
Handslag för ett  
framtidsparti



Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och 

framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor tillsammans 

kan förändra och förbättra samhället. Den visionen är bara möjlig att nå om Socialdemokraterna 

är en stark och närvarande folkrörelse, eftersom det är en förutsättning för att kunna fånga upp 

engagemang och hitta lösningar på de samhällsproblem som människor ser omkring sig i 

vardagen. Socialdemokraternas historia visar tydligt att när människor går samman för att 

förändra, når vi också framgång i att bygga och utveckla ett jämlikt samhälle. Vårt partis styrka är 

att vara många i en gemenskap som delar viljan att förändra samhället och förverkliga vår vision. 

Men också andra fria sammanslutningar, folkrörelser, ideella föreningar, bildningsorganisationer, 

miljörörelser, konsumentorganisationer och kooperativa föreningar är viktiga för att bredda och 

fördjupa demokratin. 

 

Ska vi vara en stark folkrörelse även i framtiden krävs det att vi fortsätter utveckla vår 

organisation. Det är ett ansvar som vilar på oss som medlemmar. Det är vi tillsammans som är 

Socialdemokraterna.  

 

Det här är ett handslag mellan oss som medlemmar, och mellan våra föreningar, 

arbetarekommuner, partidistrikt och partistyrelsen. Det är en överenskommelse om att 

tillsammans utveckla Socialdemokraterna som folkrörelseparti fram till 2020.  

Socialdemokratins idé om ett solidariskt samhälle där alla människor får möjlighet att utvecklas 

och ta sin del av ansvaret återspeglas i synen på vår egen organisation. Ska vi förändra samhället 

behöver vi vara ett parti där människors engagemang växer. I vårt parti ska alla ha möjlighet att 

växa tillsammans med andra, forma politiken, påverka organisationen och utveckla 

arbetsformerna.  

Det är vår gemensamma vilja att var och ens engagemang kan växa och komma till uttryck i 

Socialdemokraterna. Ansvaret vilar på var och en av oss. Medlemskapet innebär både rättigheter 

och ansvar. Därför ger vi varandra ett löfte. Ett löfte om att alla som är och vill bli medlemmar 

ska bli väl mottagna. Att göra det enkelt, givande och roligt att delta i verksamheten. Tillsammans 

strävar vi efter att alla medlemmar ska finna sitt medlemskap meningsfullt så att vi vill 

rekommendera vänner och bekanta att bli medlemmar. Alla medlemmar som vill ska ha möjlighet 

att påverka politiken och samhället. Trösklarna för att vara med och påverka ska vara låga. Det är 

vårt ansvar att tillsammans skapa verksamhet och beslutsprocesser som gör detta möjligt. 



 

För att påverka politiken behövs kunskap, och för att förändra samhället behövs styrka. En viktig 

del av Socialdemokraternas verksamhet är att medlemmar bildar ny kunskap, växer och utvecklas 

som människa tillsammans med andra. Folkbildningens studier i gemenskap är en del av vår 

folkrörelse, och gör oss starkare. Vi prioriterar därför studieverksamheten så att alla har möjlighet 

att inspireras, lära och utvecklas.  

 

Handslagets mål till 2020 

 Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade.   

 Medlemmarna känner att medlemskapet lever upp till deras förväntningar. 

 Alla medlemmar har möjlighet att delta i medlemsutbildningar och annan 

studieverksamhet.  

Organisationskulturen handlar om hur vi behandlar varandra i partiet. De värderingar och synsätt 

som vi vill ska prägla samhället i stort ska också prägla oss som organisation. Vi är en rörelse där 

vi ser varandra och låter varandras engagemang växa. Vi tar tillvara på varandras idéer, 

erfarenheter och kunskaper. Det är vår samlade kunskap och vårt engagemang som gör att 

Socialdemokraterna kan förändra samhället.  

 

Vår organisationskultur ska stödja utveckling och idéutbyte i alla dess former. Samarbete och 

respekt ska prägla hur vi behandlar varandra. Vi ska vara öppna för nya tankar och idéer, och 

forma och utveckla politiken genom en levande idédebatt. Ju fler som är med, desto bättre blir 

besluten. Gemensamt tar vi ansvar för att genomföra de fattade besluten. I vår organisation kan 

var och en engagera sig utifrån sina förutsättningar och vilja. Vi ska i största mån verka för 

tillgänglighetsanspassad verksamhet för alla medlemmar. Den socialdemokratiska föreningen och 

arbetarekommunen öppnar fler möjligheter för alla som vill engagera sig mer. Vi är ett 

feministiskt och antirasistiskt parti och det genomsyrar vår organisationskultur.  

 

Vår ledarskapsidé ska genomsyra vår organisation och organisationskultur. Därför ska hela 

partiorganisationen arbeta med att utveckla organisationskulturen.     

 

Handslagets mål till 2020  

 Socialdemokraterna präglas av samarbete och respekt för varandra.  

 Medlemmarna anser att deras engagemang och idéer uppskattas och tas tillvara. 

 Socialdemokraterna har förmåga att fånga upp rörelser i omvärlden och att samarbeta 

med andra folkrörelser.  



Socialdemokraterna ska genomsyras av öppenhet och nyfikenhet, och partiet ska spegla 

samhället. Fler ska ha möjlighet att bli aktiva i Socialdemokraterna. För att nå dit behöver vi 

prioritera verksamhetsutveckling.   

 

Vi välkomnar nya människor till vårt parti genom att alltid erbjuda medlemskap vid alla våra 

aktiviteter. Vi tar ett gemensamt ansvar för att nya medlemmar som vill bli aktiva också har 

möjlighet att bli det. 

 

Människor med olika erfarenheter utvecklar vår organisation och vår politik och därmed i 

förlängningen samhället. Den medvetenheten bär vi med oss när vi tillsätter uppdrag och väljer 

representanter.  

 

Socialdemokraterna stannar inte vid opinionsbildning och deltagande i politiska beslut. Vi vill 

vara en förändrande kraft i samhället och ett närvarande parti i människors vardag. Samverkan 

och samarbete med fackföreningsrörelsen är en viktig del för att uppnå önskvärda 

samhällsförändringar. Den facklig-politiska samverkan har varit och är en viktig grundbult för att 

utvecklas som framtidsparti.  

 

Öppenhet gör Socialdemokraterna starkare och mer framgångsrikt. Det finns en styrka i att 

människor kan tycka till och påverka utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Det 

ställer krav på oss som politisk folkrörelse att utveckla och anpassa våra arbetsmetoder för att 

möjliggöra samtal med medborgare som en del av vår politikutveckling.  

 

Det finns ett stort värde i att människor engagerar sig aktivt i föreningar och organisationer 

utifrån en vilja att ta ansvar för samhället. Det ökar det sociala kapitalet och stärker 

samhällsgemenskapen. Dialog och kunskapsinhämtning från andra delar av civilsamhället 

utvecklar vår politik och organisation.  

 

Handslagets mål till 2020   

 Vi är i ständig relation med människor. Vi har nära kontakt med andra folkrörelser i 

samhället. 

 Medlemskåren och våra förtroendevalda speglar samhället. 

 Vi ska årligen öka i medlemsantal.  

Vi har alla ett ansvar att se varandra som värdefulla tillgångar i partiet, hjälpa nya medlemmar att 

hitta sin bästa form av politiskt engagemang och medverka till en positiv och inkluderande 

organisationskultur. Förtroendevalda har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel.  

 



Varje medlem har ett ansvar för att partiet kan växa, genom att bjuda in till medlemskap. 

Arbetarekommunen säkerställer att möjligheten att gå med i Socialdemokraterna finns vid alla 

partiaktiviteter. Partistyrelsen ansvarar för att samordna värvningsarbetet. 

 

Socialdemokratiska föreningen och arbetarekommunen ansvarar för att nya medlemmar blir väl 

mottagna, har möjlighet att vara med och forma politiken och att alla ges möjlighet att delta i 

studieverksamhet. Partidistriktet har i sin tur ansvaret för att stötta arbetarekommunerna i arbetet 

med medlemsmottagande, studier och utvecklande av verksamheten. Partistyrelsen ansvarar för 

att stödja partiorganisationen i arbetet med att stärka medlemskapets värde och har ett 

övergripande ansvar för att leda, stödja och vara uppmuntrande i arbetet med att utveckla 

organisationskulturen. 

 

Arbetarekommunen, partidistriktet och partistyrelsen ansvarar för att säkerställa att vi har en 

medlemskår och förtroendevalda som speglar samhället. Arbetarekommunen, partidistriktet och 

partistyrelsen säkerställer att samtal med medborgare är en prioriterad och naturlig del i 

verksamheten och politikutvecklingen.  

 

I det här handslaget har varje organisationsled sina ansvarsområden, men vi har också ett ansvar 

att hjälpas åt när något organisationsled inte kan fullfölja sina åtaganden. Tillsammans tar vi 

ansvar för att vara ett parti där människors engagemang växer. 
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