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Etisk policy 

Antagen vid Moderaternas arbetsstämma 2021 i Helsingborg (Beslutet fattades den 23 

oktober 2021): 

Moderaternas ändamål är att vinna fler människor för de idéer och den syn på samhället som 

vi tror på. En organisation som är sund och öppen attraherar fler människor, såväl väljare 

som engagerade sympatisörer och medlemmar. Och den har också bättre förutsättningar att 

bli framgångsrik och nå goda resultat.  

Våra stadgar ger de formella ramarna för all verksamhet i Moderaterna. Vår etiska policy 

adderar de värderingar och principer som – inom dessa formella ramar – ska vara 

vägledande i allt vårt arbete och för förhållandet mellan medlemmar, förtroendevalda, 

anställda och väljare. 

Moderaternas etiska policy gäller för alla medlemmar, förtroendevalda och anställda i hela 

partiet och klargör vad som förväntas av hela vår organisation. Därmed bildar stadgarna och 

den etiska policyn tillsammans utgångspunkten för all verksamhet och för andra policys och 

riktlinjer som finns i vårt parti. 

Alla vi som är medlemmar i Moderaterna – och allra särskilt de som har fått förtroende att ha 

olika ledarroller i vår organisation – är bärare av vår partikultur och har ett ansvar för att 

vårda och utveckla den. Vi alla förväntas även känna till och följa partiets stadgar, etiska 

policy, kandidatförsäkran och andra regelverk som har relevans för vår verksamhet. 

1. Vi vårdar varumärket 

Moderaternas viktigaste tillgångar är människorna som bär vårt parti – våra medlemmar, 

företrädare och medarbetare – våra idéer och vår politik samt det förtroende som väljarna 

har för vårt sätt att leda och ta ansvar på olika nivåer i samhället. 

Allt detta bildar Moderaternas starka varumärke, och alla som är aktiva i vårt parti är bärare 

av och har ansvar för att vårda vårt varumärke. Allt politiskt arbete, och alla aktiviteter och 

kampanjer sker utifrån den insikten. Som aktiv medlem, kandidat, förtroendevald och/eller 

medarbetare agerar vi som representanter för Moderaterna. 

2. Vi vinner och vårdar vårt förtroende 

Moderaterna vinner val och vårdar väljarnas förtroende genom vår politik och genom att 

uppträda på ett sätt som gör att människor känner tillit och respekt. Vi uppträder alltid med 

gott omdöme och sunt förnuft i umgänget med andra människor i alla sammanhang, 

inklusive i sociala medier och andra digitala kanaler. Var och en har ansvar att vinna och 

vårda Moderaternas förtroende, genom att vara förebilder, visa vägen för andra och 

medverka till att våra värderingar ligger till grund för allt vi gör.  
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3. Vi visar varandra respekt 

I Moderaterna odlar vi en positiv, generös och tolerant kultur. Den bärande principen är att vi 

accepterar varandras olikheter, med målet att varje medlem ska känna sig respekterad, trygg 

och inkluderad i gemenskapen. Vi tar avstånd från all form av mobbing, sexuella 

trakasserier, diskriminering eller annan kränkande särbehandling. Inom Moderaterna ska alla 

genom sitt uppträdande och bemötande medverka till att förhindra kränkande särbehandling 

och diskriminering. Vi agerar på ett sådant sätt att vår förankring i värderingen om alla 

människors lika värde inte kan ifrågasättas.   

4. Vi arbetar tillsammans 

Viljan att lyssna, lära och samarbeta med varandra genomsyrar allt vi gör. Vi strävar efter 

utveckling och ständig förbättring på alla nivåer. Vi talar inte illa om varandra, utan framför 

kritik och synpunkter på ett konstruktivt sätt direkt till den det berör. Vi berömmer och 

uppmuntrar den som gör något bra och försöker stödja och avlasta den som behöver hjälp. 

Vi känner stolthet över våra partivänner, vår organisation och det vi levererar.  

5. Vi uppmuntrar engagemang 

Lika möjligheter ska gälla för alla som vill kandidera till interna och externa 

förtroendeuppdrag eller engagera sig i olika aktiviteter i Moderaterna. Tydliga kriterier och 

öppna beslutsprocesser skapar rättvisa spelregler. Vår attityd är inbjudande, tillåtande och 

uppmuntrande gentemot alla som vill göra en insats. Vi behöver människor över hela landet, 

i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Vi behöver människor som är engagerade 

i en mängd politiska frågor, förtroendeuppdrag, kampanj, opinionsbildning samt sociala- och 

administrativa uppgifter Detta gäller i hela vårt parti, i våra föreningar, sidoorganisationer, 

nätverk och förbund. Vi är glada och tacksamma över alla insatser. Vi välkomnar nya 

medlemmar och alla som är nyfikna på och vill veta mer om Moderaterna.  

6. Vi visar öppenhet och transparens 

Öppenhet och transparens bidrar till att vinna förtroende för Moderaterna. I våra kontakter 

med väljarna är vi alltid öppna med vem som är avsändare. Vi sprider inte rykten, information 

eller propaganda från aktörer som inte delar demokratiska värderingar. Vi söker inte 

information eller material från andra partier som de själva inte valt att offentliggöra. Våra 

relationer till andra partier ska präglas av respekt och av att vi bidrar till en öppen och saklig 

samhällsdebatt.  

7. Vi står upp för demokratin 

Moderaternas idé är att göra Sverige bättre genom att få genomslag för moderat politik i 

landets politiska församlingar. Vi är ett brett parti och när vi utvecklar vår politik och 

diskuterar våra ställningstaganden har vi högt i tak. Att tycka olika för politiken framåt. När vi 

representerar Moderaterna står vi upp för demokratin och för demokratiskt fattade beslut. Vi 

agerar gemensamt som parti och följer våra arbetsordningar i partigrupperna på alla nivåer. 

Moderata mandat tillhör Moderaterna och våra väljare, och en moderat företrädare som 

lämnar partiet lämnar också sina uppdrag. 
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8. Vi står för ordning och reda 

Vi moderater håller vad vi lovar, vi ställer höga krav på oss själva och möter väljarnas 

förväntningar och krav på ett agerande som präglas av god etik. Vi står för ordning och reda i 

varje sammanhang. Vi utsätter oss inte för risken att hamna i en situation som innebär jäv 

eller i övrigt underminerar partiets integritet. Vi agerar inte för egen ekonomisk eller annan 

personlig vinning i politiken och ska i alla situationer agera på ett sätt som tål offentlig 

granskning. Betalningar och transaktioner ska genomföras på ett korrekt sätt. I synnerhet 

gäller detta transaktioner som omfattar skattemedel, såsom partistöd och arvoden för 

uppdrag.   

9. Vi värnar integriteten 

Medlemskapet i Moderaterna är ett personligt val och våra medlemmar ska kunna lita på vår 

höga integritet som parti. Att någon är medlem är inte en offentlig uppgift och 

medlemsregistret får bara hanteras av behöriga. Vi efterforskar inte information som vi inte 

har rätt att ta del av. Vi spelar inte in möten eller samtal utan någons vetskap. Vi värvar inte 

personer som inte själva tagit ställning för ett medlemskap och som inte delar våra moderata 

värderingar.  

10. Vi tar konsekvenserna av vårt agerande 

Att agera i strid med den etiska policyn riskerar skada Moderaterna. Som förtroendevald eller 

anställd ska vi informera partiet om vi misstänker att vi kan hamna i en situation där vårt 

förtroende kan ifrågasättas. Den som inte delar partiets värderingar och/eller genom sitt 

agerande skadar partiet ska inte heller vara medlem i eller företräda Moderaterna. Om vi 

som medlemmar agerar i strid med den etiska policyn kan det få konsekvenser som att till 

exempel bli avstängd från partiets aktiviteter, nekas att kandidera till uppdrag eller ytterst bli 

utesluten ur partiet. Uppmärksammas att medlemmar, förtroendevalda eller anställda agerar 

i strid mot den etiska policyn ska detta i första hand tas upp med föreningsordförande, 

gruppledare eller förbundets partiombudsman. 
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