
Uppförandekod för 
medlemmar och förtroendevalda 
socialdemokrater i Stockholm

1. Inledning
a. Vår värdegrund och syftet med uppförandekoden 

Socialdemokratin står för allas lika värde. Jämlikhet, jämställdhet och medmänsklig respekt är viktiga strävan-
den i vårt politiska arbete. Den moraliska hållning vi förespråkar i politiken ska också gälla i våra relationer 
inom partiet. 

Det handlar om att säkerställa en jämlik organisation där alla får lika möjligheter att delta i partipolitiken och 
partiorganisationen, utan att hindras av kvarsläpande fördomar, maktstrukturer eller bristande tillgänglighet. 
Det handlar också om att förvalta det förtroende som vi har fått av väljare och av våra medlemmar. 

Denna uppförandekod har tagits fram för att tydliggöra våra gemensamma spelregler så att alla i partiorganisa-
tionen förstår vår gemensamma värdegrund och agerar efter den. Reglerna finns till för att skydda och före-
bygga. Det är just i det förebyggande arbetet som den förändrande kraften ligger. Vi har ett gemensamt ansvar 
att värna om vår partiorganisation och om varandra. När en person blir illa behandlad eller ojämlikt bemött, 
så är det ett nederlag för oss som organisation. När vi ser en tendens till missförhållanden bör vi agera av 
omtanke och i kamratskap. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna och utvecklar vår organisation, som den 
gemenskap vi är och vill vara.  

b. Vilka som omfattas av uppförandekoden
Uppförandekoden gäller alla som är medlemmar i Socialdemokratierna i Stockholms partidistrikt. 

Personer i ledarposition har ett särskilt ansvar att inte utnyttja sin maktposition på ett sätt som strider emot 
uppförandekoden. Alla förtroendevalda för Socialdemokraterna i Stockholm skriver under en kandidatför-
säkran där denna åtar sig att uppträda på ett sätt som är förenligt med Socialdemokratins värdegrund. Uppfö-
randekoden ingår som ett tillägg i den kandidatförsäkran.

Partidistriktets styrelse har det övergripande ansvaret för att alla förtroendevalda, anställda och aktiva medlem-
mar känner till och respekterar uppförandekoden. 



3. Oacceptabelt beteende
a. Diskriminering, osynliggörande och ryktesspridning

Diskriminering, osynliggörande och ryktesspridning är oacceptabelt i vår organisation. Ingen ska utsättas för 
nedvärderande beteende eller exkludering ur gemenskapen, varken genom ord eller handling. Detta gäller inte 
minst diskrimineringsgrunder som kön eller könsidentitet, etnicitet, ålder, religion eller trosbekännelse, klass, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

Det är inte acceptabelt att sprida lögner och osanna rykten om partikamrater. Det riskerar att skada förtroen-
det för personen och för vårt parti och skapa olust inom medlemskåren.

b. Kränkningar och sexuella trakasserier
Socialdemokraterna har nolltolerans mot kräkningar och sexuella trakasserier. Det kan handla om fysisk berö-
ring utan samtycke, ovälkomna kommentarer, jargong eller komplimanger och anspelningar. 

Trakasserier och sexuella trakasserier är alltid ett oönskat beteende. Det är den som är utsatt för ett visst be-
teende som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Regler vad gäller trakasserier och sexuella trakasserier 
tillämpas strikt. 

Alla som är medlemmar i Socialdemokraterna i Stockholm har ett moraliskt ansvar att agera med ett gott om-
döme och i enlighet med vår värdegrund och uppförandekod. Vi har alla ett gemensamt ansvar i att skapa en 
god organisationskultur som präglas av allas lika värde. 

Vi ska alltid bemöta varandra jämlikt och med respekt. Vi ska möjliggöra en tillgänglig och inkluderande miljö. 
Vi har ett gemensamt ansvar att agera som goda förebilder. 

Förtroendevalda och anställda har dessutom ett särskilt ansvar att agera på ett förtroendeskapande sätt, med 
ett gott omdöme och god etik i uppdraget.  De förväntas också verka för att förebygga och rapportera inci-
denter som strider emot uppförandekoden. 

Ingen handlingsplan eller uppförandekod kan innehålla exakta instruktioner kring alla situationer som kan 
uppstå. Uppförandekoden fungerar som en vägledande moralisk kompass som tydliggör våra interna spelreg-
ler i enlighet med gällande lagar och vår värdegrund.

2. Förväntat beteende

c. Alkohol, narkotika och missbruk
Inom partisammanhang ska alkohol konsumeras med omdöme i de situationer då alkohol över huvud taget 
förekommer. Det är inte någonsin tillåtet att bruka narkotika. Vid användning av ordinerade läkemedel som 
kan ha inverkan på beteende och hälsotillstånd rekommenderas vederbörande att informera om detta, i syfte 
att anpassa uppdrag vid behov och om det är möjligt.

d. Sociala medier och digitala plattformar

Beteenden som inte accepteras i fysiska möten, accepteras inte heller i digitala möten och på sociala medier. 
Sociala medier ska alltid hanteras med respekt och omtanke för både individ och organisation. 

Känslig information, både om partiinternt arbete och om andra personer, ska inte delas. Vi ska värna varan-
dras integritet. Vi ska våga ta politiska debatter, men alltid bete oss med respekt för allas lika värde och hålla 
en god ton. Det gäller både partimedlemmar och andra som vi möter. 



e. Gåvor och korruption
Det är aldrig tillåtet att använda sin position i Socialdemokraterna till att skaffa sig själv eller någon annan 
otillbörliga fördelar. All form av korruption strider mot partiets principer. För att undvika missförstånd tar vi i 
regel inte heller emot gåvor, med undantag för gåvor av ringa värde som då måste kunna ske öppet. 

4. Hantering av överträdelser
a. Klagomål/visselblåsarfunktion

Oavsett hur väl vi arbetar med det förebyggande arbetet kan det uppstå situationer då den socialdemokratiska 
värdegrunden och vår uppförandekod blir kränkt. Överträdelser kan rapporteras av den som själv är utsatt 
eller av andra som känner till överträdelsen. Förtroendevalda och anställda har ett särskilt ansvar att rapportera 
överträdelser. 

Ibland uppstår situationer som inte är direkta överträdelser mot det som framgår i uppförandekoden, men 
som ändå verkar strida emot vår värdegrund eller som skapar en dålig organisationskultur. Reaktioner om 
sådana situationer kan lämnas in, eller diskuteras, utan att nödvändigtvis leda till åtgärder. 

Incidenter och annan relevant information lämnas till de av partidistriktet utsedda personer som kan göra en 
bedömning om fallet kräver en närmare utredning eller om åtgärder kan vidtas mer direkt. 

På vår hemsida finns kontaktuppgifter till utsedda personer som tar emot klagomål samt samlad information 
om vår likabehandlingsarbete.

b. Åtgärder mot överträdelse

Det är viktigt att agera när ett fall av överträdelser aktualiseras. Första steget är att klargöra fakta om vad som 
faktiskt har hänt. 

När behovs finns för utredning genomförs samtal med målsättningen att både utreda överträdelsen och 
säkerställa att den som gjort överträdelsen agerar i enlighet med uppförandekoden i fortsättningen. Den som 
utsatts för kräkningar har rätt till upprättelse och stöd. 

Det är kommunsekreterarens ansvar att hantera åtgärder. Kommunsekreteraren kan välja att ge någon annan 
i uppdrag att utreda överträdelser om det finns skäl till det. Allvarliga överträdelser kan leda till disciplinära 
åtgärder, avsägelse av uppdrag eller till och med uteslutning ur partiorganisationen. 

c. Sekretess

Överträdelser som rapporteras ska hanteras med sekretess och enbart av de som utreder överträdelser och tar 
beslut om åtgärder. Den som rapporterar en överträdelse ska inte riskera repressalier. Det är dock inte accep-
tabelt att rapportera falska anklagelser, då detta bedöms som trakasserier och kan leda till disciplinära åtgärder. 

d. Polisärenden

Uppförandekoden handlar om att följa den moraliska hållning som vi gemensamt värnar om i vår partiorga-
nisation. Vi hanterar överträdelser som strider mot uppförandekoden. Om överträdelsen är ett brott ska det 
hanteras av polisen.




