 
målsättningar för dessa områden.  

Mål: En organisation i utveckling  

Arena för engagemang (sid. 14–17)  

• En systematisk och ständigt pågående medlemsdialog utgör grunden för 
förändringar på arbetsplatsen, avdelningen och Lärarförbundet nationellt.  

• Fler medlemmar är engagerade i eller via Lärarförbundet.  

Starkare tillsammans (sid. 18–19)  

• Lärarförbundets andel av yrkesverksamma utbildade lärare och skolledare har ökat.  

• Ombuden har stor legitimitet bland medlemmarna på arbetsplatsen och skapar och 
fångar upp engagemang.  

Mål: En stark profession  

Ett attraktivt yrke (sid. 20–23)  

• Varje lärar- och skolledare har en god arbetsmiljö med organisatoriska 
förutsättningar, bra balans mellan krav och resurser och tillräcklig tid till för- och 
efterarbete, planering, reflektion och utveckling för att säkerställa en uthållig kvalitet 
i undervisningen.  

• Lärares och skolledares löner är konkurrenskraftiga, jämfört med andra 
akademikeryrken, med en lönestruktur där omotiverade löneskillnader motverkas 
och en lönesättning som gynnar skolan, elever, skolledare och lärare.  

• Fler vill bli och förbli lärare och skolledare.  

Professionens utveckling gynnar kvaliteten (sid. 24–26) 

• Varje lärare och skolledare har goda förutsättningar och rätt till att delta i ett 
professionsprogram som är välförankrat i professionen och som innehåller  
kontinuerlig kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.  
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• Lärares yrkesetik genomsyrar professionens dagliga arbete.  

• Professionens autonomi har ökat.  

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. 

Värderingar: Starkare tillsammans – Solidaritet – Livslångt lärande – Mänskliga 
rättigheter – Demokrati – Partipolitiskt obundet. 

Styrdokument 

• Agenda för en stark profession beskriver vår långsiktiga inriktning för åtta år. Här 
ringar vi in vad vi ska fokusera på i verksamheten i ett längre perspektiv. 

• Verksamhetsinriktningen berättar om de konkreta målsättningarna för 
kongressperioden.  

• Lärarförbundets stadgar är reglerna för verksamheten. 

Uppdraget står fast 
Lärarförbundet tillvaratar medlemmarnas fackliga och professionella intressen. Vi är 
den enda organisation som samlar kraften från hela lärarprofessionen. Då blir vårt 
inflytande och vår ställning starkare. Vi vet att det är bara tillsammans som vi får bäst 
förutsättningar att vara bra lärare och skolledare. 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.  
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Vi rekryterar!  

På arbetsplatsen är 
Lärarförbundet 
synligt och erbjuder 
varje lärare och 
skolledare 
medlemskap. 

Vi lyssnar! 

Vi är närvarande i 
medlemmarnas vardag 

och för en ständig 
medlemsdialog på 

arbetsplatsen 
 för att fånga upp 
medlemmarnas 

viktigaste frågor.  

Vi agerar! 

Vi tar initiativ och agerar för att få resultat. Störst framgång når vi när vi använder 
yrkesetik och skollag i kombination med lag och kollektivavtal.



Lärarförbundet drar sitt strå till stacken för att förverkliga de globala målen i Agenda 
2030. Vi redovisar, integrerat i verksamhetsberättelsen, Lärarförbundets ambition för 
hållbarhet i den egna verksamheten och hur långt vi kommit för att minimera 
hållbarhetsriskerna. 

LO, TCO och Saco prioriterar gemensamt ett antal globala mål (se bilden).  Mål nr 8 är 1

centralt för alla fackliga organisationer: att stärka föreningsrätten, rätten till kollektiva 
förhandlingar och ett hållbart arbetsliv med anständiga arbetsvillkor. Det är en av 
grundförutsättningarna i arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna. 
Lärarförbundet prioriterar även mål 4 – God utbildning för alla. 

Hållbarhetsrapport  

Vi tar intryck av GRI Standards (Global Reporting Initiative). Hållbarhetsrapporten   kan 2

då jämföras mellan åren och med andra organisationer som använder sig av samma 
metod. Vi lever också upp till kraven i årsredovisningslagen.  Styrelsen tar beslut om 3

hållbarhetsrapporten i samband med beslut om verksamhetsberättelse och 
årsredovisning. Den återfinns på följande sidor: 

• Social hållbarhet: anställning och sysselsättning, hälsovård, kompetensutveckling, 
mångfald, jämställdhet och icke-diskriminering, internationellt arbete, 
intressentengagemang samt påverkan och opinion – sid. 27–41. 

• Ekonomisk hållbarhet: ekonomiska resultat, anti-korruptionsarbete, etisk och 
hållbar upphandling och ekonomisk transparens – sid. 42–45. 

• Miljömässig hållbarhet: Koldioxidutsläpp, energi och avfall – sid. 46–47. 

 Rapport: Agenda 2030, LO:s, TCO:s och Sacos bidrag <ll a> uppnå de globala hållbarhetsmålen i Sverige och 1

interna<onellt (2019). 
 Avser Lärarförbundet, org. nr. 802015-5050 som juridisk person.2

 Lag (2016:947) för alla juridiska personer som under året haS mer än 250 anställda, en balansomslutning högre än 3

175 miljoner kronor och en ne>oomsä>ning större än 350 miljoner kronor. Rapporten ska innehålla upplysningar 
om: miljö, motverkande av korrup<on, personalfrågor, respekt för mänskliga räUgheter samt sociala förhållanden. 
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En stark profession,  
lokalt och globalt

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

http://www.globalreporting.org


I GRI-tabell: sid. 77–79 finns sidhänvisningar till hållbarhetsinformationen i rapporten 
enligt ämnena i GRI Standards. 

Värdekedja 

Många av de globala målen handlar om social hållbarhet, om att arbeta för en 
samhällsutveckling som säkerställer de mänskliga rättigheterna, demokrati och ett 
hållbart arbetsliv, något som är grundläggande i Lärarförbundets verksamhet. 

För att nå målen behöver vi göra vägval, ställa krav och inte minst påverka. Det är en 
kedja som i slutänden skapar värde för våra medlemmar. 

Det här tycker våra medlemmar, anställda och samarbetspartner är viktigast att 
Lärarförbundet arbetar med och där vi kan ha störst påverkan :  4

 Enkäten ”Medlemsdialogen” 2017, medlemsenkäten 2018, enkät bland Lärarförbundets anställda 2018 samt 4

intervjuer med tre samarbetspartner: TM, Sodexo och Avonova, 2018. 
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• Föreningsfrihet och rätt till 
kollektivförhandlingar. 

• Icke-diskriminering. 

• Kompetensutveckling och 
utbildning. 

• Indirekt ekonomisk påverkan.

Hållbarhetsfrågor 

• Arbetsmiljö. 

• Arbetsförhållanden. 

• Anställning och sysselsättning. 

• Arbetsskydd och hälsovård. 

• Barnarbete (internationellt arbete).

Vi stöttar 
lärarfack globalt 
och blir starka 
tillsammans

Vi påverkar 
politiker och 
myndigheter.

Vi ställer krav på 
våra leverantörer 

om hållbarhet 

Vi förhandlar om 
bättre villkor och 
har dialog med 
arbetsgivaren

Vi förändrar  
på arbets-

platsen och 
påverkar.

Vi samlar kraften  
från hela lärar-

professionen

Vår värdekedja

En stark 
profession.  

Ett hållbart 
arbetsliv.



Medlemmarna på arbetsplatserna är grunden för vår organisation. Ombuden på 
arbetsplatserna väljs av medlemmarna. Arbetsplatserna organiseras i avdelningar vars 
styrelser leder verksamheten. Så omvandlas de beslut som kongress och 
förbundsstyrelse fattat till verksamhet. Alla medlemmar kan påverka Lärarförbundets 
inriktning. Det går också att lämna ett medlemsförslag under kongressperioden.  

Alla lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande kan vara 
medlem i Lärarförbundet. I den demokratiska processen, från arbetsplatsen till 
kongressen, formas Lärarförbundets frågor. I dialogen bland medlemmarna 
fångas frågor upp som driver utvecklingen.  

Medlemsstatistik  2021  2020  Avdelningar 2021   
Totalt antal medlemmar 233 314 232 407 Lokalavdelningar 289 st 
Aktiv med anställning  161 022 160 502 Riksavdelningar 3 st 
Aktiv utan anställning      4 494     5 996 Samrådsavdelningar 2 st 
Studerande     27 869   27 845 
Pensionärer     39 929   38 064 
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En demokratisk organisation

Medlemmar Medlems-
förslag

Ombud/ 
klubbar på 

arbetsplatserna

Regionalt 
friståenderåd

Avdelnings-
styrelser

Kongress
Avtals-

delegation 
(SKR)

Förbunds-
råd

Förbundsstyrelsen

Referensorgan
Övriga avtals- 
delegationer

Lärarförbundet 
Student

Lärarförbundet 
Skolledare



Kongressen  

Lärarförbundets kongress har ordinarie sammanträden vart fjärde år och är 
förbundets högsta beslutande organ. 259 kongressombud väljs av medlemmarna på 
avdelningarnas årsmöten. Kongressen fattar beslut om stadgar, verksamhetsinriktning 
och väljer förbundsstyrelse.  

Under 2021 har extrakongress genomförts digitalt vid tre tillfällen, september, oktober 
och december. Den dominerande frågan för kongressen att ta ställning till har varit den 
om en ny organisering för Sveriges alla lärare och skolledare samt beslut om utträde 
ur TCO och inträde i Saco. Nästa ordinarie kongress är 2022.  

Förbundsrådet  

Förbundsrådet är rådgivande organ till förbundsstyrelses i frågor av större principiell 
betydelse. Förbundsrådet sammanträder minst en gång per år. Ombuden väljs på 
avdelningarnas årsmöten.  

Förbundsrådet har haft 3 sammanträden under 2021. Där behandlades bl. a.  
centralorganisationstillhörighet, hur arbetet med att samla alla lärare och skolledare i 
en organisation skulle gå vidare samt Lärarförbundets ekonomi. 

Avtalsdelegationen  

Lärarförbundet har avtalsdelegationer som fokuserar på ett eller flera avtalsområden 
Delegationerna inrättas av förbundsstyrelsen och verkar under aktuell avtalsrörelse. 
Ledamöterna till avtalsdelegation för SKR, (Sveriges kommuner och regioner) utses 
direkt av medlemmarna vid val avdelningarnas årsmöten.  

Under 2021 hade delegationen ett flertal digitala möten för att hantera förhandlingarna 
med SKR om nytt avtal. Det digitala formatet möjliggjorde fler möten, fördjupade 
samtal och ökad delaktighet också under själva förhandlingsprocessen.  

Referensorgan  

Lärarförbundet har sex referensorgan och ett arbetsmiljöråd med uppdrag att vara 
experter på respektive område, delta i debatten som talespersoner, och ge råd till 
förbundsstyrelse och kansli i utvecklingen av kommunikation och politik. I samarbete 

med arbetsmiljörådet arbetar 
referensorganen med 
professionsfrågor ur ett 
arbetsmiljöperspektiv.   

Lärarförbundet Student  

Organisation för lärarstudenter 
som tillvaratar lärar-
studenternas intressen. 
Medlemsantal 2021: 27 862.  

Lärarförbundet 
Skolledare  

Sveriges största förbund för 
skolledare som tillvaratar 
skolledarnas intressen. 
Medlemsantal 2021: 6 915. 
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Förbundsstyrelsen 2021 
Förbundsstyrelsen är verkställande organ och högsta beslutande organ mellan 
kongresserna. Den arbetar utifrån verksamhetsinriktning och andra kongressbeslut 
och beslutar om verksamhetsplan och budget för varje år. Styrelsen hade 16 protokoll-
förda möten under året. 

 

Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2021 11

• Anna Olskog, Umeå. 

• Louise Plobeck, Uppsala.  

• Pia Rizell, Örebro. 

• Sara Sundström, Arjeplog. 

• Marie Wall Almquist, Malmö. 

Övriga ledamöter 
• Ann-Charlotte Gavelin Rydman, 
Lärarförbundet Skolledare. 

• Maria Gutkhe, Lärarförbundet 
Student. 

• Henric Axell, personalrepresentant. 

Revisorer 
• Förtroendevalda: Gunnel Ahlgren 
och Anita Mellberg. 

• Suppleanter: Johan Lindhagen och 
Anna Söderlund. 

• Auktoriserad: Johan Rönnkvist, PwC.

Presidiet 
• Johanna Jaara Åstrand,     
förbundsordförande. 

• Maria Rönn, Trelleborg, 1:e vice 
ordförande. 

• Robert Fahlgren, Skellefteå, 2:e vice 
ordförande. 

Övriga ledamöter 
• Terje Adkins, Göteborg. 

• Kent Andersson, Hallsberg. 

• Sandra Asp Axelsson, Borlänge. 

• Jenny Barkman, Trollhättan. 

• Erika Bäck, Göteborg (avgick dec. 2021) 

• Mikael Forsberg, Gävle. 

• Klara Frohm, Stockholm. 

• Line Isaksson, Nässjö. 

• Anna-Mia Nilsson, Göteborg.



Ersättningar  

• Förbundsordförande: 116 200 kr/mån.  

• Förste och andre vice ordförande: 71 680 kronor (80% anställning) samt ett tillägg om 
20% av 1,6 basbelopp per år som utbetalas med en 12-del per månad (motsvarande 
20% av en förbundsstyrelseledamots arvode).  

• Övriga förbundsstyrelseledamöter har ett arvode om 76 160 kr per år.  

• Ordförande kan få rätt till fria hemresor samt kompensation för fördyrande 
levnadskostnader som inte täcks av de avdrag skattemyndigheten godkänner. Inga 
ersättningar ges för arbete under kvällar och helger. Om uppdraget upphör, oavsett 
orsak, utbetalas oförändrad lön under 12 månader till ordföranden och under 6 
månader till förste och andre vice ordföranden. Om någon av dem får en annan 
anställning under denna period ska lönen från Lärarförbundet samordnas.  

• Kanslichef: 101 000 kr/mån. Inga ersättningar för arbete under kvällar och helger. 
Om kanslichefen lämnar sin tjänst, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under nio 
månader. Månad 10–18: 70% av lönen. Om kanslichefen får en annan anställning 
under denna tid ska lönen från Lärarförbundet samordnas. I övrigt gäller i tillämpliga 
delar samma anställningsvillkor som för all annan personal i Lärarförbundet.  

Styrning och uppföljning 
• Styrdokument tas fram utifrån kongressbesluten: Agenda för en stark 

profession, verksamhetsinriktning och stadgar.  

• Styrelsens beslut utifrån styrdokumenten kan generera policyer som gäller för 
både anställda och förtroendevalda i förbundet.  

• Styrelsen delegerar till kansliet att arbeta fram riktlinjer och regler för arbetet 
när besluten verkställs.  

• För att utveckla verksamheten gör vi uppföljningar där vi drar lärdomar och 
ser hur pass väl vi nått våra mål.  

• Undersökningar, medlemsenkäter samt pulsmätningar bland anställda.  

• Utvärderingar av utbildningar, kampanjer och annan verksamhet. 
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Lärarförbundet 2021 i korthet 
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Maj 

Fritidshemmens  
och Förskolans 

dagar.Juni 

Avsiktsförklaring om 
ny organisering. 

Juli 

Regeringens förslag 
om ett nationellt 

professionsprogram

Augusti 

Rekrytering vid 
terminsstart. Kampanj: 

Lärares arbetstid. 
Skolavtal 21. 

Rapport: Den nya  
gymnasiepolitiken.

September 

Extrakongress I.
Oktober 

Världslärardagen. 
Extrakongress II. November 

Bästa skolkommun.

December 

Dokumentationsbördan. 
Värna lärares 
kärnuppdrag 

Extrakongress III. 
Lärarförbundet går ur 

TCO och in i Saco.

Januari 

Kampanj: ”När 
samhället stänger ner 

öppnar vi upp”.

Februari 

Verktyget Min lön 
i lightversion för 

rekrytering.

Mars 

Coronarapport: 
”Allt ska fungera 

som vanligt”.

April 

Global action week 
och Internationella 

arbetsmiljö- 
dagen.



Öppnade upp  
för dialog   
Under hela januari månad 2021 öppnade  
Lärarförbundet upp sin Medlemsservice för alla 
oavsett om man var medlem eller ej.  

Budskapet var att lärare och skolledare är satta under hård press på grund av 
pandemin. Därför öppnar Lärarförbundet upp sin medlemsservice för alla Sveriges 
lärare och skolledare oavsett om de är medlemmar eller inte.  

I ett kampanjmaterial för satsningen betonades hur viktigt det är att Sveriges lärare 
står enade och att organisationsgränser inte står i vägen för att vi ska kunna lyfta vår 
gemensamma arbetsmiljö. 

Under perioden besvarades 853 samtal från oorganiserade eller organiserade i annat 
förbund. Totalt besvarades 
ca 9 000 samtal.  

Vanligaste frågor förutom 
att man ville teckna 
medlemskap var 
lönecoachning, 
arbetsmiljö, oro kring 
corona, vägledning kring 
avtal och arbetstider, 
anställningsvillkor, 
rekrytering och 
uppsägning. 

– En ny medlem, 
gymnasielärare, som 
hörde av sig under 
kampanjen ville få stöd 
och i ett uppföljnings-
samtal ville hon bli ombud 
för Lärarförbundet, det 
första ombudet på den 
skolan! berättar Eva 
Persson på Lärar-
förbundet Kontakt. 
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Arena för engagemang 
Vårt arbete mot målen 2021

Mål 1 
En systematisk och ständigt 

pågående medlemsdialog 
utgör grunden för 
förändringar på 

arbetsplatsen, avdelning och 
Lärarförbundet  

nationellt. 

Budskapet i kampanjen var att det finns bara ett sätt för oss att ta oss 
igenom den situation vi nu befinner oss i – tillsammans!



 
Snabbt svar på fackliga frågor  
Under året lanserade Lärarförbundet en ny webbtjänst, Frågor och svar, där 
medlemmar enkelt kan ställa frågor, och även läsa svaren på andras. Där finns 
frågor och svar om allt från corona till lön, karriär och arbetsmiljö och 
diskussioner kan föras i ett forum. Under året ställdes 368 frågor i verktyget. 
Tidningen Läraren startade en podd, Lärarrådet, som ger råd och stöd till 
nyutexaminerade lärare. 

 
Dialog inför framtiden 

I ett digitalt upprop i början av året under parollen Nu räcker det! deltog 18 000 lärare 
och gav sina synpunkter på arbetsbelastningen och andra frågor. I en uppföljande 
dialog om hur en ny organisering skulle kunna utformas deltog cirka 3 000 lärare. De 
svarade på frågor om den egna arbetsplatsen och vad man hade för tankar om vilka 
frågor vi ska på ett nationellt plan.  

I arbetet om en ny organisering, som har präglat så mycket av året, har förbunds-
styrelsen kontinuerligt fört dialog med förtroendevalda på digitala dialogmöten. 
Organisationsförslagen har legat till grund för samtal mellan förtroendevalda från olika 
delar av landet på framtidskonferenser, målkonferenser, förbundsråd och extra-
kongresser. Dessa samtal har också varit ett underlag för förbundsstyrelsens fortsatta 
arbete med förslaget om ny organisering. 
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Första friståenderådet 
När Lärarförbundets kongress 2018 beslutade om en ny 
organisation för lärare som arbetar inom fristående/privat 
verksamhet var ett av målen att stärka det demokratiska 
inflytandet i Lärarförbundet. Ett steg i riktningen var att 
inrätta ett nationellt friståenderåd som är direkt rådgivande 
för förbundsstyrelsen. Nu har det första mötet genomförts. 

Henrik Tällberg, förtroendevald och fackligt engagerad i 
Jönköping var en av deltagarna. Han berättar att 
förtroendevalda över hela landet diskuterade frågor, som är 
viktiga för dem som arbetar inom fristående verksamhet, 
med Robert Fahlgren och Erika Bäck från 
förbundsstyrelsen.  

Det blev tydligt vilken enorm spännvidd det finns inom fristående verksamhet både 
gällande förutsättningar och arbetsområden. 

– Vi pratade mycket om hur vi kan vara en del i det stora förbundet, men ändå särskilt 
belysa frågor i fristående verksamhet på ett sådant sätt att det känns betydelsefullt för 
alla lärare att vara medlem i Lärarförbundet. 

Henrik Tällberg är fackligt engagerad sedan länge och är ledamot i referensorganet för 
vuxenutbildning. Han tycker det är självklart att vara med och påverka även i det 
nationella friståenderådet. 

– Det är nästan ännu viktigare att engagera sig fackligt i fristående verksamhet än i 
kommunal verksamhet, eftersom våra verksamheter ofta är hårt ekonomiskt styrda, 
och det inte är lika naturligt att det finns en facklig aktivitet här. 

Det finns även regionala friståenderåd där ombud från Lärarförbundet träffas.  

– På vårt senaste möte i Växjö träffades ett tiotal ombud. Vi diskuterade bland annat att 
anordna träffar för lärare som jobbar i upphandlad verksamhet och också olika sätt att 
träffas och ha aktiviteter på. Alla ombud är välkomna att delta, säger Henrik Tällberg. 

De bildade storklubb! 
Tankarna på att bilda klubb har funnits länge bland medlemmar och ombud på de sex 
Grillska gymnasierna runt om i Mälardalen. Men det var inte förrän i början av 2021 
som tiden var mogen. Den nya klubben har nu över 50 medlemmar på sex skolor i 
Eskilstuna, Uppsala, Örebro, Västerås, Stockholm och Sundbyberg. 

– Nu är det lättare att driva frågor, det blir också lättare att engagera med träffar och 
utbildningar som berör medlemmarna inom vårt eget avtalsområde. Det har blivit 
lättare att rekrytera nya medlemmar och att stötta varandra i ombudsrollen. 

Det berättar Therese Dahlkvist, lärare i engelska och svenska som andraspråk på 
Grillska Gymnasiet i Eskilstuna, och ordförande i klubben. Hon är mycket glad för allt 
engagemang från både medlemmar och ombud. 

– Vi har bara fått positiva reaktioner på beslutet att starta klubb, berättar hon. 

Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2021 16

Mål 2 
Fler medlemmar är 

engagerade i eller via 
Lärarförbundet. 



Linda Larsson, Katri Kingstedt, Josefin Kärf, Therese Dahlkvist och Nickolas Pappas Adlerburg från den 
nya klubbstyrelsen håller digitalt möte. Grillska gymnasierna ägs av Stiftelsen Stadsmissionens skola. 

 
Ombuden på de olika skolorna saknade ett naturligt gemensamt forum. De hade 
kontakt med Lärarförbundet var och en på sitt håll, men hade allt för lite interaktion 
med varandra trots att de har samma kollektivavtal och många gånger jobbar med 
samma saker. Digitaliseringen under covid-året underlättade både för klubbens 
tillblivelse och för mötesstrukturen. Styrelse och medlemmar behöver inte resa för att  
träffas och numera är det ingen som tvekar att delta i ett Googlemeet-möte. 

Facklig tid behövs 

Klubben kommer att ha styrelsemöten digitalt ungefär en gång i månaden. De har 
börja planera för vad styrelsen och medlemmarna vill med vår klubb. 

– En viktig sak vi behöver prata mer om med arbetsgivare är att vårt behov av facklig tid 
förändras när en klubb bildas. Så det är en av frågorna vi kommer ta upp i nästa 
samråd, berättar Therese Dahlkvist som vill uppmana fler att starta klubb. 

– Våga ta steget. Det är väldigt enkelt utifrån allt bra material som finns på hemsidan, 
och allt stöd från Lärarförbundet. Det kan verka knepigt inledningsvis och man får 
lägga en del tid på att hitta rätt men det är det absolut värt! 

. 
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Visionen - alla  
lärare tillsammans 
Under hela 2021 har arbetet för att ena alla lärare och rektorer i en ny organisering 
präglat nästan all verksamhet i förbundet.  

På framtidskonferenser, målkonferenser, förbundsråd och extrakongresser har 
förslaget diskuterats, stötts och blötts mellan förtroendevalda från olika delar av 
landet. Samtalen har varit ett underlag för förbundsstyrelsens arbete med förslaget om 
ny organisering. 

Fler ser värdet i medlemskap 
Satsningar på rekrytering har gett resultat. Under 2021 ökade medlemsantalet med  
2 208 personer och den totala medlemssiffran i slutet av 2021 var 233 314 personer. 
Störst ökning har skett bland yrkesaktiva, hela 2 094 personer. Det här är resultatet av 
ett mångårigt, fokuserat arbete enligt Lärarförbundets ordförandeJohanna Jaara 
Åstrand: 

– Fler yrkesaktiva väljer medlemskap hos oss och färre lämnar. Vi ser också en ökning 
bland fristående, och det är jättepositivt. Där har organisationsgraden varit låg, säger 
hon.  

2021 var ett tufft år för alla lärare och skolledare. Men det kan också ha lett till att fler 
sett värdet i att finnas i ett starkt sammanhang där man får det stöd och den trygghet 
man behöver och möjlighet att driva viktiga frågor tillsammans. 

– För att kunna stärka vår påverkanskraft och inflytande handlar det om att vara så 
många som möjligt, konstaterar Johanna Jaara Åstrand som också tror att fler nu 
insett att det som bygger facklig styrka är hur många vi är bakom de krav vi ställer.  

– Det driver också på processen att samla den lärarfackliga kraften gentemot 
arbetsgivare och politiker, säger hon. 

Källa Läraren 
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Starkare tillsammans 
Vårt arbete mot målen 2021

Mål 3 
Lärarförbundets andel  

av yrkesverksamma 
utbildade lärare och 
skolledare har ökat  

. 

https://www.lararen.se/nyheter/fackligt/sa-mycket-okar-lararforbundet


Skolledarombuden har gjort 
skillnad under pandemin 
Solveig Häggkvist är ordförande och 
skyddsombud i Lärarförbundet 
Skolledares lokala styrelse i Umeå 
kommun. Hon är också rektor i förskolan 
och ledamot i Lärarförbundet Skolledares 
nationella styrelse.  

Solveig menar att skolledarombuden 
gjort verklig skillnad under pandemin. 

– De frågor som skolledare signalerar om 
är den stora arbetsbelastningen med 
personalbemanning, hur man ska 
hantera smitta i verksamheten, att 
rutiner för att minska smitta följs samt 
känslan av skolledare alltid behöver vara 
tillhands för att verksamheten ska 
fungera.  

Mindre stöd på distans 

Det är väldigt många bollar som har 
hamnat på skolledares bord. De skolledare som har en 
liten enhet och visst administrativt stöd, har upplevt att 
detta stöd har minskat under pandemin när det varit på 
distans. 

– Många frågor har handlat om att ställa om till 
distansarbete och hur de har påverkat undervisningen, 
säger Solveig Häggkvist som tycker att det ändå gått 
förvånansvärt bra.  

– Vi har jobbat på fackligt för att få rätt stöd från huvudman till rektorer och 
verksamheter. 

Stödet har till exempel handlat om att få hjälp med hur kommunikationen vid sjukdom 
ska göras. De har även tagit fram rutiner tillsammans med arbetsgivaren. De har 
underlättat. 

– Arbetsgivaren har, tillsammans med oss fackliga, gjort en risk och konsekvensanalys 
kring rektorers arbetsmiljö i pandemin. Vi har försökt skruva i det för att få rätt stöd på 
plats. Rektorerna har stöttat varandra och det har varit viktigt. 

Skolledarombuden lyfter saker med arbetsgivaren. Det är bra då medlemmar hör av 
sig till de fackliga representanterna: 

– Vi gör skillnad, konstaterar Solveig Häggkvist. Vi kan påverka tillsammans genom att 
ta det vidare i olika forum. Det är viktigt och möjligt för medlemmar att kunna göra sina 
röster hörda. 
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Mål 4 
Ombuden har stor 
legitimitet bland 

medlemmarna på 
arbetsplatsen och skapar 

och fångar upp 
engagemang. 



Rapport om smittan 
Hela 2021 fortsatte pandemin att leda  
till en totalt ohållbar situation i skolan.  
I slutet av året började smittspridningen bland barn och 
elever att skena. Lärarförbundets nya coronarapport 
visade att fjärr- och distansundervisningen, frånvaron 
bland elever och lärare samt lärarnas arbetsbelastning 
har påverkat undervisningens kvalitet negativt. 

– Det borde inte komma som en nyhet för någon att lärarnas arbetsbelastning 
eskalerat till en ohållbar nivå. Det är under all kritik att huvudmännen, efter snart två 
år med pandemin, inte har lyckats vidta tillräckliga åtgärder för att slå vakt om lärarna, 
konstaterade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. 

Hårt arbete 

Under pandemin har Lärarförbundets arbete med utbildning, juridisk vägledning, och  
rådgivning trappats upp, bland annat för att se till att arbetsgivarna vidtar åtgärder 
som gör att myndigheternas rekommendationer om smittskydd går att följa. Den ökade 
arbetsbelastningen som pandemin fört med sig, och rädslan för smitta, är 
arbetsmiljöfrågor som skyddsombuden arbetat hårt med att hantera. 

Lärarförbundet i Örnsköldsvik krävde snabba åtgärder av kommunen då lärare och 
elever i grundskolan tvingades att sköta covid-städningen. Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund lämnade in en gemensam begäran till arbetsgivaren om att 
snabbt åtgärda arbetsmiljöproblemen i kommunens skolor, en så kallad 6:6a. Det 
handlade också om att det var omöjligt att hålla avstånd i skolan enligt FHM:s riktlinjer. 

– Oron är ett arbetsmiljöproblem. Även elevernas oro. Det kan man hantera genom att 
låta lärarna förbereda sig, och planera en smidig öppning, berättade Olle de Vahl, 
gymnasielärare och Lärarförbundets skyddsombud. 

Lärarförbundets coronarapport ”Allt ska fungera som vanligt”. 

Ur Lärarförbundets krav: 
• Lärare ska prioriteras i covid-19-vaccineringen 

• Arbetsgivarna ska göra riskbedömningar med skyddsombuden och åtgärda. 

• Skyddsutrustning ska finnas tillgänglig och tillhandahållas av arbetsgivaren. 

• Lärarna ska få fokusera på sitt kärnuppdrag. 
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Ett attraktivt yrke 
Vårt arbete mot målen 2021

Mål 5 
Varje lärar- och skolledare har  

en god arbetsmiljö med 
organisatoriska förutsättningar,  

bra balans mellan krav och resurser 
och tillräcklig tid till för- och 

efterarbete, planering, reflektion  
och utveckling för att säkerställa  

en uthållig kvalitet  
i undervisningen. 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-ska-fungera-som-vanligt-coronarapport


Sista rankningen – nu måste 
staten ta sitt ansvar 
2021 var det sista året som Lärarförbundet gjorde sin klassiska rankning av landets 
skolkommuner. Nu läggs rankningen ned efter 20 år. Anledningen är att förbundet vill 
markera att staten behöver ta över ansvaret då kommunerna inte klarar av sitt 
uppdrag. 

Övertorneå vann denna gång, precis som året innan, och Vadstena knep andraplatsen 
för andra året i rad. Trean, Älvsbyn, låg förra året på tiondeplats och har alltså 
förbättrat sina resultat. Men skillnaden mellan olika kommuner är för stora.  

– Kommunerna långt ned på listan har problem med resurser, resultat och lärartäthet 
och inget händer, år efter år, säger Johanna Jaara Åstrand som menar att den enda 
lösningen är att staten tar över huvudansvaret för finansieringen av skolan. 

Fem i topp Fem i botten 

1. Övertorneå  286. Gnesta 

2. Vadstena 287. Nynäshamn 

3. Älvsbyn 288. Borlänge 

4. Åmål 289. Tierp 

5. Arvika 290. Haninge 

Det går inte att vara anonym 

För andra året i rad toppar alltså Övertorneå listan, som blir Lärarförbundets sista. 
Varför? Det är småskaligheten som är en av nycklarna, menar rektor Maria Carlsson 
på Svarträvens skola: 

– Det går inte att vara anonym här. Alla känner alla och det är svårt att gömma sig, på 
gott och ont. Det betyder bland annat att risken för att någon elev faller mellan stolarna 
minskar. 

Viktigast är dock personalen och dess hängivna arbete: 

– Framgången bygger på samstämda team i skolorna, där kompetenta och motiverade 
lärare gör ett fantastiskt arbete. 

Johan Heikkilä, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning, tror att framgång hos 
elever bygger på att lärarna trivs med jobbet. 

– Ges vi lärare rätt förutsättningar, får också eleverna den kunskapsutveckling som är 
önskvärd. 

Fakta: Övertorneå har ca 4 000 invånare, tre F-9 skolor (varav en friskola) och en 
kommunal gymnasieskola. Klasserna är små, sällan över 20 elever i varje klass, och 
personaltätheten per elev är hög. 

Källa: Läraren 
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Kollektivavtal stärkte lärarna 
Under 2021 har Lärarförbundet förhandlat om 
kollektivavtalen inom flera avtalsområden. De 
två största är avtalen med Sveriges kommuner 
och regioner samt Friskoleavtalet med 
Almega. Avtalen omfattar 1,2 miljoner 
medarbetare och innehåller omställning, 
tjänstepension och arbetsmiljö.  

Det är därmed en av arbetsmarknadens 
bredaste överenskommelser både avseende 
dess materiella vidd och antalet som omfattas.  

Överenskommelsen ger också förutsättningar 
för att ytterligare stärka den svenska modellen 
och rollen för sektorns parter. 

Skolavtal 21: 

Kollektivavtal mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd och 
arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. 

Samtliga skolformer och utbildningsverksamheter hos dessa arbetsgivare omfattas. 
Det nya avtalet HÖK 21, eller Skolavtal 21, gäller till och med 31 mars 2024 för 128 000 
medlemmar.  

Några delar ur avtalet är: 

• Hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjligheter 

• Löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft 

• Kompetensutveckling som stärker professionen och verksamhetens kvalitet 

Avtalspaket för en hållbar, attraktiv och jämställd välfärd: 

Tre kollektivavtal tecknades för samtliga 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, 
regioner och arbetsgivare inom Sobona. 

Några delar ur avtalet är: 

• Omställning, anställningstrygghet och livslångt lärande. 

• Ökad avsättning till tjänstepension i AKAP-KR. 

• Friskare arbetsplatser. 

Nytt kollektivavtal för friskolor: 

Friskoleavtalet gäller till 2023 för lärare i alla skolformer, skolledare och studie- och 
yrkesvägledare som är anställda på friskoleföretag kopplade till arbetsgivar-
organisationen Almega Tjänsteföretagen. Lärarförbundet har närmare 11 000 
medlemmar inom området. 

Några delar ur avtalet är: 

• Inför varje arbetsår/termin ska arbetsgivaren tillsammans med dig planera dina 
arbetsuppgifter och hur din arbetstid ska förläggas. Det ska finnas tillräcklig tid för  
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Mål 6 
Lärares och skolledares löner  
är konkurrenskraftiga, jämfört  
med andra akademikeryrken,  

med en lönestruktur där 
omotiverade löneskillnader 

motverkas och en lönesättning  
som gynnar skolan, elever, 

skolledare och lärare.



 
planering och uppföljning.  

• Ett strategiskt och långsiktigt arbete ska göras för att uppnå en önskad lönestruktur 
och stärka lönebildningens legitimitet. 

• Lönenivåerna ska vara sådana att man kan attrahera och behålla behöriga och 
legitimerade lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. 

• Utveckling och goda prestationer ska löna sig, såväl som erfarenhet och 
yrkesskicklighet. 

• Grundläggande villkor som reglerar skolresor. 

• Förbättringar inom föräldratillägget. 

• Flera inskränkningar i rätten till sjuklön har slopats. 

• Då arbetstid och arbetsinnehåll fastställs ska hänsyn tas till fackliga uppdrag och 
kompetensutveckling. 

Läs mer om avtalen här. 

”En av arbetsmarknadens 
bredaste överenskommelser” 

 

Skapade ett nätverk  
för nya lärare  
Nätverket för nya lärare är ett forum på Facebook där 
medlemmarna kan möta kollegor från hela landet som 
ställs inför liknande, eller helt olika, utmaningar i den nya 
rollen som yrkesverksam lärare.  

Tanken är att det ska vara en plattform för att ventilera 
funderingar och frågor som ny lärare. Hittills har drygt 1 
600 medlemmar anslutit sig. 

– Här kan vi dela med oss av glädjeämnen och utmaningar, ge och få tips och idéer 
samt tillsammans få kunskap för att lättare förstå lärarrollen. Men framförallt är detta 
en plats för gemenskap, berättar Mathilda Hansson en av initiativtagarna. 

Nätverket är satsning från Lärarförbundet på initiativ av tre engagerade lärarstudenter 
som nu själva är nya lärare. Syftet är att bidra till en än mer engagerad lärarkår som 
har bred kunskap om och vill utveckla professionen. 
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Mål 7 
Fler vill bli och förbli  

lärare och skolledare.

https://www.lararforbundet.se/artiklar/avtalsomraaden-och-centrala-kollektivavtal
https://www.facebook.com/groups/natverkfornyalarare/


 Professions- 
program på gång 
Lärarförbundet har länge drivit frågan om  
ett professionsprogram och under 2021 föreslog  
regeringen att ett nationellt professionsprogram  
för rektorer, lärare och förskollärare inrättas.  
Syftet är att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på  
lärarutbildningen, och öka skolprofessionernas attraktionskraft. 

– Det är en glädjande nyhet, sa Robert Fahlgren, Lärarförbundets andre vice 
ordförande. Professionen behöver goda möjligheter till professionell utveckling och 
ämnesfördjupning. 

Frågan har samlat partierna, det finns en bred medvetenhet om vikten av 
lärarprofessionens betydelse för svensk skola. Robert Fahlgren hade gärna sett en 
annan modell men tror att förslaget har potential att vidareutvecklas. 

– Rätt utformat kan detta få en stor betydelse för lärarna, och professionen måste ha 
ett stort inflytande på utvecklingen av programmet. Det råd med företrädare för 
professionen som föreslås, ska fylla den funktionen. 

– Ett professionsprogram kan aldrig styras av politiken och det är viktigt att etablera 
detta redan från början, konstaterade han. 

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (regeringen.se) 

 

Engagerad för  
barnens röster 
Ilyas Abdullahi på Husbygårdsskolan i Stockholm  
blev Årets lärare i fritidshem. Hans engagemang för att  
göra fritidshemmet till en trygg plats där barnen kan  
utvecklas övertygade juryn. 

Ilyas Abdullahi vill att barnens röster ska bli hörda på fritids  
och att de ska känna att de duger som de är.  

– Det är jätteviktigt för mig att skolan är en plats där barnen är trygga och får möjlighet 
att utvecklas till sin fulla potential. Det är det vårt yrke går ut på. Steg ett är att de 
känner tillhörighet i skolan och får komma till tals. 
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Professionens utveckling 
gynnar kvaliteten 
Vårt arbete mot målen 2021

Mål 8 
Varje lärare och skolledare  

har goda förutsättningar och 
rätt till att delta i ett 

professionsprogram som är 
välförankrat i professionen och 

som innehåller kontinuerlig 
kompetensutveckling och 
utvecklingsmöjligheter.

Mål 9 
Lärares yrkesetik 

genomsyrar 
professionens dagliga 

arbete.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/07/professionsprogram-for-rektorer-larare-och-forskollarare/


Ilyas Abdullahi, årets lärare i fritidshem, 2021. Diplomet överräcktes av Robert Fahlgren. (Foto: Läraren) 
 

Husbygårdsskolan ingår i ett nätverk med fritidshem i Husby, Akalla och Kista där 
lärarna i fritidshem träffas en gång per termin och utbyter tips och idéer på hur de kan 
lyfta fritidshemmen i områdena.  

Ilyas Abdullahi jobbar mycket med att aktivera barnen på rasterna. 

– Det är i gruppen och i det sociala samspelet som barnen lär sig och där kan vi göra 
väldigt mycket. Jag älskar att vara en del av det och visa barnen lite i taget hur världen 
fungerar. Det är så mycket känslor med barn, vilket är jättekul och man får så mycket 
glädje tillbaka. (Källa: Läraren) 

 
Ur juryns motivering 

Ilyas engagemang kännetecknas av att han vill att eleverna är trygga och kan nå 
sin fulla potential i en skola där alla känner att de duger som de är. Han vill att 
barnens röster blir hörda i ett sammanhang där han är barnens stöd och 
förlängda arm. Ilyas signalerar ödmjukhet både i kontakterna med barnen och i 
samarbetet med sina kollegor. Han betonar att alla i arbetslaget ska känna sig 
delaktiga och lyssnar på det som sägs men även på det som antyds mellan 
raderna. 

Utmärkelsen delas ut av Lärarförbundet.  
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https://www.lararen.se/fritidspedagogik/aktuellt/arets-larare-i-fritidshem-kanns-stort-och-arofyllt?fbclid=IwAR3NTUvGInFxCCDBUk0JGIoz7DDg-nmRc5YWyIsNJc3EkgOdlsrt1WIsFhg


En seger för Lärarförbundet 
Tillsammans med fackförbundet Kommunal och forskare 
har Lärarförbundet i många år arbetat för att regeringen 
ska tillsätta en bred utredning kring förskolan. Man har 
samlat ett upprop för en likvärdig och hållbar förskola, 
påverkat politiker, skickat skrivelser och drivit opinion. 2021 
ställde sig riksdagen till slut bakom förslaget om att utreda 
förutsättningarna för en likvärdig och hållbar förskola. 

– Efter starka påtryckningar så har riksdagen äntligen 
bestämt sig. Senast det gjordes var i samband med 
barnstugeutredningen på 70-talet! Det säger Pia Rizell, 
förskollärare och ledamot i förbundsstyrelsen. Hon menar att 
det behövs ett rejält omtag. Det måste lyftas på många stenar: 
– Likvärdigheten drar isär och förutsättningarna sviktar. Det räcker inte att prata om 
hur viktig förskolan är både för barnet i nuet och för det livslånga lärandet, det behöver 
visas med handling! 

Riksdagens beslut om att utreda förskolan 

Tydligare uppdrag för elevhälsan 
Under året presenterade utredningen Bättre möjligheter för eleverna att nå 
kunskapskraven sina förslag till regeringen. Bland annat menar utredningen att 
elevhälsan ska få ett tydligare uppdrag och en minimistandard för bemanningen. 

– Det är en seger för Lärarförbundet, sa Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara 
Åstrand. Lärarförbundet har länge krävt att tillgången på speciallärare och 
specialpedagoger säkras. Nu är det viktigt att elevhälsan får de resurser som krävs för 
att möta varje elevs behov. 

(Källa Läraren). 
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Mål 10 
Professionens 

autonomi har ökat.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forskolan_H801UbU7
https://www.lararen.se/nyheter/specialpedagogik/forslaget-lagstaniva-for-elevhalsan?fbclid=IwAR1LBNMm0NOPaAmgnjQv07xTpkeeeqh2oT_lQO-cFZFdoZRtURN3tW-Vfpc


Balans – krav och resurser 
Lärarförbundet vill skapa ett hållbart arbetsliv för sina anställda och ha en frisk 
arbetsplats. Målet är en minskad korttidssjukfrånvaro och ett ökat frisktal. Vi vill att 
våra anställda ska uppleva balans mellan krav och resurser i arbetet och att det ska gå 
att kombinera arbete med föräldraskap. Arbetsklimatet ska inbjuda till delaktighet, 
uppmuntra lärande och gemenskap.  

Alla anställda:  
• Har utvecklingssamtal och lönesamtal.  

• Får kompetensutveckling med individuella utvecklingsinsatser och 
kansliövergripande kompetensinsatser.  

• Har en friskvårdstimme i veckan, friskvårdsbidrag samt  tillgång till rikstäckande 
företagshälsovård och frivillig hälsoundersökning vart tredje år.  

• Får ta del av och förväntas följa policyer och riktlinjer. Gäller även förtroendevalda. 

”Arbetsklimatet och arbetsplatsen ska  
upplevas hälsofrämjande, uppmuntra  

lärande och vara utvecklande.” 
Ur Systematiskt arbetsmiljöarbete – riktlinjer för arbetsmiljö 

Friskvård trots pandemi 

Eftersom de flesta arbetat hemifrån under 2021 kommer en hälsoundersökning att 
erbjudas alla anställda under våren 2022 som en del i uppföljningen av arbetsmiljön 
under pandemin. 

Lärarförbundet erbjuder olika friskvårdsaktiviteter för sina medarbetare genom 
idrottsföreningen Tresteget. Inga gemensamma arrangemang kunde genomföras p.g.a 
pandemirestriktionerna men däremot uppmuntrades till motionslopp digitalt som 
deltagarna kunde rapportera in. Det har också erbjudits digital pausstretch flera 
gånger i veckan och lunchpromenader. 

Kompetensutveckling 2021 

• Introduktion och digital utbildning av 16 nya medarbetare.  

• 3 digitala personaldagar (halvdagar) för alla medarbetare. 

• Förändringsledningsutbildning för 23 medarbetare. 

• En utbildning i processledarskap och agil transformation.  

• Coachande kollega – ett medarbetarinitiativ där kollegor reflekterar tillsammans. 
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Social hållbarhet 2021 
Ett hållbart arbetsliv



• Kunskapsmöten ledda av medarbetare, tex. om digitala verktyg eller arbetsmiljö.  

• Enhetsutbildningar i t ex medlemsrekrytering och arbetsrätt.  

• Chefskonferenser och chefsmöten kontinuerligt över året.  

• Ny digital utbildning i GDPR erbjöds alla medarbetare.  

Budget och utfall kompetensutveckling 

Den lägre budgeten för 2021 beror på att interna resurser har använts i större grad. 

Personalkommittén 

Kommittén möttes 11 gånger, främst digitalt. Arbetet med översyn av kommitténs 
arbete har fortsatt för att se över arbetsformerna, anpassa dem till digitala arbetssätt 
och göra mötena mer effektiva. Översynen av samverkansavtalet mellan 
Lärarförbundet och Lärarnas a-kassa har tillsammans med Unionens riksklubb och 
Akademikerföreningen vid Lärarförbundet nedprioriterat på grund av pandemin och 
processen med ny organisering. 

Budget mkr Utfall mkr Nyttjandegrad Antal medarbetare

2021 1,6 1,0 85 % 236

2020 1,8 1,2 67 % 250

2019 1,6 1,5 94 % 287,5

2018 2 1,3 65 % 287,5
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Nyckeltal 
• Medarbetarundersökningen:   

Andel som deltog: 92 (88)% vår, 85 (92)% höst.  
Medelbetyg på skala 1-5 (5 är högsta betyg): 
-Office-kunskap för att vara effektiv i arbetet: 4,13 (4,1).  
-Stolthet över att arbeta på Lärarförbundet: 4,36 (4,3). 
-Skulle rekommendera Lärarförbundet som arbetsplats: 4,08 (4). 

• Utvecklingssamtal: 100% av alla anställda har erbjudits utvecklingssamtal. 

• Sjukfrånvaro: 4,28 (3,73)% 

• Friskvårdsbidrag andel som nyttjat: 77,7 (72,8)% . 

• Föräldraledighet: 1,56 (1,66)%. Kvinnor: 1,89 (2,01)% Män: 0,91 (0,94)%. 

• Antal anställda: 236 (252). Kvinnor/män 159/77 (169/83). 

• Helårsarbetskraft: 234 (250). 

• Medelålder: 51 (50) år. 

• Medarbetare som slutat: 12 (28). 

• Nyanställda: 27 (22). 

• Personalomsättning: 8 (9,8)%.



Mångfald och jämställdhet 
Lärarförbundets likabehandlingsplan bygger på förebyggande åtgärder och rutiner för 
att undvika oskäliga löneskillnader. Vår årliga lönekartläggning granskar om det finns 
löneskillnader som kan förklaras utifrån kön eller annan form av diskriminering. 
Anställda får varje år svara på en anonym enkät om de känt sig missgynnade på grund 
av någon av diskrimineringsgrunderna. 

Lönekartläggning 

Under 2021 gjordes en arbetsvärdering som sker vart 3:e år. Den ligger till grund för 
lönekartläggningen och bedömer kraven på olika arbeten inom en organisation och 
jämföra dessa för att se om de kan betraktas som likvärdiga. I det arbetet gjordes även 
en jämförelse med andra externa organisationer.  

En oberoende konsult ledde arbetet med arbetsvärderingen och granskade kansliets 
löneavtal och lönepolitiska riktlinje. I värderingen konstaterades att inga 
diskriminerande faktorer gällande lönesättning finns i dessa styrdokument.  

• Två individer har via lönekartläggningen identifierats vara i behov av en justering för 
att eliminera risk för osakliga skillnader i lön. Arbetsgivaren justerade deras löner 
per 1 december 2021. 

Icke-diskriminering 

I pulsmätningen uppgav 1,45 (1,33)% att de på något sätt upplevt att de blivit 
diskriminerade utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.  Det är en liten ökning från 5

i fjol, en ökning som även syntes förra året. Kansliet har därför, som ett led i en 
handlingsplan, tagit fram frågor och rutiner att gå igenom i samband med 
arbetsplatsträffar. Målet är att arbeta förebyggande för att förhindra incidenter i 
framtiden.  

Under hösten 2021 beslöt Lärarförbundet att införa en visselblåsartjänst. Via den blir 
det även möjligt att anmäla kränkande särbehandling. Detta blir ytterligare ett verktyg i 
icke-diskrimineringsarbetet. 

”De fackliga organisationerna har en nyckelroll  
i arbetet med att främja lika rättigheter  

och möjligheter och motverka diskriminering.” 
Ur rutiner  vid kränkande särbehandling och diskriminering 

 De>a är även nyckeltal för incicenter gällande mänskliga räUgheter i organisa<onens verksamhet.5
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Nyckeltal 
• Lönekartläggning: två individer fick lönerna justerade för att eliminera risk 

för osakliga skillnader i lön. 

• Diskriminering: 1,45% (1,33)% har upplevt att de blivit diskriminerade utifrån 
någon av diskrimineringsgrunderna.



Utbildningar för förtroendevalda och medlemmar 
Arbetsplatsombud 

• Digital introduktionsutbildning: 43% av alla nya arbetsplatsombud. 

• Grundläggande ombudsutbildning: 534 personer.  

• Lokala ombudsutbildningar  

• Påbyggnadskursen Fackligt inflytande på arbetsplatsen, FIA: 244 personer. 

Skyddsombud 

• Introduktions- och fortsättningsutbildning: 740 skyddsombud. Om skyddsombudens 
uppdrag med fokus på skolans arbetsmiljö.  

Stärkta i uppdraget 

• 7 294 deltagare i webbinarier för förtroendevalda om arbetsmiljöarbete under 
coronapandemin och avtalsinformation 

• 1 270 förtroendevalda deltog i nationellt arrangerade utbildningar om t.ex. arbetsrätt, 
arbetsmiljö och olika former av uppdragsutbildningar. 

För medlemmar 

• Webbinarier och vägledningar om avtal. 

• Webbutbildning för att stärka kunskapen om kollektivavtalets betydelse och innehåll 
och tips på hur kollektivavtalet kan stödja medlemmarna i deras vardag. 

• Webbinarier och workshops om e-Twinning tillsammans med Universitets- och 
högskolerådet. Detta är ett led i att öka samarbetet mellan lärare och elever i Europa. 
Den digitala plattformen gör det enkelt att arbeta med internationalisering och 
digitalisering i skolan. Flera av projekten inom e-twinning har hållbarhetsfokus. 
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Policyer och riktlinjer 
• Riktlinjer för arbetsmiljö. 

• Rutin för småbarnsföräldrar.  

• Lokalt trygghetsavtal.  

• Riktlinjer för pension och försäkring.  

• Lönepolitiska riktlinjer.  

• Riktlinjer om alkohol och skadligt bruk.  

• Avtal: Kollektivavtal9 för Lärarförbundets anställda med Unionens riksklubb 
och Akademikerföreningen vid Lärarförbundet.  

• Likabehandlingsplan. 

• Rutin vid kränkande särbehandling och diskriminering. 

• Rutin för ett mångfaldsperspektiv i kommunikationen. 

• Vårt förhållningssätt till politiska partier. 

• Riktlinjer för deltagande i aktiviteter arrangerade av  
Lärarförbundet. Uppdaterad 2021. 

• Riktlinjer för arbete från annan plats. NY 2021.



Påverkan och opinion 
Året har präglats av kommunikation kring konceptet av ett nytt förbund, Sveriges 
lärare. Annonser, filmer och medlemsnära aktiviteter genomfördes där fokus i 
budskapet var Lärarförbundets syfte att engagera alla Sveriges lärare att tillhöra ett 
nytt förbund. 

I ett brett digitalt upprop i början av året ombads lärare och skolledare att engagera sig 
under samlingsnamnet ”Nu räcker det”. Där ställdes krav för minskad 
arbetsbelastning. 18 000 lärare deltog i uppropet som också  blev en kunskapskälla för 
vad lärare och skolledare tycker.   

Under hösten marknadsförde Lärarförbundet sitt mest populära verktyg, ”Min lön”, 
som ger lärare och skolledare möjlighet att se lönestatistik, löneutveckling de senaste 
åren samt vad andra lärare i respektive yrkesgrupper tjänar.  

En lightversion av ”Min lön”, togs fram som ett digitalt rekryteringsverktyg. Den som 
inte är medlem kan nu prova på tjänsten i tio dagar. “Min Lön Light” gav under året 
dialog med 4 586 lärare som inte var medlemmar i Lärarförbundet.     

Superinsatser 
Fyra gånger under året samlade vi hela organisationens kraft i så kallade 
superinsatser. Målet är att nå så många lärare och skolledare som möjligt i 
rekryterande syfte. Coronapandemin har hittills lett till att vi inte kunnat genomföra 
rekryterande insatser i den omfattning som var tänkt.  

• Januari: Kampanjen ”När samhället stänger ner öppnar vi upp”. Kontakten öppnade 
upp för potentiella medlemmar att kunna ringa in till oss och startade också en 
kampanj som visade på vikten av bra ombud.  . 

• April: Fokus på Global action week och Internationella arbetsmiljödagen. Vi öppnade  
upp Kontakten för potentiella medlemmar att ringa in och ställa frågor om 
arbetstid.   

• Terminsstart: vi spred digitalt material om lärares arbetstid, skolavtal 21 och den nya 
gymnasiepolitiken, allt i rekryterande syfte. 

• Årsslutet: Dokumentationsbördan och vikten av att värna lärares kärnuppdrag lyftes i 
en rapport, material till ombuden och ett webbinarie.  
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Påverkansarbetet 
Året präglades av pandemin och påverkan för att få en bättre arbetssituation för lärare 
och skolledare. Lärarförbundet fick gehör för att kraven på lärarna skulle minska men 
partierna lyckades inte enas om hur det skulle göras. En extra miljard tillsköts till 
skolan för att kompensera för pandemin.   

Segrar under året

• Riksdagen ställde sig bakom att det behöver genomföras en statlig utredning av 
förskolan. 

• Regeringen föreslog att ett professionsprogram för lärare och skolledare ska införas 
och resurser avsattes i budgeten för 2022.   

• Flera partier tog steg i rätt riktning i frågor om likvärdighet i skolval och skolans 
finansiering.  

Bakslag  

Regeringen vidtog inte tillräckliga åtgärder för att underlätta skolans situation under 
pandemin. Lärare blev inte prioriterade i vaccineringen och alldeles för få åtgärder 
vidtogs av huvudmännen runt om i landet.    

Rapporter 
• En skola med svångrem - Om den ekonomiska utvecklingen i grundskolan mellan 

åren 2018 och 2019. Resultaten pekar på att en betydande besparingsvåg sveper fram 
i flertalet kommuner. 

• Digitalisera inte bort lärarprofessionen - Under pandemin har många skolor helt 
eller delvis fått ställa om till digital undervisning. Fyra av fem lärare menar att jobbet 
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skulle bli mindre givande med mer distansundervisning i framtiden. Nästan varannan 
skulle överväga att byta yrke.  

• Coronarapport: Allt ska fungera som vanligt - Bara vart tredje ombud tycker att deras 
arbetsgivare har satt in tillräckligt med åtgärder för att minska smittspridningen, och 
endast vart femte ombud håller helt med om att det går att följa FHM:s 
rekommendationer. 

• När tryggheten brister, om hot och våld i skolan - Nästan hälften av 
högstadielärarna och mer än var femte gymnasielärare har utsatts för en hotfull 
situation av en elev de senaste två åren. 

•  Håll käften kärring - Varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 
har utsatts för fysiskt våld av elever. 

•  Dokumentationsbördan; ett hot mot lärares kärnuppdrag – Kraven på dokumentation 
gör att nio av tio lärare känner sig stressade och att deras arbetsglädje minskar. 
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Lärarförbundets anseende

I Kantar-Sifos anseendemätning för 2021 minskade anseendet något men är det näst högsta sedan 
mätningarna inleddes. Sett över en längre tid är det tydligt att Lärarförbundet successivt har stärkt 
sin ställning hos den svenska allmänheten.



Kanalerna har utvecklats 
Lärarförbundets redaktionella kanaler har fortsatt att utvecklas under 2021. Antalet 
besökare ökade kraftigt, både på sajterna och i de sociala kanalerna. Mest ökade de 
ämnes- och skolformskanalerna. En läsarundersökning av Lärarförbundets tidningar  6

visade mycket goda resultat. Samtidigt som pappersläsandet generellt minskar så ökar 
läsandet av Lärarförbundets tidningar, framför allt de nya ämnesnischade titlarna. De 
övriga ligger kvar på ungefär samma höga nivåer som vid den senaste mätningen 
2019. Under året producerades även flera poddar samt rörliga format för sociala 
kanaler. 

Läraren – tidningen och sajten 

Läraren har under 2021 blivit en allt viktigare kanal för påverkan och har bidragit till att 
lyfta lärarnas viktigaste frågor. Artiklar har resulterat i nyhetsinslag, studiosamtal och 
ledarkommentarer i de största medierna, men även inspirerat ett par riksdagsdebatter 
samt bidragit till frågeställningar i en partiledardebatt i SVT. 

Under året genomförde Läraren tillsammans med Lärarförbundet den redaktionella 
kampanjen ”Min lön”. Syftet var att med starkt redaktionellt innehåll och bred 
spridning driva både medlemmar och icke-medlemmar till kampanjsajten. Resultatet 
blev sensationellt: drygt tio tusen lärare lämnade sina kontaktuppgifter till 
Lärarförbundet. 

Tidningen Folkhögskolan samt lektionsbanken, med 80 000 besökare i månaden, blev 
under hösten en del av Läraren.  

Tidningen Läraren 

Upplaga: 213 700  (TS 2021). 

Webbplatsen Läraren.se 

Sidvisningar 9 070 000 (2021). 

Läraren på Facebook: 

Följare: 61 827. Inlägg: 2 731. 

Interaktioner: 243 182.  7

 
Medaljregn över Läraren 
Under 2021 belönades Läraren med fyramedaljer: 

• Guld, “Årets reportage” (Swedish Content Awards). 

• Silver, “Årets sociala medier” (Swedish Content Awards). 

• Silver, “Årets podd” (Swedish Content Awards). 

• Brons, ”Årets kampanj” för kampanjen Min lön (CMA London). 

 Genomförd av Kantar Sifo.6

 Informa<on från Facebook/Meta/Crowdtangle (2021)7
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Läraren 10-2021

5

Vinjett
En tidning från Lärarförbundet

nr 10-2021

Lyckas med tuffa samtalet

M I N  L Ä R A R E”Lotta gjordehistoriakristallklart”
D O K U M E N TVar togde manliga lärarna vägen?
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Digitala inspirationskvällar – en succé 
Under 2021 bjöd Lärarförbundet in medlemmarna till totalt 20 inspirations-
föreläsningar. Några var speciellt inriktade på skolledare, förskola och fritidshem. Men 
även kända personer talade om mer breda ämnen. Poeten Bob Hansson talade t. ex. 
om vikten av lust och snällhet på jobbet och skådespelerskan Sissela Kyle talade om 
feminism. Inspirationskvällarna sändes live och kunde även streamas efteråt från 
Lärarförbundets webbplats. Vissa föreläsningar var öppna för icke-medlemmar och 
Lärarförbundet kunde kontakta 752 personer för att erbjuda medlemskap. 

• 95 procent av deltagarna vill att föreläsningarna fortsätter att sändas digitalt.  

• 10 165 visningar av livesändningarna, 8 749 visningar efteråt. 

Ida-Mari Bengtsson, Helen Lenving Ekstrand, och Mattias Henriksson är lärare i fritidshem och berättade 
om sitt arbete under en av inspirationskvällarna under hösten.  
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Nyckeltal: 
 
Webbsidan 

• Antal besök: 2 297 889 (1 719 766) besök, +12%.  

• Sidvisningar: 7 123 826 (7 804 122) (-8,7%). Unika besökare: 1 441 305.  

• Mest sökta teman: Lön (16 317), försäkringar (3 412), pension (1 231). 

• Populäraste verktyg: Min lön (72 446), Arbetstidskollen (1761),  
Dialogen (1 130). 

• Intranätet ”Förbundsnätet” har haft 223 294 besök. 

Sociala medier  

Följare 
Facebook: 72 819 (ca 73 400), Instagram: 19 913 (ca 18 900),  
Twitter: 17 015 (ca 16 800), Linkedin: 8 222.  

Avtalsrörelsen under våren 2021 genererade många kommentarer och 
pandemin har fortsatt att engagera följarna. Inget material publiceras i våra 
sociala medier innan minst en kommunikatör granskat och fastställt att 
innehållet är i linje med det Lärarförbundet står för. 



Rådgivning och dialog med 
medlemmar 
Tjänsten Frågor och Svar som infördes på Lärarförbundets webbplats har blivit ett 
viktigt redskap för att kommunicera med medlemmar och potentiella medlemmar. Det 
är ett forum för generella frågor och många frågor kan besvaras utan att 
medlemmarna behöver ringa eller skicka mejl. Både Enheten för medlemskap och 
Facklig vägledning har därför fått färre direkta samtal under året.   
Det här kan också bero på att medlemmarna loggar in på Min Sida allt mer där de 
också hittar svar.  

Det har kommit in många frågor om corona under året. Ex: Vad gäller när rekom-
mendationerna förändras med kort varsel? Vad gäller vid graviditet, ersättnings-
bortfall och avstängning från arbetet?  

Vanliga frågor 2021: 

• Riskbedömningar. 

• Den höga sjukfrånvaron. 

• Det pressade personalläget. 

• Lönecoachning. 

• Frågor från nya lärare och ombud.  

Enheten för medlemskap har under året börjat arbeta med rekrytering per telefon. 
Medarbetarna har genomgått en omfattande rekryterings-utbildning som i framtiden 
kommer att erbjudas fler anställda på kansliet. Dessa samtal är en viktig anledning till 
att förbundets medlemsantal ökar.  

Under året inleddes ett arbete med att följa upp hur pass nöjda medlemmarna är efter 
mejlkontakt med förbundet. I nästa steg ska en undersökning göras över hur nöjda 
medlemmar som ringt in till enheterna är.  
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Klagomål och skadestånd 

Under året har 3 personer ansökt om skadestånd. Samtliga tre har beviljats 
utbetalning. Då beloppen varit under vår självrisk till Folksam har utbetalning skett 
direkt från förbundet. Två tidigare ärenden som hanterats av Folksam har avgjorts och 
dessa har ej beviljats ersättning. 

Personuppgiftsincidenter 

Lärarförbundet har rutiner och ett dataskyddsombud för att leva upp till GDPR-lagen. 
Den kräver att vi ska upptäcka, utreda och i vissa fall rapportera 
personuppgiftsincidenter. Det handlar om risker att den registrerades fri- eller 
rättigheter inskränks t ex vid brott mot sekretess, att uppgifter förstörs eller kommer i 
orätta händer.  

Förbundets behandling av personuppgifter har under året förbättrats avseende den 
förhandsinformation som presumtiva medlemmar får på webbplatsen. Förtroendevalda 
har fått tillgång till en ny e-utbildning om GDPR. Förändringar i IT-system och byte av 
leverantörer har bidragit till en högre informationssäkerhet. 

Under 2021 utreddes 33 befarade incidenter varav två anmäldes till  
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). En handlade om ett större marknadsutskick där 
uppgift om adresskälla, då kontaktuppgifter inhämtats från tredje part, saknades. Den 
andra handlade om integritetskänslig information som av misstag röjdes i ett protokoll 
som delades efter ett lokalt fackmöte på en arbetsplats. Båda anmälningar lämnades 
in inom de 72 timmar efter upptäckt som GDPR-förordningen kräver.  
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Nyckeltal 

Enheten för medlemskap 

• Besvarade frågor per telefon: 43 811 samtal. 

• Rekryterande samtal: 12 542. 

Arbetsrättslig rådgivning 

• Svar på frågor per telefon: 44 394 samtal (varav 5 743 från förtroendevalda). 

• Facklig vägledning: 12 636 mejl. 

• 1 500 frågor i Frågor & svar har besvarats (hälften av dem arbetsrättsliga). 

Policyer och riktlinjer 
• Informationssäkerhetspolicy. 

• IT-policy. 

• Programförklaring. 

• Kommunikationsstrategi. 

• Tillgänglighetspolicy för digitala verktyg. 

• Policy för sociala medier. 

• Styrdokument för kommunikation. 

• Annonspolicy.



Globalt fackligt arbete  
Ytterligare ett år har världens skolor och lärarorganisationer påverkats av pandemin. 
Skolledare och lärare världen över har, mitt under brinnande pandemi, försvarat social 
rättvisa och en trygg återgång till skolan för elever och skolpersonal.  

Den globala lärarfederationen Education international har tillsammans med OECD 
formulerat 10 principer för likvärdig återhämtning/återgång. En av dessa är att hålla 
skolorna öppna så mycket som är möjligt och så säkert som det går. Detta har krävt 
påverkan för en säker arbetsmiljö, digitala resurser och krav på att lärare ska 
prioriteras i vaccineringsprocessen.  

Världsfacket IFS årliga Global Rights Index förmedlade en dyster bild över 2021. 
Pandemin har ytterligare försvårat det fackliga arbetet och i flera länder har regeringar 
minskat den fackliga rörelsens utrymme och förföljt, fängslat eller mördat dess 
medlemmar och ledare.  

Att agera mot kränkningar av fackliga rättigheter är en del av Lärarförbundets globala 
arbete i samarbete med andra lärarfack och EI som bevakar fackliga rättigheter globalt 
och agerar genom ILO. Tillsammans har vi protester mot kränkningar i bl.a. 
Afghanistan, Colombia, Indien, Iran, Jordanien och Myanmar. Lärarförbundet har skrivit 
egna protestbrev. 

Samarbetsorganisationerna har under året försvarat rätten till kollektivavtal, även i 
länder med ett synnerligen fientligt klimat för fackligt arbete, som Colombia och 
Filippinerna. 
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Projekt finansierade med medlemsavgifterna 2020 SEK

• GTU Gambia: ombudsutbildning. 91 248

• PSEUM Malawi: stöd till kongress. 60 076

• CSC, FENECO, SYECO DRC Kongo: tre studiecirklar samt 
påverkansarbete för en kostnadsfri offentligfinansierad skola.

249 556

• AIPTF Indien: organisationsutveckling, opinionsarbete och kampanjer  
för trygga anställningar med anständiga villkor och löner.

165 716

• PGRI Indonesien: organisationsutveckling, opinionsarbete och  
kampanjer för trygga anställningar med anständiga villkor och löner.

586 739

• EI Latinamerika pedagogiska rörelsen: informationsinsamling, 
utbildning.

251 038

• EI:s solidaritetsfond: kapacitetsutveckling, personskydd. 300 002

• Egeninsats och revision Union to Union. 408 483

Summa: 2 112 858



Utvecklingssamarbete  

Under året har Lärarförbundet gett stöd till projekt kring digital kompetens, 
kommunikationskanaler och teknik. Det har varit en förutsättning för att 
samarbetsorganisationerna ska kunna hålla kontakt med sina medlemmar, rekrytera 
och driva sina frågor.  Regionala aktiviteter har endast kunnat bedrivas digitalt medan 
lokala aktiviteter började komma igång då samhällena sakta öppnats igen. 

I Världsfacket ITUC:s årliga rapport över läget för arbetstagare och deras fackliga rättigheter markeras de 
10 värsta länderna för fackliga rättigheter under 2021. På årets svarta lista finns: Bangladesh, Belarus, 
Brasilien, Colombia, Egypten, Filippinerna, Honduras, Myanmar, Turkiet och Zimbabwe. Lärarförbundet 
ger stöd till lärarfack i hälften av dessa länder.

Utvärderingar:  

• Pedagogiska rörelsen i Latinamerika: Utvärderingen visar på goda resultat av det 
regionala arbetet att bygga facklig enighet i regionen och uppnå effektiva 
erfarenhetsutbyten och gemensamt lärande. Samarbetet med kvinnonätverket har 
varit framgångsrikt. De organisationer som lyckats bäst med att formulera och driva 
opinion var de som satsade på medlemsengagemang och allianser. 

• Studie kring förhållanden och strukturer som hindrar kvinnors deltagande och 
ledarskap i de lärarfackliga organisationerna i Namibia, Ghana, Kenya, Kamerun och 
Senegal (tillsammans med EI och kvinnonätverket i Afrika). 

• Studie i Asien kring facklig förnyelse och unga/nya lärares syn på facket (EI-studie). 

• Fackförbundens behov och prioriteringar i den afrikanska regionen (EI-studie). 

De lärarorganisationer som lyckats bäst med att formulera och driva opinion kring 
utbildningspolitiska förslag var de som satsade på att medlemsbasen deltog och de 
som hade allianser med t.ex. föräldraföreningar och elevorganisationer. 
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Sida-finansierade projekt 2021 

Lärarförbundet får stöd från Sida via Union to Union för att bidra till utvecklingen av 
oberoende, demokratiska och jämställda fackliga lärarorganisationer. Målet är att de 
ska ha kapacitet att försvara och utveckla sina medlemmars rättigheter och bidra till 
en utbildning av kvalitet för alla. Under året stöttade Lärarförbundet: 

• Utveckling av lärarfack i Malawi, Zanzibar, Filippinerna och Colombia: PSEUM i 
Malawi har skrivit flera nya kollektivavtal med enskilda privata skolor. Trots en svår 
situation för privatanställda lärare under pandemin med skolstängningar och 
uteblivna löner har PSEUM fortsatt rekrytera medlemmar.  

• Regionala nätverk för jämställdhet i Latinamerika och Afrika. 
Nätverken har drivit på för att fler länder ska ratificera ILO konvention 190 mot hot 
och våld i arbetslivet. Hot och våld i skolan är ett arbetsmiljöproblem i regionerna och 
det inverkar även på barns rätt till en trygg studiemiljö.   

• Pedagogisk rörelse i Latinamerika. 
Rörelsen har drivit frågor om en likvärdig skola för alla och rätten till livslångt 
lärande utifrån 100-års firandet av pedagogen Paulo Freires födelse.

• Facklig förnyelse med två delstatsförbund i Indien. Digital kapacitet och organisering 
av unga lärare. 

Utfallet av Sida-bidraget 2021: 6 219 036 SEK. Av detta var Lärarförbundets egeninsats: 
297 000 SEK.  

Fair Union: 
• Vi främjar rättvis handel. 

• Vi handlar Fair trade-märkta varor så långt det är möjligt. 

• Våra leverantörer har kollektivavtal för sina anställda. 

• Vi har etiska kriterier för finansiella placeringar. 

Globala frågor i Sverige 
• Global Action Week for Education i april. Om Agenda 2030 och rätten till utbildning av 

god kvalitet. Vi publicerade en rad intervjuer med kollegor runt om i världen som 
delade sina erfarenheter av att skapa kvalitet i undervisningen under pandemin.  

• Internationella arbetsmiljödagen: Webbinarier med bl a den kanadensiska 
lärarorganisation CTF.  

• Världslärardagen den 5 oktober. Om demokrati på arbetsplatsen i facklig samverkan 
och om demokratiuppdraget i undervisningen. En stor mängd arbetsplatser och 
lokalavdelningar firade dagen. Education International arrangerade en minnesdag för 
kollegor som dött av covid-19 vilket även Lärarförbundet uppmärksammande under 
inspirationskvällen ”Världen i klassrummet.”  
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• Föreläsningar och workshops kring eTwinning i samarbete med UHR. Det är ett 
verktyg där lärare och elever runt om i Europa möts digitalt klassrumsvis. Många 
medlemmar vill också utveckla internationella aspekter i sin undervisning. 
eTwinning-satsningen har varit ett sätt att möta detta intresse.  

Korruptionsincident 

En misstanke om korruption rapporterades av Lärarförbundet till Union to Union i 
mars då en finansiell slutrapport inte överensstämde med tidigare rapportering. En 
strikt lock down försvårade en extern revisors granskning, och utredningen tog tid. 
Slutsatsen av granskningen var att inga oegentligheter förekommit.  

Detta ledde till ett tilläggsprotokoll där organisationen åtog sig en rad åtgärder för att 
stärka och digitalisera bokföringssystemet, intern styrning och kontroll. Åtgärderna har 
genomförts under 2021. I revisionsfirman Ernst & Youngs granskning av Union to Union 
valdes projektet ut som stickprov. Även vid denna granskning avskrevs misstanken. 
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Policyer och riktlinjer 
• Riktlinjer för anti-korruption i internationellt utvecklingssamarbete. 

Samarbete med andra 
Lärarförbundet samarbetar med många andra organisationer. För att verksamheten 
ska bli effektiv gäller det att koordinera och samordna med många andra. Samarbetet 
är också en hjälp för att lära sig mer, analysera och dra slutsatser av effekterna av 
verksamheten. Vi samarbetar i nätverk både nationellt och internationellt. Vid 
årsskiftet lämnade Lärarförbundet Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, och 
gick in Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. 

Exempel på samverkanspartners:  

• Committee for Education (ETUCE). 
• European Trade Union. 
• Education International (El). 
• Fair trade.  
• Folksam. 
• Ideell Arena.  
• Nordiska Arbetsmiljörådet. 
• Nordiska Lärarorganisationers Samråd. 

• Nordiska Folkhögskolerådet.  
• Nordiska Förbundet för 

specialpedagogik.  
• OFR. 
• PTK. 
• Saco. 
• TAM-arkiv. 
• Union to Union.



Hållbar ekonomisk förvaltning 
Lärarförbundet har policyer och riktlinjer för den ekonomiska förvaltningen. Det 
handlar om att upphandlingar, placeringar och om att representation ska ske enligt 
förbundets värdegrund och inte skada förtroendet från våra medlemmar. 

Regler om opartiskhet 

Lärarförbundets anställda och förtroendevalda ska agera opartiskt och inte delta i 
handläggningen av en upphandling om det föreligger en jävssituation. Riktlinjer om jäv 
och gåvor gås igenom vid introduktioner av nyanställda, grundläggande 
ombudsutbildning, kassörsutbildningar och styrelseutbildningar. 

Kollektivavtal ett krav  

De företag och organisationer vi samarbetar med ska dela Lärarförbundets 
grundläggande värderingar, ha kollektivavtal och uppfylla lagstiftningens krav gällande 
arbetsmiljö, jämställdhet och diskriminering.  

Socialt ansvarsfulla placeringar 

Vi investerar endast i företag som och som försäkrar sig om att det egna företaget inte, 
direkt eller indirekt, är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. Vi tar även hänsyn 
till anställdas arbetsvillkor och rättigheter, miljö  
och klimat samt affärsetik och vill öka andelen socialt ansvarsfulla investeringar. 

Vi investerar inte i företag som har verksamhet inom: 
• Vapen och krigsmateriel.  

• Pornografisk verksamhet.  

• Tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker.  

• Fossilbränsleindustrin. 
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En ekonomi i balans 
Social profil på investeringar



Hållbarhetsrapport från förvaltarna 
ROBUR:  

Hållbarhetsdialog med Millicom/Tigo om deras sociala initiativ 
under pandemin (verksamhet i 11 länder i Central- och 
Sydamerika). De skapade en Lifelineprodukt (minimiprodukt), 
vilket innebär att de aldrig stänger ute några kunder från 
telefoni och internetåtkomst även om de inte kan betala p.g.a. 
pandemin, arbetslöshet etc. Möjlighet till penningtransferering 
för gästarbetare för att de ska kunna skicka pengar till sina 
familjeräven om de saknar bankkontakter. 

SEB:  

Fortsatt fokus på mikrolån (100 MSEK) för framför allt kvinnor i utvecklingsländer. Det 
har varit extra viktigt under pandemiåret 2021. Investeringar i hyresrätter som byggs 
miljömärkt, klass silver, samt i Arkadia som fokuserar på att bygga billigare hyresrätter 
på mindre orter, enbart i trä. Investeringar i onoterade bolag har haft ökat fokus på 
miljö (tex vattenrening) , sociala frågor, styrning och hälsovård.  

Öhman:  

Arbetar främst med fyra fokusområden, fokus på de två första under 2021:  Klimat (om 
klimatmål), mänskliga rättigheter (fokus inom elektrifiering), överanvändning av 
antibiotika och biologisk mångfald.

Under 2021 hade vi totalt 681 dialoger med bolag om bristfällig hållbarhets-
rapportering, hållbarhetsstrategier eller eventuella kontroverser. 

• Volvo AB (Climate Action 100+). Diskussion om klimatstrategi och om att tydligt 
redovisa sina mål. I början av året publicerade Volvo nya klimatmål.  

• LONGi Green Energy, ett kinesiskt bolag som tillverkar teknisk utrustning till 
solcellspaneler och solcellsparker. LONGi är beroende av ett material som 
produceras i den kinesiska provinsen Xinjiang. Därifrån finns rapporter om brott mot 
grundläggande mänskliga rättigheter och förtryck av den uiguriska muslimska 
minoriteten. Vi har under året haft flera möten med bolaget om hur de agerar för att 
hantera mänskliga rättigheter och kommer följa upp bolagets verksamhet. 

• Guangdong Investment, ett kinesiskt investmentbolag inom vatten, 
färskvattenförsörjning, rening samt infrastruktur. Bolaget är även delägare i två 
kolkraftverk och därmed ansvarigt för utsläpp av stora mängder koldioxid. Bolaget 
har börjat kartlägga sin klimatpåverkan för att kunna fatta beslut om ett mål om 
utsläppsminskning. Dialogen fortsätter under 2022. 

Arbete mot korruption 

Vi ska kunna vara säkra på att biståndsmedlen hanteras ansvarsfullt i Lärarförbundets 
internationella utvecklingssamarbete. Lärarorganisationer i olika länder samarbetar 
för att stärka de finansiella styrsystemen och minska korruptionsrisker. Vi har avtal 
med partnerorganisationerna om hur misstankar om bedrägeri ska hanteras. Detta tas 
upp vid utvärderingar och planering tillsammans med organisationerna. 
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Utbildningar i anti-korruption 

Etik för förtroendevalda finns med som ett viktigt moment i: 

• utbildningar för nya i styrelsen, för kassörer, revisorer och valberedning,  

• den grundläggande ombudsutbildningen, 

• fackligt inflytande på arbetsplatsen, FIA, 

• arbetsrättsutbildningar för styrelser.  

Lärarförbundets etik för förtroendevalda handlar bland annat om att inte försätta sig i 
jävsituationer eller ge efter för hot och påtryckningar. Att ha kännedom om och agera 
utifrån detta är en viktig del i uppdraget som förtroendevald. 

Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2021 44

 
Nyckeltal 2021 
Korruptionsincidenter 
Sverige: 0. Internationella projekt: 1 (avskrevs efter granskning, se sid. 41). 

Utbildning 
191 förtroendevalda revisorer och 200 förtroendevalda kassörer har tagit del av 
en webbutbildning (självstudier) om sitt uppdrag. 60 personer deltog även i 
lärarledda konferenser för kassörer och revisorer om bl. a. etik för 
förtroendevalda. 

Policyer och riktlinjer 
• Placeringspolicy. 

• Riktlinjer för anti-korruption i internationellt utvecklingssamarbete. 

• Upphandlingspolicy (skrivning angående jäv). 

• Representationspolicy. 

• Riktlinjer gällande jäv och gåvor för anti-korruption i internationellt 
utvecklingssamarbete.



Så fördelades 
medlemsavgifterna  
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Miljökriterier i avtalen 
Lärarförbundets miljöpåverkan handlar främst om utsläpp av växthusgaser genom 
resor, avfallshantering och energianvändningen i våra fastigheter. På grund av 
pandemin har även 2021 lett till kraftigt minskade utsläpp. Resandet var minimalt och 
ett digitalt kontor på distans blev normaltillstånd. Så många möten som möjligt har 
varit digitala, liksom de tre kongresstillfällena. Lärarförbundet klimatkompenserar för 
sina utsläpp via Fairtrade Climate Standard: Zero Mission. 

Miljöpolicy 

• Vi arbetar för miljömässiga förbättringar inom områden 
som är väsentliga och påverkbara för Lärarförbundet. 

• Vi ska öka medvetenheten om miljöarbetet hos 
medlemmar, förtroendevalda och anställda. 

• Vi har miljökriterier i avtalen med våra leverantörer. 

• Medarbetare och förtroendevalda ska ha kunskap om 
och vara involverade i miljöarbetet. 

Mål:  

• Att öka andelen resfria möten. Att välja tåg och kollektiva alternativ istället för flyg, 
bil och taxi. Att prioritera miljöbilar. 

• Mer energieffektiva lokaler och fossilfri, förnybar el. 

• Att ha en avfallshierarki för att minimera mängden avfall, köpa in mindre 
kontorsmaterial, återanvända och återvinna. 

Resultat 2021  
Lärarförbundet erbjöd redan före pandemin digitala verktyg för att möjliggöra digitala 
möten, nu har de använts fullt ut. Under året byttes den tekniska utrustningen för 
videokonferenser ut för att förbättra ljud- och bildkvalité och underlätta användningen. 
Utrustningen finns i såväl Lärarnas Hus som regionkontor runt om i landet. Vi har 
under 2021 också fortsatt att utveckla vår kompetens kring användningen av 
programvara för digitala möten och konferenser – Microsoft Teams och Zoom. 

Lärarförbundet erbjuder nu el- och hybridbilar som tjänstebilar till sina ombud samt 
laddstolpar. Det finns 1 elbil, 10 laddhybrider och 41 fossildrivna tjänstebilar. 

Eftersom de flesta har arbetat hemifrån och kontoret varit lite bemannat har både 
pappersförbrukningen och inköpen av kontorsmaterial minskat kraftigt.  

Enligt vår hyresvärd JM så kommer elen till kontoret 2% från sol, 14% från vind och 
84% från vatten. 
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Vår miljöpåverkan 
ökad kompetens och kunskap

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://zeromission.se/events/rattvis-klimatkompensation-sa-funkar-fairtrade-certifierade-projekt/


Profilprodukter 

Vår leverantör för profilprodukter TM har en vision om hållbar tillväxt även ur ett socialt 
och miljömässigt perspektiv. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i 
produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete, effektivisera transport och logistik 
samt att använda material som är ekologiska eller miljömärkta. 

Koldioxidutsläpp 

Flyg Antal Km CO2 kg A4-papper Kontorsmaterial

2021 171 100 705 15 777 120 000 st 22 980 SEK

2020 515 352 579 48 564 300 000 st 24 007 SEK

2019 2 017 1 522 771 204 194 500 000 st 26 452 SEK

2018 2 925 2 013 686 292 313 500 000 st 62 496 SEK

Tåg (SJ)

2021 879 308 137 1,2

2020 1 651 541 952 2,6

2019 5 257 1 658 638 5,0

2018 5 387 1 720 872 4,5

Tåg (MTRX)

2021 7 3 093 0,01

2020 24 10 300 0,02

2019 86 36 750 0,06

Bil

2021 96 423 171 848

2020 1 209 110 216 123

2019 1 669 980 293 521

Källa: Autoplan/Swedbank (bil), GBT (flyg), SJ och MTRX 
(tåg) samt Leverantörerna (papper).
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Policyer och riktlinjer 
• Miljöpolicy. 

• Riktlinjer för resande i tjänst. 

• Upphandlingspolicy (miljöfaktorer). 

• Ägardirektiv till Lärarförbundets fastighetsbolag om att policyer ska i 
huvudsak ansluta sig till motsvarande policyer inom Lärarförbundet.



Risker 
Vi hanterar medlemmarnas förtroendekapital. Den mest centrala risken är om 
medlemmarna inte skulle vara nöjda med vår verksamhet: om vi tappar medlemmar 
blir förbundet svagare och vi får allt svårare att få igenom våra målsättningar 

Medlemsnyttan är därför styrande i allt vi gör. Vi gör regelbundet en omfattande 
medlemsenkät för att kunna reagera snabbt på resultatet. Vårt arbete med att göra 
våra medlemmars frågor synliga i debatten är också prioriterat för att stärka 
medlemsnyttan. Lärarförbundet vill vara en förebild då det gäller personalarbete. Om 
vi inte kan visa att vi lever som vi lär kan förtroendet för förbundet skadas. För att inte 
riskera detta är det viktigt att de anställda upplever att de har ett hållbart arbetsliv 
med balans mellan krav och resurser. Ett ökat frisktal minskar dessa risker. 

Lärarorganisationer världen över har en gemensam strategi för att stärka 
fackföreningsrörelsen globalt. Därför bedriver vi internationellt arbete. Om det inte 
finns starka lärarfack i andra länder riskerar även Lärarförbundet i Sverige att i 
förlängningen försvagas. 

Rekryteringen har stärkts 

Pandemin har påverkat rekryteringsarbetet avsevärt då det inte gått att besöka 
arbetsplatserna. Denna risk hanterades genom ett nytt arbetssätt med digital 
rekrytering och uppringning.  Under 2021 gick cirka 20% av alla nya 
studentmedlemmar med i Lärarförbundet som en direkt följd av den digitala 
kommunikationen. 

Ny visselblåsartjänst skapas 

Alla de policyer, riktlinjer och rutiner vi arbetar utifrån finns för att fånga upp och 
hantera sådant som kan utgöra risker i fråga om ekonomi, upphandlingar, avtal, HR-
arbete, kommunikation, opinionsarbete och påverkan.  

Under året har Lärarförbundet tagit fram en plan för att få en ”visselblåsartjänst” i 
funktion där även anmälan för kränkande särbehandling kan göras. Risken för 
diskriminering handlar bl. a. om hur de mänskliga rättigheterna respekteras. Därför 
mäter vi årligen upplevd diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna bland 
Lärarförbundets anställda. 

Detta har även stärkt anti-korruptionsarbetet och är en viktig faktor i arbetet för att 
minimera riskerna. Då risker som jäv kan identifieras i upphandlingar, placeringar och 
representation finns det tydliga policyer och regler för detta. 

Erfarenheter av pandemin 

En risk, då pandemin planar ut, är att vi börjar resa mer. Vi måste hitta sätt att fortsätta 
med digitala verktyg för att minska den miljöpåverkan som resandet innebär. 

Den utdragna pandemin har påverkat möjligheterna till politisk påverkan i andra frågor 
under året samt att mycket av de politiska satsningarna har haft fokus på ekonomi och 
sjukvård. Det har också varit ett år med viss politisk instabilitet med flera 
övergångsregeringar, vilket påverkar möjligheterna att få gehör för Lärarförbundets 
viktiga frågor.  
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Revisorns yttrande avseende 
den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten 

Revisorns yttrande över hållbarhetsrapporten har signerats digitalt den 8 juni 2022. 
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Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse 
Allmänt om verksamheten 

Lärarförbundet   är Sveriges största lärarorganisation. Vi är ett fackligt 8

professionsförbund med över 233 000 medlemmar från skolans alla delar. Alla lärare, 
skolledare eller studie- och yrkesvägledare, de som är anställda som lärare, skolledare 
eller studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande får vara medlem i förbundet. Vi 
samlar hela lärarprofessionen för att tillsammans få bäst förutsättningar att skapa 
framtidens skola.  

Syfte och ändamål  

Lärarförbundet driver villkors- och yrkesfrågor för att förbättra arbetsmiljö, 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Alla lärare och 
skolledare har en gemensam utgångspunkt i sitt yrke – det pedagogiska uppdraget. 
Bredden och helhetssynen ger tyngd åt våra åsikter. Vi vill ge eleverna bästa möjliga 
förutsättningar att lära och utvecklas. Hur vi lyckas hänger inte bara på pedagogisk 
skicklighet utan också på våra villkor i arbetet och möjligheterna till utveckling.  

Lärarförbundet är aktivt i varje kommun och på de flesta arbetsplatser där vi har 
medlemmar. Vi är organiserade i 294 avdelningar landet runt. Vi arbetar till exempel 
genom att förhandla med arbetsgivaren, påverka politiska beslut och bedriva 
opinionsarbete. Den centrala organisationen sköter bland annat centrala förhandlingar, 
påverkar politiker på riksplanet, bedriver kommunikation, opinion och 
kompetensutveckling och samordnar förbundets verksamhet. Vi bedriver även 
internationellt samarbete.  

Våra målområden är ”en organisation i utveckling” och ”en stark profession”. Dessa 
beskrivs i styrdokumentet Agenda för en stark profession. 

Förbundets styrning  

Kongressen: Högsta beslutade organ har ordinarie sammanträden vart fjärde år. Under 
2021 har extra kongress genomförts digitalt vid tre tillfällen, september, oktober och 
december.  

Förbundsrådet: Rådgivande organ till förbundsstyrelses i frågor av större principiell 
betydelse. Förbundsrådet har haft tre sammanträden under 2021.  

Avtalsdelegationer: Delegationer som fokuserar på ett eller flera avtalsområden.  

 Org nr 802015-5050 med säte i Stockolms län. 8
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Referensorgan: Sex referensorgan och ett arbetsmiljöråd är experter på respektive 
område.  

Lärarförbundet Student respektive Skolledare: Organisationer för lärarstudenter 
respektive skolledare som tillvaratar dessa medlemmar intressen.  

Förbundsstyrelsen 2021  

Förbundsstyrelsen är verkställande organ och högsta beslutande organ mellan 
kongresserna. Den arbetar utifrån verksamhetsinriktning och andra kongressbeslut 
och beslutar om verksamhetsplan och budget för varje år. Styrelsen har 17 ledamöter 
och hade 16 protokollförda möten under året. 

Anställda 

Lärarförbundet hade 236 årsanställda 2021 som arbetar på förbundskontoret på Stora 
Essingen i Stockholm eller på de 8 regionala kontoren i Falun, Göteborg, Karlstad/
Linköping, Malmö, Stockholm/Uppsala, Umeå/Luleå, Vänersborg och Växjö. 

Ur styrelsens beslut under 2021 

• Att lägga ner rankningen Bästa skolkommun efter 20 år eftersom kommunerna inte 
har förutsättningar att ta ansvar för skolans utveckling. 

• Att Lärarförbundet den 31 december 2021 lämnar TCO och blir medlem i Saco den 1 
januari 2022. 

• Om en gemensam inriktning till en ny organisering (Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. 

• Att genomföra en medlemsomröstning om förslaget till ny organisering av 
medlemmarna i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges 
Skolledarförbund. 

• Om Lärarförbundets gymnasiepolitik: En likvärdig gymnasieskola. 

• Om avtalspaketet med SKR för en hållbar, attraktiv och jämställd välfärdssektor. 

Externa faktorer som påverkat under året 

Under 2021 fortsatte skolan och förskolan att påverkas av coronapandemin. En redan 
ansträngd situation blev ännu svårare och arbetsbelastningen på medlemmarna ökade. 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har bedrivits helt eller delvis på distans under 
stora delar av året. I förskola och grundskola har pandemin medfört stor sjukfrånvaro 
bland både elever och personal. Arbetsbelastningen har ökat markant när många 
lärare varit borta, vikarier inte har tagits in och smittskyddsanpassningar av verksam-
heten har genomförts. Många grundskollärare har också upplevt krav på att utföra 
flera undervisningsformer parallellt då elever studerat både i skolan och hemma. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Bland de viktigaste händelserna under året var våra tre extra kongresser. Huvudfrågan 
rörde en ny möjlig organisering av Lärarförbundets medlemsgrupper tillsammans med 
Sveriges Skolledarförbund och Lärarnas Riksförbund. Men kongressen diskuterade 
även frågan om att skapa och utveckla en ny organisering på egen hand.  

I fyra superinsatser har Lärarförbundet haft fokus på rekrytering: 
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• Vi öppnade upp för potentiella medlemmar att kunna ringa in till oss och startade 
också en kampanj som visade på vikten av bra ombud. 

• Kontakten öppnades för potentiella medlemmar att ställa frågor om arbetstid. 

• Vid terminsstarten spred vi rekryterande material om lärares arbetstid, skolavtal 21 
och den nya gymnasiepolitiken. 

• I slutet av året lyfte vi dokumentationsbördan och vikten av att värna lärares 
kärnuppdrag. 

Pandemin fortsatte att påverka arbetet under året vilket innebar att de anpassningar 
till pandemirestriktionerna som infördes 2020 även var i funktion under 2021. Det 
innebar också att viss verksamhet inte kunde genomföras som det var tänkt. 

Pandemin var också en av de viktigaste frågorna för medlemmarna under året och 
Lärarförbundet arbetade aktivt med påverkan, information och stöd. Vi tog fram 
rapporter om hur pandemin påverkade och krävde fler åtgärder för att corona-säkra 
arbetsmiljön. 

Förhandlingar och avtal 

Också avtalsåret 2021 präglades av det så kallade januariavtalet efter förra valet som 
angav att arbetsrätten skulle ses över. Förhandlingar inleddes inom de flesta 
huvudavtalsområdena på arbetsmarknaden. För kommunal sektor kom i december 
2021 ett brett avtalspaket med fokus på anställningstrygghet, utbyggd omställning, ett 
nytt pensionsavtal med höjd pensionsavgift och en avsiktsförklaring för ett hållbart 
arbetsliv. Överenskommelsen mellan SKR och alla fackförbund i kommun- och 
regionsektorn omfattar 1,2 miljoner anställda. Det är därmed en av arbetsmarknadens 
bredaste överenskommelser både avseende dess materiella bredd och antalet som 
omfattas av överenskommelsen. Den ger också förutsättningar för att ytterligare 
stärka den svenska modellen och rollen för sektorns parter, i sektorn liksom gentemot 
regeringen och arbetsmarknaden i övrigt. 

Avtalen under 2021 

Arbetsgivarorganisation Område Namn

Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR)

Lön och anställningsvillkor HÖK 21

SKR Pension AKAP-KR

SKR Omställning KOM-KR

Almega Tjänsteföretagen Lön och anställningsvillkor Friskoleavtalet 2021-2023

Almega Kompetens-
företagen

Lön och anställningsvillkor
Almega kompetensföretagen 
2021-2023

Fremia Lön och anställningsvillkor
Fremia skolor, förskolor och 
fritidshem 2021- 2023

Fremia Lön och anställningsvillkor Enskilda högskolor 2021-2023

SKR Arbetsmiljö
Avsiktsförklaring för friskare 
arbetsplatser
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Framtida utveckling 

Beslutet på extra kongressen 2020 om att fortsätta processen med att utveckla en ny 
organisering som kan samla lärare och skolledare har till stor del präglat förbundet 
under 2021 och kommer att fortsätta att göra det även 2022.  

Stora resurser kommer att satsas på att bygga nödvändig facklig kraft genom att samla 
fler lärare och skolledare. Under 2022 väntar ett utvecklingsarbete med frågan om ny 
organisering. Första steget blir att analysera den medlemsomröstning om frågan om 
ny organisering som sker i början av 2022. 

Kongressuppdraget handlar om att förbundet måste utvecklas för att vara attraktivt för 
hela lärarkåren. Underrepresenterade grupper som ämneslärare på högstadiet och 
gymnasiet samt skolledare, står i förgrunden för förändringsarbetet. Förbundets 
utveckling handlar om att i större utsträckning attrahera dessa grupper – dock utan att 
minska i attraktivitet för andra lärarkategorier. Minst lika viktigt är därför det dagliga 
förändringsarbetet i hela organisationen som gör att vi lockar fler medlemmar 
generellt.   

I vårt påverkans- och förhandlingsarbete kommer vi att titta på hur pandemin och dess 
efterverkningar påverkat och påverkar lärare och skolledare.  

Förbundet har under ett par år nu anpassat sin verksamhet till de förutsättningar som 
rått, vissa digitala arbetssätt kan komma att bli permanenta även efter pandemin. 

Hållbarhetsrapport  

Lärarförbundet redovisar årligen sitt arbete för en hållbar verksamhet i en 
hållbarhetsrapport som lever upp till kraven i årsredovisningslagen och där vi 
använder oss av relevanta hållbarhetsämnen i GRI:s metod. Årets rapport återfinns 
integrerat på följande sidor i verksamhetsberättelsen: sid. 3-12, 27–44, 46–48. GRI-
tabell med hänvisningar till samtliga hållbarhetsämnen vi rapporterar finns på sid. 77–
79. Lärarförbundets förbundsstyrelse ansvarar för hållbarhetsrapporten. 
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Förbundets ekonomi 2021 
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Budgetuppföljning (tkr)

Budgetuppföljningen avser den fackliga verksamheten

Utfall Reviderad Budget Avvikelse Budget 
Kongress

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 519 257 505 000 14 257 530 000

Summa intäkter 519 257 505 000 14 257 530 000

Verksamhetens kostnader

Organisation förtroendevalda 12 396 20 400 8 004 15 400

Avgifter till andra organisationer 23 686 26 800 3 114 27 000

Verksamhetsstöd inkl 
förvaltningsorganisation och 
lokaler

120 687 117 200 −3 487 85 600

Verksamhetskostnader 271 801 264 050 −7 751 322 850

Avdelningsanslag 64 244 68 600 4 356 71 200

Internationellt samarbete 2 228 7 950 5 722 7 950

Summa kostnader 495 042 505 000 9 958 530 000

Resultat 24 215 - 24 215 -

Beslut av förbundsstyrelsen, utanför budget

Avskrivning Nova 22 591

Extra kongress 1 284

Särskilda insatser 29 763

53 638

Totalt fackligt resultat enligt 
resultaträkningen

−29 423

Kommentarer till budgetuppföljningen

Utfallet mot den reviderade budgeten för 2021 visar en positiv avvikelse med 24 215 tkr  
( 9 546 tkr). 

Avvikelsen förklaras nedan: 
Medlemsavgifterna**) har under 2021 influtit med 519 257 tkr (501 803 tkr) mot budgeterade  
505 000 tkr, en positiv avvikelse med 14 257 tkr. 
Främsta anledningen är en positiv medlemsutveckling. 
De administrativa kostnaderna (verksamhetsstöd) har överskridit budget med 3 487 tkr  
(9 655 tkr). Avvikelsen består främst av avskrivningskostnader för Loungen i Lärarnas Hus 
(förbättringsarbete i annans fastighet) samt kostnader för lågt resultat i restaurangen under 
pandemin. 
Resterande delar av verksamheten har underskridit budget med 13 445 tkr (19 201 tkr). Den 
stora förklaringen är pandemin som gjort att många evenemang och möten hållits digitalt 
vilket medfört stora ekonomiska besparingar.
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Ekonomisk flerårsöversikt

Belopp i tkr 

2021 2020 2019 2018 2017

Fackliga verksamhetens intäkter*) 604 928 593 523 600 034 623 375 679 249

Varav medlemsintäkter*) 534 288 523 825 532 072 567 222 575 367

Året resultat 32 482 −56 865 −29 442 53 296 88 270

Varav fackligt resultat −29 423 −49 475 −97 782 −26 963 52 198

Balansomslutning 1 467 181 1 419 573 1 435 090 1 696 004 1 648 826

Justerat eget kapital 1 266 717 1 213 744 1 270 609 1 275 400 1 206 270

Justerat eget kapital till 
marknadsvärde

2 009 155 1 649 114 1 748 273 1 614 466 1 894 459

Soliditet 86 % 86 % 89 % 75 % 73 %

Yrkesverksamma medlemmar antal 165 516 163 290 166 498 167 266 168 370

Nyckeltalsdefinitioner:

Fackliga verksamhetens intäkter Totala intäkter facklig verksamhet.

Året 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 79,4 % av obeskattade 
reserver.

Justerat eget kapital till  
marknadsvärde

Beskattat eget kapital plus 79,4 % av obeskattade 
reserver plus övervärde på värdepapperstillgångar 
och fastigheter (enligt extern värdering).

Soliditet Justerat eget kapital dividerat med 
balansomslutningen.

*) Kostnaden för inkomstförsäkring som historiskt dragits av från medlemsintäkterna 
redovisas nu som en extern kostnad i resultaträkningen. 

**) I budgetjämförelsen är inte principförändringen avseende kostnad inkomstförsäkring 
ändrad.



Resultatutvecklingen 2021 

Medlemsavgifter 

För 2021 gällde följande medlemsavgifter till förbundet per månad: 

• Arbetstid 75% och mer 290 kr 
• Arbetstid upp till 74% 150 kr 
• Föräldraledig 150 kr 
• Sjukskriven över 25% 150 kr 
• Arbetslös  150 kr 
• Tjänstledig utan inkomst 150 kr 
• Pensionär  45 kr 
• Doktorand  40 kr 
• Studerande avgiftsfritt 

Den fackliga verksamheten 

Den fackliga verksamheten redovisar ett underskott om 29 423 tkr (49 475 tkr) vilken är en 
förbättring mot föregående år med 20 052 tkr. De främsta orsakerna till det negativa 
underskottet är kostnader för avskrivning av medlemssystemet Nova samt de särskilda 
rekryteringsinsatserna som extrakongressen 2020 beslutade.  
Medlemsintäkterna uppgår till 534 288 tkr (523 825 tkr) vilket är en ökning mot föregående år 
med 10 463 tkr eller 2 %. Ökningen är ett resultat av framgångsrikt rekryteringsarbete. 
Personalkostnaderna uppgår till 237 360 tkr (240 828 tkr) vilket är en minskning med 3 468 tkr 
eller 1,4 %.  
De övriga externa kostnaderna uppgår till 270 579 tkr (283 972 tkr) vilket är en minskning med 
13 393 tkr eller 4,7 %. Minskningen beror till största delen på effekterna av pandemin och 
digitalisering av mötesverksamheten. 
Verksamhetens kostnader uppgår till 634 352 tkr (642 998 tkr). Jämfört med 2020 har 
kostnaderna minskat med 8 646 tkr eller 1,3 %.  

Fastighetsförvaltning 

Samtliga fastigheter som tidigare ägts av Lärarförbundet återfinns numera under det helägda 
dotterbolaget Gemfast AB. Lärarförbundet bedriver ingen egen fastighetsförvaltning och 
resultatet från koncernens fastighetsförvaltning återspeglas i kolumnerna och noterna för 
koncernen i efterföljande resultat- och balansräkning samt noter.  

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 
intäkter från finansiella investeringar är 125 095 tkr (32 297 tkr). Av detta kommer 23 019 tkr 
från aktieutdelningar, 98 068 tkr från försäljningar (reavinster) och 4 008 tkr från erhållna 
rabattandelar.  
Finansförvaltningen visar totalt ett överskott med 122 477 tkr (55 705 tkr) vilket är en förbättring 
mot föregående år med 66 772 tkr.  

Bokslutsdispositioner 

• Avsättning till periodiseringsfond görs med 29 800 tkr. 
• Återföring från periodiseringsfond görs med 4 800 tkr. 
• Koncernbidrag lämnas till dotterbolag med totalt 15 978 tkr.  
• Totalt för 2021 redovisar Lärarförbundet ett överskott på 32 482 tkr (-56 865 tkr). 

Förslag till disposition av förbundets resultat 

Förbundsstyrelsen föreslår 2022 års kongress besluta: 
• att 2021 års överskott om 32 482 tkr balanseras i ny räkning samt 
• att fastställa resultat- och balansräkningen. 
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RESULTATRÄKNING (TKR) Not Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader
Medlemsintäkter 534 288 523 825 534 288 523 825
Tidningsintäkter 41 204 41 267 41 204 41 267
Bidrag 2 7 082 5 027 7 082 5 027
Försäljningsintäkter 31 557 24 142 - -
Övriga intäkter 18 870 18 628 19 604 18 774
Aktiverat arbete för egen räkning 2 750 4 630 2 750 4 630
Summa fackliga verksamhetens intäkter 635 751 617 519 604 928 593 523

Anslag till avdelningar samt avgifter och bidrag 
till andra organisationer 3 −99 166 −100 703 −99 166 −100 703
Externa kostnader 4, 30 −289 290 −300 864 −270 579 −283 972
Personalkostnader 5 −253 425 −255 369 −237 360 −240 828
Av- och nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 6, 14 −27 395 −17 644 −27 246 −17 495
Summa fackliga verksamhetens kostnader −669 276 −674 579 −634 352 −642 998
Fackliga verksamhetens resultat −33 524 −57 060 −29 423 −49 475

Fastighetsförvaltningens intäkter och kostnader
Hyresintäkter 7 70 578 72 633 - 2 553
Övriga intäkter 585 362 - -
Summa fastighetsförvaltningens intäkter 71 163 72 995 - 2 553
Externa kostnader 4 −31 380 −27 004 - −2 159
Personalkostnader 5 −1 762 −1 815 - -
Avskrivningar inventarier 6 −202 −342 - -

Avskrivningar byggnader och markanläggningar 8 −16 787 −16 167 - −505
Resultat avyttring fastighet - - - −32 332
Summa fastighetsförvaltningens kostnader −50 131 −45 327 - −34 995
Fastighetsförvaltningens resultat 21 032 27 668 - −32 442
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper 9 125 145 32 347 125 095 32 297
Resultat från intressebolag 10 140 26 225 140 26 225
Ränteintäkter 34 236 - 222
Summa intäkter från finansiella investeringar 125 319 58 808 125 236 58 745
Räntekostnader −9 891 −11 849 −754 −355
Förvaltningskostnader 4 −1 710 −1 176 −1 710 −1 176
Övriga finansiella kostnader −295 −1 509 −295 −1 509

Summa kostnader från finansiella investeringar −11 896 −14 534 −2 759 −3 040
Resultat från finansiella investeringar 113 423 44 274 122 477 55 705
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 100 931 14 883 93 054 −26 212
Bokslutsdispositioner
Avsättning/återföring periodiseringsfond 11 −25 000 -
Koncernbidrag 12 −15 978 −38 149
Skatt på årets resultat 13 −30 693 −8 339 −19 594 7 495
ÅRETS RESULTAT 70 238 6 545 32 482 −56 865
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BALANSRÄKNING (TKR)
Balansräkningen redovisar den ekonomiska ställningen per bokslutsdagen den 31 december.

Koncernen Moderförbundet

TILLGÅNGAR Not 2021 2020 2021 2020

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 14 75 303 98 043 75 303 97 894

Pågående utvecklingsarbete 15 7 357 - 7 357 -
Summa immateriella 
anläggningstillgångar 82 660 98 043 82 660 97 894

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 969 818 972 846 - -

Förbättringsutgift på annans fastighet 16 2 328 6 983 2 328 6 983

Pågående ny-, till- och ombyggnad 17 72 792 24 411 - -

Inventarier 6 9 647 9 647 8 727 8 727

Summa materiella anläggningstillgångar 1 054 585 1 013 887 11 055 15 710

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 18 9 650 3 650

Aktier i intressebolag 19 6 600 6 638 6 600 6 638

Andelar i företag med ägarintresse 20 - - - -

Långfristiga värdepappersinnehav 21 1 185 634 1 214 426 1 181 826 1 210 618

Andelar i bostadsrätter 22 4 700 4 700 4 700 4 700

Uppskjuten skattefordran 23 241 998 - 797

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 197 175 1 226 762 1 202 776 1 226 403

Summa anläggningstillgångar 2 334 420 2 338 692 1 296 491 1 340 007

Omsättningstillgångar

Varulager m.m

Varulager 5 471 6 265 3 121 3 709

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 672 11 808 6 801 7 572

Fordringar på intressebolag 233 197 233 197

Aktuella skattefordringar 1 672 15 530 - 14 262

Övriga fordringar 7 225 5 249 4 405 2 488

Upparbetad ej fakturerad intäkt 36 - - -

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 24 20 342 20 378 19 077 18 763

42 180 53 162 30 516 43 281

Kassa och bank 223 151 122 007 137 053 32 575

Summa omsättningstillgångar 270 803 181 435 170 690 79 566

SUMMA TILLGÅNGAR 2 605 222 2 520 127 1 467 181 1 419 573
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Koncernen Moderförbundet

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021 2020 2021 2020

Eget kapital 25

Ändamålsbestämda medel 272 273 272 273 272 273 272 273

Bundna reserver - - - -

Fria reserver/Balanserat resultat 1 232 415 1 225 857 879 783 936 635

Årets resultat 70 238 6 545 32 482 −56 865
Eget kapital hänförligt till 
moderförbundet 1 574 926 1 504 675 1 184 538 1 152 043
Summa eget kapital 1 574 926 1 504 675 1 184 538 1 152 043

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 11 103 500 78 500

Summa obeskattade reserver 103 500 78 500

Avsättningar

Uppskjuten skatt 23 31 014 26 514 - -

Summa avsättningar 31 014 26 514 - -

Långfristiga skulder

Inteckningslån 26 735 819 734 819 - -

Övriga skulder 13 672 963 - -

Summa långfristiga skulder 749 491 735 782 - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 33 988 45 365 30 262 40 857

Pågående arbete 4 321 17 148 - -

Checkräkningskredit (avtalad kredit 100 
milj kr (100 milj kr)) 112 326 94 126 - 37 252

Skulder till dotterbolag 27 68 146 45 798

Skulder till intressebolag 28 37 144 34 992 37 144 34 992

Skatteskulder 19 807 10 598 13 932 -

Övriga skulder 10 842 7 983 5 307 5 217

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2 749 - - -

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 29 28 614 42 944 24 353 24 915

Summa kortfristiga skulder 249 790 253 156 179 144 189 030

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 605 222 2 520 127 1 467 181 1 419 573
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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
2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster −12 492 −29 393 −29 423 −81 917
Justering för avskrivningar 44 182 34 153 27 246 17 494
Justering för övriga poster som inte ingår i 
kassaflödet, m.m - 721 - 33 053

31 690 5 481 −2 177 −31 370
Erhållen ränta 34 236 - 222
Erhållna utdelningar 27 202 39 582 27 152 39 532
Erlagd ränta −11 896 −14 532 −2 758 −3 040
Betald skatt −2 369 −24 026 9 397 −20 449

44 661 6 741 31 614 −15 105
Ökning/minskning varulager 794 940 588 225
Ökning/minskning kundfordringar −864 −627 771 −3 832
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar −1 998 17 290 −2 267 19 705
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder −1 197 29 216 −13 210 48 837
Ökning/minskning leverantörsskulder −11 377 4 122 −10 595 5 397
Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 019 57 682 6 901 55 227
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar −7 357 −36 912 −7 357 −36 912
Investeringar i materiella anläggningstillgångar −62 526 −26 908 - −2 327
Sålda andelar i dotterföretag - - - -
Sålda materiella anläggningstillgångar 386 - - 2 043
Förvärvade andelar i dotterföretag - - - -
Tillskott till koncernföretag - - −6 000 -
Sålda andelar i intressebolag 53 - 53 -
Återbetalt aktieägartillskott från koncernföretag - - - -
Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar −254 501 −168 372 −254 501 −168 372
Avyttring/amortering av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 381 361 197 037 381 361 197 038
Ökning/minskning kortfristiga finansiella 
placeringar - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 57 416 −35 155 113 556 −8 531
Finansieringsverksamheten
Lämnat koncernbidrag - - −15 978 −38 149
Amortering av skuld −141 - - -
Upptagande av lån 13 850 538 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 709 538 −15 978 −38 149
Årets kassaflöde 101 144 23 065 104 478 8 547
Likvida medel vid årets början 122 007 98 942 32 575 24 028
Likvida medel vid årets slut 223 151 122 007 137 053 32 575
Förändring av likvida medel 101 144 23 065 104 478 8 547



Noter  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Ändrade redovisningsprinciper 

Ett dotterbolag har ändrat redovisningsprincip för pågående projektarbeten från att ha tillämpat 
alternativregeln tidigare år till huvudregeln i år. Alternativregeln som tillämpades tidigare 
innebar att för projekt som löpte mellan olika räkenskapsår redovisades inte intäkten och 
kostnaden förrän projekten hade fullgjorts. Huvudregeln som bolaget börjat tillämpa från och 
med i år innebär att intäkten och kostnaden redovisas i takt med färdigställandet, s.k. successiv 
vinstavräkning. Detta för att ge en mer rättvisande bild. Jämförelsesiffrorna i balans- och 
resultaträkningen har räknats om. Justeringarna har inte medfört några väsentliga skillnader i 
resultat- eller balansräkning. 

Koncernredovisning 

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

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, 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 dotterbolag till anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterbolag redovisas endast erhållen utdelning 
av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 

Intressebolagsredovisning 

Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dotterbolag 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 nedskrivningar. Som intäkt från 
intressebolag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 

I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa 
delas upp i eget kapital och latent skatteskuld med tillämpning av gällande 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 bruttoredovisats. Intäkter och kostnader 
tillhörande fastighets- och finansförvaltningen redovisas under respektive avsnitt. 

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

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Lärarförbundet. Medlemsavgifter 
intäktsförs vid avisering av avgift från medlem för den period avgiften avser.  
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Leasingavtal 

Samtliga leasingavtal där förbundet är leasetagare redovisas 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 skatteregler som gäller på balansdagen.  

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 

Upplysningar till balansräkningen 

Värderingsprinciper 

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges 
nedan. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 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 anskaffningsvärde 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. Utgifter 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 tillgångens 
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 ränteplaceringar som är avsedda för långsiktigt 
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har värdepappersportföljen på balansdagen ett lägre 
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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 anläggningstillgångar. Fordringar tas 
upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser 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 
banktillgodohavanden. 

Varulager 

Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser 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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Not Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

2 Erhållna bidrag
Internationellt bistånd från SIDA 7 007 4 748 7 007 4 748

Övriga bidrag 75 279 75 279

Summa 7 082 5 027 7 082 5 027
3 Utbetalda anslag till avdelningar samt 

avgifter och bidrag till andra 
organisationer
Anslag till avdelningar 65 793 66 905 65 793 66 905
Avgifter till organisationer (TCO, EI, Etuce, 
TAM, NLS mfl) 21 298 22 455 21 298 22 455
Övriga bidrag (internationellt 
utvecklingssamarbete) 12 075 11 343 12 075 11 343

Summa 99 166 100 703 99 166 100 703
4 Arvode och kostnadsersättningar till 

revisorer
PwC

Revisionsuppdrag 1 158 1 230 678 632

Andra uppdrag 374 310 248 174

Summa 1 532 1 540 926 806
5 Personal

Löner och andra ersättningar:
Styrelse, förbundsordförande och 
verkställande direktör 6 785 7 138 4 891 5 161
Övriga anställda 160 741 160 661 151 488 151 930

Totalt löner och ersättningar 167 526 167 799 156 379 157 091
Sociala kostnader:
Styrelse, förbundsordförande och 
verkställande direktör 3 702 3 335 2 319 2 090
Övriga anställda 77 835 78 796 73 187 74 931

Totalt sociala kostnader 81 537 82 131 75 506 77 021
Varav pensionskostnader:
Styrelse, förbundsordförande och 
verkställande direktör 1 309 1 132 685 595
Övriga anställda 23 548 25 173 22 189 24 098

Övriga personalkostnader 6 125 7 254 5 474 6 716

Summa personalkostnader 255 187 257 184 237 360 240 828

Antalet anställda
Kvinnor 173 183 159 169

Män 80 86 77 83

Totalt 253 269 236 252
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6 Inventarier Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 70 368 70 312 51 505 51 505

Inköp under året 202 56 - -

Genom förvärv av dotterbolag - - - -

Försäljning/utrangering under året −1 590 - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68 980 70 368 51 505 51 505

Ingående avskrivningar −69 447 −68 998 −51 505 −51 398

Försäljning/utrangering under året 1 590 - - -

Genom förvärv av dotterbolag - - - -

Årets avskrivningar −202 −449 - −107

Utgående ackumulerade avskrivningar −68 060 −69 447 −51 505 −51 505
Utgående bokfört värde 920 921 - -
Konst*
Ingående anskaffningsvärde 8 727 8 727 8 727 8 727

Inköp under året - - - -

Utgående anskaffningsvärde 8 727 8727 8 727 8 727

Totalt bokfört värde inventarier 9 647 9 647 8 727 8 727

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

2021 2020
Styrelse och ledande 
befattningshavare, koncernen antal

varav 
män

varav 
kvinnor antal

varav 
män

varav 
kvinnor

Styrelseledamöter 23 30 % 70 % 23 30 % 70 %
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 8 38 % 62 % 10 50 % 50 %

2021 2020
Styrelse och ledande 
befattningshavare, moderförbundet antal

varav 
män

varav 
kvinnor antal

varav 
män

varav 
kvinnor

Styrelseledamöter 17 18 % 82 % 17 18 % 82 %
Kanslichef och andra ledande 
befattningshavare 6 33 % 67 % 8 50 % 50 %
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7 Leasingavtal - Operationell leasing 
leasetagare Koncernen Moderförbundet

2021 2020 2021 2020
Under året har organisationernas 
leasingavgifter uppgått till 30 259 31 829 29 269 30 842
Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 28 355 29 883 27 365 28 893

Mellan 2 till 5 år 10 567 32 451 10 567 31 461

Senare än 5 år - - - -

38 922 62 334 37 932 60 354
Leasingavtal - Operationell leasing 
leasegivare
Under året har organisationernas 
leasinginkomster uppgått till 50 268 59 598 - 2 553
Framtida minimileasinginkomster för 
icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 56 939 56 939 - -

Mellan 2 till 5 år 52 144 52 144 - -

Senare än 5 år 4 101 4 101 - -

113 184 113 184 - -
8 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 1 284 044 1 261 482 - 39 166

Försäljning/utrangering under året −386 −161 - −39 166

Övervärde (substansförvärv) - - - -
Inköp 14 145 22 723 - -
Omklassificeringar - - - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 297 803 1 284 044 - -
Ingående avskrivningar −311 198 −295 192 - −4 792

Årets avskrivningar −10 699 −10 079 - -

Substansförvärv −6 088 −6 088 - -

Försäljning/utrangering under året - 161 - 4 792

Omklassificeringar - - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar −327 985 −311 198 - -
Ingående uppskrivningar - - - -

Årets uppskrivningar - - - -
Årets avskrivningar på uppskrivet 
belopp - - - -
Återförd uppskrivning - - - -
Utgående ackumulerade 
uppskrivningar - - - -
Utgående bokfört värde 969 818 972 846 - -
Taxeringsvärden på fastigheter i Sverige 922 857 917 841

Varav mark 525 793 523 952

Marknadsvärde fastigheter 2 089 500 1 804 500
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Koncernen Moderförbundet
9 Resultat från värdepapper 2021 2020 2021 2020

Utdelningar värdepapper 23 069 10 681 23 019 10 631
Realisationsresultat vid försäljningar 98 068 18 990 98 068 18 990
Erhållna rabattandelar 4 008 2 676 4 008 2 676

125 145 32 347 125 095 32 297
10 Resultat från intressebolag

Utdelning från Svenska Lärarförsäkringar AB 125 26 225 125 26 225
Realisationsresultat Skolforum yrkesutveckling AB 15 - 15 -

140 26 225 140 26 225
11 Periodiseringsfond

Periodiseringsfond 2015 - 4 800
Periodiseringsfond 2016 3 900 3 900
Periodiseringsfond 2017 18 500 18 500
Periodiseringsfond 2018 20 300 20 300
Periodiseringsfond 2019 31 000 31 000
Periodiseringsfond 2022 29 800
Summa 103 500 78 500
Förändring av periodiseringsfond 25 000 -

12 Koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag, Lärarfortbildning 
Lärarförbundet AB 4 480 6 000
Lämnat koncernbidrag GEMFAST AB 11 498 32 029
Lämnat koncernbidrag Ledarinstitutet AB - 120

15 978 38 149
13 Skatter

Aktuell skatt −25 429 −9 784 18 797 −15
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år −6 - - -
Uppskjuten skatt −5 258 1 445 797 7 510
Summa −30 693 −8 339 19 594 7 495

14 Balanserade utvecklingskostnader
Ingående balans 131 052 18 097 130 307 17 352
Under året nedlagda kostnader - - - -
Under året gjorda omfördelningar - 112 955 - 112 955
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 131 052 131 052 130 307 130 307
Ingående avskrivningar −33 009 −17 799 −32 413 −17 352
Årets avskrivningar −22 740 −15 210 −22 591 −15 061
Utgående ackumulerade avskrivningar −55 749 −33 009 −55 004 −32 413
Utgående balans 75 303 98 043 75 303 97 894

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen 
fastighetsmarknad 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 avkastningsmetod 
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
2021 2020 2021 2020

15 Pågående utvecklingskostnader
Ingående balans - 76 043 - 76 043
Under året nedlagda kostnader 7 357 36 912 7 357 36 912
Under året gjorda omfördelningar - −112 955 - −112 955

Utgående balans 7 357 - 7 357 -
16 Förbättringsutgift på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 11 637 9 310 11 637 9 310
Försäljning/utrangering under året - - - -
Övervärde (substansförvärv) - - - -
Inköp - 2 327 - 2 327
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 637 11 637 11 637 11 637
Ingående avskrivningar −4 654 −2 327 −4 654 −2 327
Årets avskrivningar −4 655 −2 327 −4 655 −2 327
Utgående ackumulerade avskrivningar −9 309 −4 654 −9 309 −4 654
Utgående bokfört värde 2 328 6 983 2 328 6 983

17 Pågående ny-, till- och ombyggnad
Ingående balans 24 412 23 331 - 721
Under året nedlagda kostnader 63 426 20 640 - -
Under året gjorda omfördelningar −15 046 −18 839 - -
Försäljningar/utrangeringar - −721 - −721

Utgående balans 72 792 24 411 - -
Moderförbundet

18 Aktier i dotterbolag
Ägar-
andel

Antal 
aktier 2021 2020

Lärarfortbildning Lärarförbundet AB, 
556340-0026, Stockholm 100 % 5 000 6 500 500
Ledarinstitutet i Sverige AB, 556383-9082, 
Stockholm 100 % 20 000 1 100 1 100

GEMFAST AB, 559066-0071, Stockholm 100 % 50 000 2 050 2 050
Anskaffningsvärde/bokfört värde i dotterbolag 9 650 3 650
Ingående anskaffningsvärde 3 650 3 650
Villkorat aktieägartillskott 6 000 -
Försäljning under året
Utgående anskaffningsvärde 9 650 3 650
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20 Andelar i företag med ägarintresse
Ägar-
andel

Antal 
aktier

Futurion AB, 559008-4967, Stockholm 14,10 % 141

Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

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 - - - -

19 Aktier i intressebolag: ägarandel/antal
Ägar-
andel

Antal 
aktier

Svenska Lärarförsäkringar AB, 556431-9332, 
Stockholm 50,00 % 12 500
Skolforum Yrkesutveckling Sverige AB, 
556636-4260, Stockholm 35,30 % 353

Koncernen Moderförbundet

Aktier i intressebolag: ekonomiskt utfall 2021 2020 2021 2020
Svenska Lärarförsäkringar AB, 556431-9332, 
Stockholm 6 600 6 600 6 600 6 600
Skolforum Yrkesutveckling Sverige AB, 
556636-4260, Stockholm - 38 - 38
Anskaffningsvärde/bokfört värde i 
intressebolag 6 600 6 638 6 600 6 638
Ingående anskaffningsvärde 6 638 6 638 6 638 6 638
Inköp under året - - - -
Försäljningar under året −38 - −38 -
Utgående anskaffningsvärde 6 600 6 638 6 600 6 638
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21 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. 

Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 1 214 426 1 224 102 1 210 618 1 220 294

Förvärv 254 501 168 372 254 501 168 372

Försäljningar −283 293 −178 048 −283 293 −178 048
Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 1 185 634 1 214 426 1 181 826 1 210 618
Marknadsvärde 1 930 427 1 651 462 1 924 264 1 645 988

Specifikation över 
värdepappersinnehavet

Anskaff-
nings-
värde

Marknads-
värde

Orealiserad 
vinst/

förlust Andel
Moderförbundet
Svenska aktier 461 523 733 873 272 350 38,14 %

Svenska aktiefonder 139 284 324 504 185 220 16,86 %

Utländska aktiefonder 67 611 261 178 193 567 13,57 %
Summa aktier (enligt policy min 0 %, 
max 70 %, önskvärt 50 %) 668 418 1 319 555 651 137 68,57 %
Summa räntefonder (enligt policy 
min. 0 %, max 100 %, önskvärt 25 %) 221 538 232 073 10 535 12,06 %
Summa alternativa placeringar 
(enligt policy min 0 %, max 50 %, 
önskvärt 25 %) 291 870 372 636 80 766 19,37 %

Summa värdepappersinnehav 1 181 826 1 924 264 742 438 100,00 %

22 Andelar i bostadsrätter
Lärarförbundet äger tre (tre) bostadsrätter. Bostadsrätterna används som 
övernattningslägenheter för medarbetare som är bosatta på annan ort.

Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 4 700 4 700 4 700 4 700

Justering tidigare avyttring - - - -

Försäljningar - - - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 4 700 4 700 4 700 4 700
Utgående bokfört värde 4 700 4 700 4 700 4 700
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23 Uppskjuten skatteskuld/fordran Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

Ingående värde −25 516 −26 961 797 −6714
Tillkommande skattefordringar - 398 - 398
Utnyttjade skatteskulder 623 1 047 - 7 113
Tillkommande skatteskulder −5 083 - - -
Upplösning uppskjuten skattefordran −797 - −797 -
Utgående redovisat värde −30 773 −25 516 - 797
Uppskjuten skattefordran/-skuld
Övriga avdragsgilla temporära skillnader, 
byggnad 3 499 2 892 - -
Uppskjuten skattefordran avskrivning 
förbättringsutgift - 797 - 797
Outnyttjade underskottsavdrag - - - -

Summa 3 499 3 689 - 797
Belopp som kvittas mot uppskjuten 
skattefordran
Uppskjuten skatteskuld direkt avdrag −11 534 −11 534 - -

Uppskjuten skatteskuld periodiseringsfonder −22 167 −17 084 - -

Uppskjuten skatteskuld avskrivningar - - - -

Uppskjuten skatteskuld uppskrivning - - - -

Uppskjuten skatteskuld övervärde fastighet −571 −587 - -
Uppskjuten skatteskuld/-fordran som 
redovisas i balansräkningen (netto) −30 773 −25 516 - 797

24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror 7 951 7 856 7 951 7 856

Övriga poster 12 391 12 522 11 126 10 907

Summa 20 342 20 378 19 077 18 763
25 Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Bokfört värde vid årets ingång 272 273 279 473 272 273 279 473

Ianspråktagna/reserverade medel - −7 200 - −7 200

Bokfört värde vid årets utgång 272 273 272 273 272 273 272 273
Bundna reserver

Bokfört värde vid årets ingång - - - -

Återföring/avsättning uppskrivningsfond - - - -

Bokfört värde vid årets utgång - - - -
Fria reserver

Bokfört värde vid årets ingång 1 232 404 1 218 659 879 769 929 435

Justering föregående års resultat 14 - 14 -

Justering komponentavskrivning −3 - - -
Upplösning konfliktfond Förbundet 
Folkhögskollärarna - 7 200 - 7 200
Årets resultat 70 238 6 545 32 482 −56 865

Bokfört värde vid årets utgång 1 302 653 1 232 404 912 265 879 769

Summa eget kapital 1 574 926 1 504 677 1 184 538 1 152 043
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Koncernen Moderförbundet
2021 2020 2021 2020

26 Långfristiga skulder
Andel av långfristiga skulder till kreditinstitut 
som förfaller senare än ett år men inom fem 
år från balansdagen 735 819 734 819 - -
Ställda säkerheter avseende skuld till 
kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 251 957 251 957 - -

Företagsinteckningar 4 000 4 000 - -

Borgensåtagande - - 735 819 734 819

Summa ställda säkerheter och 
borgensåtagande 255 957 255 957 735 819 734 819

27 Skulder till dotterbolag

Lärarfortbildning Lärarförbundet AB 17 096 6 286

Ledarinstitutet i Sverige AB 1 083 1 083

GEMFAST AB 49 967 38 429

Summa 68 146 45 798

28 Skulder till intressebolag

Svenska Lärarförsäkringar AB 37 144 34 992 37 144 34 992
Summa 37 144 34 992 37 144 34 992

29 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter
Upplupen semesterlön 17 386 18 094 16 287 17 056

Upplupna sociala avgifter 4 406 4 400 4 209 4 148

Förutbetalda hyresintäkter - - - -

Lagfart (stämpelskatt) - 13 157 - -

Övriga poster 6 822 7 293 3 857 3 711

Summa 28 614 42 944 24 353 24 915

30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Vi har beaktat hur effekterna av den pågående konflikten i Ukraina har och kan komma att 
påverka verksamhet och finansiell ställning framåt. Värdet på det finansiella innehavet har 
minskat, men överstiger anskaffningsvärdet med god marginal.I dagsläget har vi dock 
svårt att bedöma de finansiella effekterna framåt.
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GRI-tabell 
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GRI-nr Ämne Sida/uppgi:

102-1 Organisa2onens namn Lärarförbundet

102-2 NGO 
G4-1

Verksamhet och tjänster. Huvudsakliga ak2viteter 
och hur de förhåller sig 2ll strategiska mål.

5–6

102-3 Huvudkontorets placering Stockholm

102-4 Länder där organisa2onen är verksam Sverige

102-5 NGO 
G4-4

Ägarstruktur och företagsform. Registrering som ideell 
förening, makRördelning mellan högsta styrande organ och 
förvaltningen. Hur medlemmar i det högsta styrande organet 
väljs, avsäTs och hur länge siTer.

Ideell förening  
9–12

102-6 Marknader som organisa2onen är verksam i. Ideell, offentlig  
och privat sektor

NGO G4-9 Inkomst totalt (2llgångar och skulder) 56–57

102-7 NGO 
G4-9

Organisa2onens storlek. Antal medlemmar 233 314 medlemmar

102-8 NGO 
G4-10

Informa2on om anställda och andra som arbetar 
inom organisa2onen, ex frivilligarbetare.

9, 50.

102-9 Värdekedja 8

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisa2on och 
leverantörskedjan.

Ej aktuellt

102-11 Försik2ghetsprincipen 48

102-12 Externa ini2a2v som organisa2onen stöder 41

102-13 NGO 
G4-16

Medlemskap i organisa2oner, koali2oner och 
allianser

38–41

102-14 Ledningens uTalande 3-4

102-16 Värderingar, principer och e2ska riktlinjer 5–6, 30

102-18 Organisa2onens styrning 9–12

102-40 NGO 
G4-8

Intressenter: Målgrupp och intressenter som 
påverkas. Medlemmar, nätverk, allianser etc.

7–9

102-41 Andel anställda med kollek2vavtal 100%

102-42 Iden2fiering av intressenter 8

102-43 Intressentdialog 8–9

102-44 Intressenternas väsentliga frågor. 8

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen Org nr  
802015–5050
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102-46 Process för aT definiera redovisningens innehåll och  
avgränsning

7–8

102-47 Lista över väsentliga frågor 8

102-48 Förändringar av informa2on Ej aktuellt

102-49 Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Ej aktuellt

102-50 Redovisningsperiod 210101–211231

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen Maj 2020

102-52 Redovisningscykel Kalenderår

102-53 Kontaktperson för redovisningen Ann-Chris2n Dantoe

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standarder Inspirerad av  
NGO-standard (core)

102-55 GRI innehållsindex 74–76

102-56 Granskning och bestyrkande 49 (ej bestyrkt)

103 Narra2v informa2on om hur organisa2onen iden2fierar,  
analyserar och svarar på dess fak2ska och poten2ella effekter.

12, 36.

200 Organisa2onens påverkan på intressenternas ekonomiska  
förhållanden och ekonomiska system på lokal, na2onell och 
global nivå.

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

56

203, 103 Indirekt ekonomisk påverkan: Socialt ansvarsfulla investeringar. 42–43

205, 103 
NGO G4-
SO3,5

An2korrup2on: Riskbedömning. Utbildning i an2korrup2on.  
Ev korrup2onsincidenter och åtgärder.

43–44

300 Organisa2onens effekter på levande och icke levande 
naturliga  
system, inklusive mark, lue, vaTen och ekosystem.

302, 103 Energi: Energiförbrukning i waT-2mmar och bränsletyper. 46

305, 103 Utsläpp: Utsläpp av ämnen från en källa 2ll lueen/atmosfären.  
Ex: växthusgas (GHG).

47

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

47

308, 103 
NGO G4-
EN27

Leverantörers miljöpåverkan: Strategier för aT förebygga och  
mildra nega2v miljöpåverkan hos leverantörer.

46
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400 Organisa2onens påverkan på de sociala system inom vilka den 
verkar.

401, 103 Anställning och sysselsäTning: Metoder för aT anställa och  
rekrytera. Arbetsvillkor och förmåner för fastanställda.  
Antal anställda per kön som tog föräldraledighet.

27–28

403, NGO 
9,103

Arbetsskydd och hälsovård: Arbetsskyddssystem och hälsovård  
för anställda

27

404,  
NGO103

Kompetensutveckling och utbildning: Antal utbildnings2mmar  
för anställda (och förtroendevalda) per kön och kategori.  
Programeffek2vitet.

28

405, NGO 
G4-DMA,  
103

Mångfald och jämställdhet: Lönespridning per kön och  
tjänstekategori. Styrning: analys, planering, implementering,  
utvärdering och lärande. Programeffek2vitet.

42, 44

406, 103 Icke-diskriminering: Antal incidenter under året, åtgärder som  
vidtagits per granskad incident, planer, resultat och  
granskningsru2ner.

29

407, 103 Föreningsfrihet och räT 2ll kollek2vförhandlingar:  
Åtgärder som organisa2onen vidtagit under året för aT stödja  
arbetstagarnas föreningsfrihet eller räT 2ll kollek2va  
förhandlingar.

30

408, 103 Barnarbete: Åtgärder som organisa2onen vidtagit under året  
för aT bidra 2ll aT avskaffa barnarbete.

38–41

414, 103 Leverantörers sociala hållbarhet:  
Investeringsavtal och kontrakt som inkluderar social hållbarhet.

42–44

418, NGO 
G4-DMA,  
103

Kundintegritet: Klagomål avseende broT mot kundens  
integritet. Förlust av kunddata. Programeffek2vitet.

37

NGO10,  
103 

Marknadskommunika2on: Reglerna för e2skt försvarbar 
marknadskommunika2on. Antal klagomål, mekanismer för aT  
bedöma och svara på klagomål gällande verksamhet och policy. 
Programeffek2vitet.

31–35, 37

419, 103 Socioekonomisk eeerlevnad: Eeerlevnaden av na2onella lagar  
eller förordningar rörande social och ekonomiska frågor 

37, 42–44

NGO G4- 
DMA, 103 

Intressentengagemang: Processer för aT involvera intressenter  
i aT skapa, implementera och utvärdera policy och verksamhet  
samt hur beslut och beslutsprocesser kommuniceras.  
Programeffek2vitet.

8–9

NGO G4- 
DMA,  
103

Påverkansarbete: Processer kring påverkans- och opinions- 
arbete. Programeffek2vitet.

31–35

NGO G4- 
DMA,  
103

Utvärdering, uppföljning och lärande: Processer för aT förändra  
verksamheten och hur deTa kommuniceras.  
Programeffek2vitet.

6, 9, 12

NGO G4- 
DMA

Koordinering: Processer för partnerskap och för aT koordinera  
och samordna ak2viteter med andra aktörer för aT nå större  
effek2vitet.

41
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