
VÅR KOMMUNIKATIONSPOLICY

Svenska Jägareförbundets mål är att bibehålla och utveckla jägarnas 
möjligheter till god jakt. Ett grundvillkor för att nå detta mål är 
framgångsrik kommunikation - med medlemmarna, de förtroendevalda, de 
anställda och med omvärlden.

Kommunikationen spelar också en betydelsefull roll som styrinstrument för arbetet i 

Jägareförbundet för att nå verksamhets- och affärsmål.

En väl fungerande intern kommunikation är både en rättighet och en trivselfaktor för 

medarbetarna i Svenska Jägareförbundet.

Kommunikationsarbetet skall vara aktivt.

Vår strävan skall vara att ta och behålla initiativet i kommunikationsfrågor.

Information och opinionsbildning är enligt stämmobeslut 1997 en prioriterad 

arbetsuppgift för Jägareförbundet. Ett aktivt kommunikationsarbete är en 

förutsättning för att lösa den uppgiften.

Målbild
Kommunikationen skall spegla den verksamhet Jägareförbundet bedriver inom det 

jaktliga området - jakt, viltvård, utbildning, forskning, ungdomsverksamhet etc.

Sammantaget skall detta ge en rättvisande bild av jägarna och av förbundet, dess 

verksamhet och förmedla de värderingar Jägareförbundet står för.

På så vis skall vi etablera ett gott anseende samt skapa trovärdighet och förståelse för 

vårt agerande.

Nyckelord i bilden av jägarna är...



• Kunniga

• Naturintresserade

• Miljömedvetna

• Ansvarsfulla

Nyckelord i bilden av Jägareförbundet är...
• Demokratiskt

• Öppet

• Trovärdigt

• Miljömedvetet

Nyckelord i bilden av jakten är...
• Uthålligt nyttjande

• Hög jaktetik

• Livsvärde för sina utövare

• Grundad på bästa tillgängliga kunskap

Målet för kommunikationsverksamheten är att dessa nyckelord skall ingå i 

omvärldens bild av jägarna, jakten och Jägareförbundet.

Ansvar
Att acceptera en uppgift som förtroendevald i Svenska Jägarförbundet innebär också 

att acceptera kommunikationsansvar. Ansvaret växer med graden på 

förtroendeuppdraget.

Svenska Jägareförbundets tjänstemän har kommunikationsansvar med utgångspunkt i 

respektive befattning.

Grundprincipen är att den som är närmast problemet skall lösa 

kommunikationsuppgiften.

Öppenhet
Jägareförbundets verksamhet skall bedrivas med största möjliga öppenhet.



Att lyssna
Vi jägare delar naturen med andra. I kommunikationsarbetet är lyssnandet lika viktigt 

som sändandet av budskap. Grundvillkoret för att vi skall respekteras är att vi 

respekterar andra.

Att agera
Vårt agerande i kommunikationsfrågor skall alltid vara grundat på bästa tillgängliga 

kunskap. Många jaktliga frågeställningar är etiska frågor. I dessa fall är det lika 

viktigt att visa våra värderingar som att respektera andras.

Jägareförbundet skall aldrig tumma på sanningen.


