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Våra värderingar 
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och hur det känns

’’
’’Paul Halstead



Demokraterna är en lösningsorienterad kraft som inte sitter fast i en 
traditionell höger eller vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, 

kunskap och vad som är bäst för staden och dess medborgare. 

Vi söker kunskap, inbjuder till samtal och är beredda på  
kompromisser för att finna de bästa lösningarna. 

Genom våra Kunskapsgrupper bjuder vi in kompetens för att deltaga 
med sin kunskap och därigenom skapa lösningar för politiken. 

Vi är bättre på sakfrågor än politik och låter ingen prestige stå  
i vägen för ett bra beslut.

Demokraterna?
Vilka är 



Arbetsordningen och partiets stadgar är grunden för hur vårt parti 
fungerar. Våra värderingar lägger grunden för arbetskulturen.  

De ger oss vägledning till hur vi som Demokrater  
ska agera mot varandra och mot omvärlden.  

Här har vi alla ett ansvar att hjälpas åt.

Detta är ett levande dokument som ska ses som en sammanfattning  
över hur en sann Demokrat agerar och uppträder.  

Under varje värdeord listar vi några exempel på hur vi fyller  
orden med mening. 

I vår interna kommunikation gäller det sedan att lyfta  
positiva exempel som visar det vi står för.

våra värderingar?

Varför behöver
vi skriva ner



Vi är  
engagerade

Vi är  
modiga

Vi är  
lagspelare

Vi är  
professionella



Vi är  
engagerade
Vi är genuint intresserade av att  
förbättra där det behövs.

Vi är nyfikna och ställer frågor.

Vi bryr oss om varandra genom  
att både ge och ta emot konstruktiv 
feedback.

Vi tar egna initiativ och söker  
information.

Vi litar på, är lyhörda och tar  
tillvara på andras kompetenser.

Vi bidrar till en god stämning.



Vi är  
lagspelare

Vi respekterar varandra och  
de demokratiska processerna.

Vi tar tillvara på varandras  
kompetenser och accepterar  
våra olikheter. 

Vi uppmuntrar varandra.

Vi är ärliga och lyhörda mot  
varandra.

Vi söker dialog och välkomnar  
förslag till förbättringar även  
från andra partier.



Vi är  
modiga

Vi har mod att våga pröva  
nya idéer.

Vi är uppriktiga i samtal  
och för fram våra tankar.

Vi är ärliga med de  
utmaningar vi ser.



Vi är  
professionella

Vi är öppna för kunskap  
och nya perspektiv.

Vi är lösningsorienterade och  
ser till sakfrågor.

Vi prioriterar utifrån det som är  
bäst för staden och dess medborgare.

Vi är prestigelösa och stödjer  
alltid en bra idé oavsett vart  
den kommer ifrån.  




