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Ur kodrapporten F1: 

Organisationen ska ha styrande dokument i form av en uppförandekod som bygger på organisationens vision, 
värderingar, ändamål och mål. Dessa ska beskriva organisationens förväntningar på styrelse, anställda och volontärer då 
de representerar organisationen. Det styrande dokumentet ska vara publicerat på hemsidan. 

UPPFÖRANDEKOD FÖR ANSTÄLLDA 
OCH FRIVILL IGA 

Ta reda på, sätt dig in i och följ de fastställda riktlinjer, avtal och rutiner som finns i den verksamhet 
du arbetar inom.  

 

1. Behandla alla med respekt och värdighet 
Svenska Läkare mot Kärnvapen har nolltolerans mot alla former av diskriminering och 
trakasserier. Du som representant ska behandla alla människor med respekt och inte 
särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av kön, etniskt 
ursprung eller nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, ålder, politisk åskådning eller 
ställning i övrigt. Ingen medarbetare får utsätta andra för sexuella trakasserier. 
 

2. Värna om människors personliga integritet 
Ditt uppförande mot andra ska vara baserat på respekt för deras integritet, kultur och 
levnadsmönster. Detta är särskilt viktigt i mötet med människor i utsatta situationer. 

3. Förvalta resurserna på rätt sätt  
Du ska använda Svenska Läkare mot Kärnvapens resurser – personella, ekonomiska och 
materiella – på ett ansvarsfullt sätt och till de ändamål de är avsedda för. Du ska bedöma om 
utgifterna är försvarbara, när du fattar beslut i verksamheten. All utrustning som 
tillhandahållits av Svenska Läkare mot Kärnvapen ska återlämnas efter avslutat uppdrag. 

4. Missbruka inte din förtroendeställning  
När du har uppdrag för Svenska Läkare mot Kärnvapen kan du komma i kontakt med 
människor som är eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Du får aldrig utnyttja din 
position för egen vinning. 
 

5. Motverka alla former av korruption  
Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, 
sexuella tjänster eller andra förmåner. Begreppet korruption omfattar även bestickning, 
favorisering, nepotism, förskingring, utpressning, svindleri, jäv och liknande. 
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6. Var alkohol- och drogfri i arbetet 

Svenska Läkare mot Kärnvapen kräver alkohol- och drogfrihet i arbetet. Det finns tillfällen då 
vin och öl kan ingår i umgängesformen, t.ex. vid middagar i samband med konferenser, 
utbildningar och utlandsresor. Som representant för Svenska Läkare mot Kärnvapen förväntas 
du vara måttfull. I samband med bilkörning är alkoholförbrukning självklart förbjudet liksom i 
alla sammanhang innehav eller bruk av droger, även i länder där reglerna är mer tillåtande än i 
Sverige. 

7. Uttala dig inom föreningens mandat 
Svenska Läkare mot Kärnvapens syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska 
effekter. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras. Du har 
som privatperson naturligtvis rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor, men som 
representant för föreningen bör du inte uttala dig i frågor som ligger utanför ditt 
ansvarsområde. Du bör heller inte i föreningens namn ta ställning i olika frågor som ligger 
utanför Svenska Läkare mot Kärnvapens syfte och mål utan att detta är förankrat hos 
styrelsen. Till exempel har föreningen beslutat att inte ta ställning vare sig för eller emot 
kärnkraft, vilket inte anses omfattas av föreningens syfte och mål. Sambandet mellan kärnkraft 
och kärnvapen kan naturligtvis belysas. Svenska Läkare mot Kärnvapens ordförande är officiell 
talesperson för vår förening och avgör ytterst vem som ska framträda i aktuella frågor. Detta är 
viktigt att tänka på vid exempelvis privat bloggning eller annan kommunikation. På samma 
sätt ska det mejlkonto som upprättas med suffixet slmk.org förbehållas användning för 
föreningens ändamål; att skicka ett externt mejl från detta mejlkonto är som talesperson för 
föreningen och bör exempelvis inte användas inom engagemang i andra föreningar eller för 
rent privata ärenden. 

8. Följ säkerhetsföreskrifter 
Svenska Läkare mot Kärnvapen sätter alltid människors säkerhet före ekonomiska 
intressen. Tänk på att inte utsätta andra för risker. När du reser utomlands på uppdrag 
av Svenska Läkare mot Kärnvapen ska du informera dig om säkerhetsläget i det land 
eller den region du ska besöka.  

9. Ta klimat- och miljöhänsyn 
Svenska Läkare mot Kärnvapens strävan är att minimera miljöpåverkan och bli en 
klimatmedveten organisation. Som nationell förening ska vi föregå med gott exempel genom 
vårt sätt att bedriva verksamheter. Du bör sträva efter att spara energi och lämna material till 
återvinning. Telefonmöten och videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt 
resande. Resor med buss och tåg uppmuntras. 

 


