
n Sveriges riksdag är speciell 
jämfört med andra länder.  
Vi har länge haft nästan lika 
många kvinnor som män  
i riksdagen. 
I de flesta länder är det flest män 
bland de styrande politikerna. 

Ett tag hade Sverige 
världens mest jämställda riksdag.  
Men kvinnorna har blivit färre 
efter de två senaste valen.  

Efter höstens val kan det bli  
ännu färre kvinnor.  

På partiernas listor till valet 2018 
står vilka politiker som har chans 
att bli valda. Över hälften av dem 
är män, 55 procent.  
Det är fler än förra valet. 

Sverigedemokraterna har flest 
män på sina listor.  
Vänsterpartiet har flest kvinnor. 

Färre kvinnor kan bli valda till riksdagen

Läs om valet  
på allaväljare.se
n Alla Väljare är en lättläst  
sajt om politik.  
Där kan du läsa nyheter.  
Men också om partierna  
och valet.  
Där finns bildspel  
som bland annat visar  
hur det går till att rösta.  
 
På Alla Väljare kan du ställa 
egna frågor till partierna.  
Svaren samlar vi på sajten  
så att alla kan läsa.  
Där finns frågor och svar om 
allt ifrån skoluniformer 
till bostäder och jobb.  
Adressen är allaväljare.se 
Det är 8 Sidors redaktion  
som gör Alla Väljare. 

Valskolan handlar 
om hur Sverige styrs
n 8 Sidor har gjort en bok om 
valet. Den heter Valskola 2018.  
 
I boken berättar vi det mesta  
du behöver veta om valet  
och hur Sverige styrs.  
Hur går det till i vallokalen? 
När räknas rösterna?  
Varför pratar vi om vänster  
och höger i politiken? 
Du kan beställa boken på  
ll-forlaget.se

Vilka ska styra Sverige?
n Den 9 september 2018. 
Det är ett viktigt datum i Sverige. 
Då ska vi bestämma vilka  
som ska ha makten i landet. 

Då ska vi välja politiker 
till riksdagen, landstingen 
och kommunerna. 
Det är tre val samtidigt.  
Valet är alltid en söndag  
i september.  

Valet till riksdagen  
är ovanligt spännande i år.  

Inget parti är tillräckligt stort  
för att styra landet ensamt.  
Flera partier måste samarbeta.  
 
Men vilka det blir  
är inte alls klart.  
Det kan bli oväntade samarbeten.  
Allt beror på hur vi röstar.  
 
Fler än sju miljoner människor 
får rösta i valet till riksdagen.  
 
Tiden fram till valet kommer 
politikerna att arbeta hårt.  

De kommer att resa runt i landet 
och berätta om sin politik. 
I alla städer kommer partierna 
att sätta upp affischer.  
Där kan vi läsa vad de lovar.  
På många torg har partierna  
små stugor. Där kan vi träffa 
politiker och fråga  
vad de egentligen menar.  
 
I den här tidningen kan du läsa 
om valet och möta ledarna  
från alla partierna i riksdagen. 
8 SIDOR

Partiledarna Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Stefan Löfven träffas i riksdagen.
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En lättläst tidning från

Valet 2018 

Riksdagens hus i Stockholm. 
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Så här är läget i politiken

8 Sidor 
har träffat 
partiernas 
ledare
n Sveriges partier 
är demokratiska.  
Alla medlemmar kan vara med 
och bestämma.  
Ingen ledare kan ensam 
bestämma över partiet.  
 
Men när det blir val  
är det annorlunda.  
Då blir partiernas ledare 
viktigare än annars.  
Det är de som får synas  
och höras mest.  
De pratar om politik i tv,  
radio och tidningar.  
De möter sina motståndare  
i debatter.  
När de talar så talar de 
för hela partiet.  
Det är partiledarna som kan 
avgöra hur det går i valet. 
Därför är det intressant  
att veta vad de tycker.  
 
Vi har träffat ledarna  
för alla partierna i riksdagen 
och frågat om deras politik. 
Vi fick träffa varje person  
i 30 minuter.  
Sedan hade de inte mer tid. 
På de åtta sidorna framåt  
kan du läsa vad de hann med 
att säga. 

Intervjuerna har varit med  
i 8 Sidor under våren.  
Här har vi gjort intervjuerna 
lite kortare för att också få plats 
att berätta om partierna.  

På vår sajt på nätet  
kan du läsa hela intervjuerna.  
Adressen är  
8sidor.se/partiledarna

Där kan du också läsa  
om Gudrun Schyman.  
Hon är en av ledarna för partiet  
Feministiskt intitiativ.  
Partiet är inte med i riksdagen. 

Partiledaren Gudrun Schyman.

I riksdagen finns det 349 platser.  
De senaste åtta åren har åtta partier 
haft politiker i riksdagen.  
Så här många politiker har varje parti 
just nu:

Socialdemokraterna: 113
Moderaterna: 83
Sverigedemokraterna: 42
Miljöpartiet: 25
Centerpartiet: 22
Vänsterpartiet: 21
Liberalerna: 19
Kristdemokraterna: 16 
 
Flera politiker har lämnat sina partier  
i protest men jobbar kvar i riksdagen 
fram till valet. De finns inte med  
i listan ovanför. 

Källa: Riksdagen 1 juni 2018
 

Partier i riksdagen

n Sedan valet 2010 har det 
funnits åtta partier i riksdagen. 
Inget parti är tillräckligt stort 
för att bestämma själv. 
Så kommer det antagligen vara 
efter valet 2018 också. 
Flera partier måste samarbeta 
i en regering.

Mellan år 2014 och 2018 
har Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet styrt Sverige 
i regeringen. 
De har fått hjälp av 
Vänsterpartiet. 
De tre partierna brukar 
samarbeta.

Deras motståndare i gruppen 
Alliansen vill gärna ta makten 
från dem.

Moderaterna, Liberalerna 
Centerpartiet och 
Kristdemokraterna  
är med i Alliansen.

Inget parti har sagt  
att det vill bilda regering 
med Sverigedemokraterna. 
Men de flesta tror att 
Sverigedemokraterna 
kommer få många röster i valet. 
Det kan bli Sveriges 
näst största parti.

Det är svårt att säga 
vilka partier som kommer  
att styra Sverige efter valet. 
Socialdemokraterna har sagt 
att de gärna samarbetar 
med andra partier än tidigare. 
De kan tänka sig att styra 

med något eller några  
av partierna i Alliansen. 
Men de partierna har hittills sagt 
att de tänker hålla ihop.
 
Frågan är hur grupperna gör om 
de inte får tillräckligt många 
röster för att styra själva. 
Kommer några partier  
ändå att styra med hjälp av 
Sverigedemokraterna? 
 
Vad händer om inte alla åtta 
partierna blir kvar i riksdagen?  
De behöver över fyra procent  
av rösterna för att få platser.  
Och har det lilla partiet  
Feministiskt initiativ  
någon chans?  
Det får vi se efter valet.
8 SIDOR

Alliansen är Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
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När riksdagen öppnar igen efter sommaren är det högtidligt. Det är en viktig dag för demokratin i Sverige. 
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n Stefan Löfven är ledare  
för Socialdemokraterna.  
 
Vad är det bästa med Sverige 
år 2018?

– Att vår ekonomi är bra
och många har jobb.
Det gör att vanligt folk
kan få det bättre.

Vad tycker du är sämst?

– Det är för många
som inte känner sig trygga.
De som invandrat till 
Sverige måste komma
in i samhället bättre.
Och sjukvården behöver
bli bättre.

Hur vill du lösa  
de problemen?

– Vi behöver fler poliser  
och högre straff för många brott.

– Invandrare ska få större
möjligheter att lära sig
svenska och få jobb.
Men vi ska också ställa krav
på att de ska lära sig svenska
och utbilda sig.

Och hur ska vården  
bli bättre?

– Vi vill ordna mer personal
i vården. Bland annat genom
att låta sjuksköterskor
utbilda sig gratis.
Vi vill också ge dem bättre
villkor på jobbet.

Vilken fråga är viktigast
i valet?

– Jobben är nummer ett
för mig. Det är så viktigt
för att människor ska känna
att de är med i samhället.

Skillnaden mellan rika
och fattiga ökar.
Vad tycker du om det?

– För stora skillnader
är farligt. Då litar inte
människor på varandra.

– Det handlar om att alla
ska ha ett jobb.
De som har mest kan också
bidra ännu mer till samhället
än de gör i dag.
Men vi har inga färdiga förslag
om hur det ska gå till.

Vad vill du mer göra  
för invandrare?

– Vi visar att vi tar ansvar

• Han är 60 år och bor i Stockholm.
• Leder Socialdemokraterna  
sedan 2012.
• Statsminister sedan valet 2014.
• I regeringen samarbetar partiet
med Miljöpartiet.
• Äter helst fläskpannkaka.
 

– Det är inte så märkvärdigt
men det är väldigt gott, säger han.

Mer om Stefan Löfven– De som får nej och inte får 
stanna måste resa tillbaka  
till sina länder.
De som får ja ska så fort
som möjligt komma in
i samhället. De ska få lära sig 
svenska snabbare än i dag.
 
– Vi vill också att de som
redan kan ett yrke  
får lättare att börja jobba
med det.

Vilka vill du samarbeta
med efter valet?

– De enda jag inte kan
tänka mig samarbeta
med är Sverigedemokraterna. 
 
– Jag vill fortsätta samarbeta
med Miljöpartiet.  
Men också med andra partier.
Vi har lyckats samarbeta
med flera partier om viktiga 
frågor sedan vi fick makten.  
Det är jag stolt över. 
AGNES SAUTER

Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

Stefan Löfven är ledare för Socialdemokraterna. Han är Sveriges statsminister och leder regeringen.

Stefan Löfven.

Socialdemokraterna
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n Socialdemokraterna  
är Sveriges största parti.
I förra valet fick de 31 procent
av rösterna.
Sedan förra valet har de styrt
Sverige i regeringen  
tillsammans med Miljöpartiet. 

Socialdemokraterna har funnits
i över hundra år.
Partiet startades av arbetare.
De ville att Sverige skulle bli mer 
rättvist och att arbetarna  
skulle få det bättre.

Under många år röstade
nästan hälften av alla svenskar
på Socialdemokraterna.
Men på senare år har partiet
förlorat många röster. 

Socialdemokraternas viktigaste fråga
är att alla ska ha jobb.
De vill hjälpa företag att ordna jobb.
Men de vill också att många ska jobba
med vård, skola och annat
som vi betalar genom skatten. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Socialdemokraternas politik: 
socialdemokraterna.se
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– Jobb ska löna sig ännu mer 

Ulf Kristersson är ledare för Moderaterna. Partiet är det största i gruppen Alliansen.

n Ulf Kristersson är ledare  
för Moderaterna.  

Vad är det bästa med Sverige 
år 2018?

– Att vi är ett jämlikt och 
jämställt land. Människor 
behandlas lika här.

Vad är det sämsta?

– Det finns en oro bland 
människor. Det beror på
att det fattas poliser.
Det är stökigt i en del skolor
och det är för långa köer i vården.

Hur vill du lösa problemen?

– Vi har många förslag om  
hur poliserna ska bli fler.
Bland annat vill vi betala deras
utbildning och höja deras löner.
Och vi vill ge mycket pengar
till vården för att få bort köerna. 
 
Vilka frågor är viktigast  
i valet?

– Att invandrare ska komma
in i samhället, att minska brotten
och få bort köerna i sjukvården.

– Förutom fler poliser behöver vi 
ha hårdare straff för vissa brott.
De som gör sexbrott eller är
med i gäng som gör brott
ska straffas hårdare.

– Vi tror att jobb löser många 
problem.
Vi vill satsa på jobb till dem
som är nya i Sverige
och till ungdomar  
som inte gått gymnasiet.
De två grupperna har svårast
att få jobb i dag.

Behöver de inte mer 
utbildning då?

– Det är viktigare med jobb.
Att sitta i skolbänken år  
efter år löser inte problemet. 
 
Det blir större skillnader
mellan fattiga och rika.
Vad tycker du om det?

– Det är inte bara dåligt.
Jag tycker att utbildning
och arbete ska löna sig.

– Det som gör mig orolig
är den grupp som aldrig får jobb. 
De får bidrag. Det handlar  
bland annat om personer  
som är nya i Sverige. 
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Moderaterna pratar ofta
om att sänka skatterna.
Då måste ni spara pengar
på något. Vad?

– Vi vill spara på många
saker. Vi tycker att regeringen  
har slösat väldigt mycket pengar
på olika satsningar, bland annat 
på bostäder och klimatet. 

– Vi tror inte på deras politik.
I stället vill vi sänka skatten
för dem som jobbar.
Det ska löna sig ännu mer
att jobba.

En del vill att ni styr 
tillsammans med 
Socialdemokraterna.
Vad säger du om det?

– Nej, en sådan regering behövs
bara när det är krig eller kris.
Demokratin mår bäst när vi
har tydliga motståndare.
Vi vill inte styra med
Sverigedemokraterna heller.
AGNES SAUTER 

Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

Ulf Kristersson på sitt kontor.

• Han är 54 år och bor i Strängnäs.
• Leder Moderaterna sedan 2017.
• Vill bli statsminister i en regering
med Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna och Kristdemokraterna.
• Kör en bil som kan laddas med el.
• Äter helst kinesisk pytt-i-panna med 
kyckling, jordnötter och chili.  

– Jag är väldigt förtjust i det, säger han.

Mer om Ulf Kristersson

Moderaterna
n Moderaterna är Sveriges  
näst största parti.
I förra valet fick de 23 procent
av rösterna.
De är med i gruppen Alliansen.
Partiet har funnits i hundra år.
Men namnet Moderaterna
kom först år 1969.
Partiet startades av ledare
för företag i Sverige. 

Moderaterna har länge varit
ett av de största partierna.
Flera gånger har partiets ledare
varit statsminister.
Men i valet 2014
gick det sämre för partiet.
Moderaternas regering fick inte 
fortsätta att styra.

Moderaterna vill inte att staten
ska bestämma för mycket. 

De tycker att företagen är bäst
på att skapa jobb och bra ekonomi.
Människor ska få välja mycket själva
och ta eget ansvar. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Moderaternas politik: 
moderaterna.se
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– Vi såg problemen först  

Jimmie Åkesson är ledare för Sverigedemokraterna. Partiet är motståndare till regeringen.

n Jimmie Åkesson är ledare  
för Sverigedemokraterna. 

Vad är det bästa med Sverige  
år 2018?  

– Att vi har val i år.  
Det är liksom det viktigaste  
med demokratin. 

Vad tycker du är sämst? 

– Att vi har ett splittrat land. 
Det är mycket bråk i politiken  
och i samhället. Det är tråkigt.  

Hur vill du lösa det 
problemet?

– Genom att prata med dem  
som inte håller med oss.  
Det låter enkelt och ibland  
är det enkelt att lösa problem.  

Vilka frågor tycker du  
är viktigast i valet? 

– Invandring, trygghet  
och sjukvård. 

Varför har just ni bäst politik  
i de här frågorna? 

– Sverige har problem   
med att göra invandrare  
till en del av samhället. 
Vi har problem med otrygghet  
och med sjukvården.  
Vi var först med att prata 
om de här problemen.  

– Vi har också bäst lösningar. 
Till exempel vill vi göra det  
bättre för dem som jobbar  
i vården. Då vill fler jobba där.  

– Trygghet vill vi skapa genom  
att bry oss mer om den som  
råkar ut för brott och mindre  
om den som gör brott.  

Er viktigaste fråga är  
att Sverige ska ta emot  
färre invandrare.  
Nu har regeringen minskat 
invandringen.  
Behövs ni då? 

– Ja det gör vi.  
Regeringen har bara minskat 
invandringen tillfälligt.  
De kan ändra sig igen. 

Skillnaderna mellan fattiga 
och rika i Sverige ökar. 
Vad tycker du om det? 

– Vi vill sänka skatten 
för dem som tjänar minst. 
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– Och vi vill att de fattigaste 
pensionärerna får mer pengar.  

Många människor är rädda  
för brott. Vad kan du som  
politiker göra åt det? 

– Känner du dig otrygg så är det  
ett problem. Om kvinnor är rädda 
för sexbrott så måste vi kämpa 
mot sexbrott. 

– Vi vill ha fler poliser  
och hårdare straff.  
Och så vill vi att poliserna  
syns mer för att människor  
ska känna sig trygga. Speciellt  
i områden med mycket brott.  

Många känner av hot  
från rasistiska grupper.  
Vad tänker du om det? 

– Det är väldigt obehagligt  
med alla extrema grupper. 
När det gäller hot på nätet  
tror jag att vi kan bli bättre på  
att stoppa det i framtiden. 
AGNES SAUTER 

Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

Jimmie Åkesson på sitt kontor.

• Jimmie Åkesson är 38 år  
och bor i Sölvesborg.
• Leder Sverigedemokraterna  
sedan 2005.
• Efter valet hoppas han att partiet  
kan påverka regeringens politik.
• Äter helst pizza.

– I perioder äter jag väldigt mycket 
pizza, säger han. 

Mer om Jimmie Åkesson

Sverigedemokraterna
 n Sverigedemokraterna är det nyaste 
partiet i Sveriges riksdag.  
Partiet har varit med sedan år 2010.
I det senaste valet fick partiet
13 procent av rösterna. 

Sverigedemokraterna har funnits 
sedan år 1988.
Flera av dem som startade partiet  
kom från rasistiska grupper.
De ville att alla invandrare
skulle lämna Sverige.
I de senaste valen  
har Sverigedemokraterna
fått allt fler röster. 

Nu säger partiet att invandrare
får bo i Sverige.  
Men inte så många.

Och det ska vara hårda regler
för dem som kommer hit.
Sverigedemokraterna säger ofta
att Sverige kan spara mycket pengar 
genom att stoppa invandringen.  
Pengarna ska bland annat
gå till vården av gamla i stället. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Sverigedemokraternas politik:
sverigedemokraterna.se
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– Klimatet är viktigast i valet

Isabella Lövin är ledare för Miljöpartiet. De styr Sverige i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna.

n Isabella Lövin är ledare 
för Miljöpartiet. 

Vad är det bästa  
med Sverige år 2018? 

– Att vi har kommit så långt 
när det gäller kvinnors rättigheter 
och jämställdheten mellan  
män och kvinnor. 

Vad tycker du är sämst?

– Att vi har stora problem  
i vissa av våra förorter.  
Många ungdomar känner att de 
inte har någon chans att få jobb.  

Vad vill du göra åt det?

– Vi behöver få ungdomarna
att träffa fler vuxna.  
Personal i skolorna ska kunna 
hjälpa och stötta ungdomarna  
och deras familjer.  

Vilka frågor är viktigast  
i valet tycker du?  

– Klimatet är allra viktigast.  
Vi måste jobba hårt  
för att minska utsläppen  
som gör jorden varmare.  

– Att hela Sverige ska må bra  
är också väldigt viktigt. 
Det gäller både i fattiga förorter 
och på landsbygden.  

Varför har just ni bäst politik 
när det gäller de här frågorna? 

– Vi vill satsa mycket mer pengar 
än våra motståndare 
på att minska utsläppen.  

– I fattiga områden vill vi ge 
pengar både till skolorna 
och till poliserna. 
Det behövs också mycket mer stöd 
till ungdomarna för att hindra att 
de går med i gäng som gör brott.  
 
– För att få bort stora skillnader 
i löner vill vi höja skatterna  
för dem som tjänar mest.  
 
Många är rädda för brott.  
Vad kan du som politiker 
göra åt det?

– Försöka att inte göra människor 
mer rädda.  
Vi ska inte hota med att skicka 
militärer till förorterna.  
Eller säga att problemen  
inte går att lösa. 
Det håller jag inte alls med om. 
 
Vad tycker du om skatter? 

– Vi vill höja skatten på sådant 
som är dåligt för klimatet.  
Och sänka den på vissa saker,  
till exempel reparationer.  
Vi behöver köpa färre nya saker  
om vi ska minska våra utsläpp.  
 
Många känner av rasism  
och extrema grupper syns mer. 
Vad tänker du om det? 

– Många människor har blivit  
rädda för terrordåd.  
Det förstår jag.  
Men när folk är rädda sprider sig 
en känsla av att vi är hotade. 
Vi blir misstänksamma mot nya 
människor som kommit till vårt 
land. Det är väldigt farligt.  
När människor är rädda
kan de göra fruktansvärda saker
mot varandra. 

Vad vill du göra för invandrare? 

– Vi vill att de så fort som möjligt 
ska lära sig svenska 
och sedan kunna börja jobba. 
AGNES SAUTER

Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

• Hon är 55 år och bor   
utanför Stockholm. 
• Leder Miljöpartiet sedan 2016  
tillsammans med Gustav Fridolin. 
• Partiets ledare kallas för språkrör. 
• Hon är minister för klimat, bistånd 
och vice statsminister i regeringen. 
• Äter helst grönsaker och asiatisk mat. 
 

– Jag äter inga djur med fyra ben,  
säger hon.

Mer om Isabella Lövin

Isabella Lövin på sitt kontor.
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Miljöpartiet
n Miljöpartiet fick sju procent
av rösterna i förra valet.
För första gången fick de
vara med i regeringen. 

De styr Sverige tillsammans
med Socialdemokraterna. 

Miljöpartiet startade på 1980-talet.
De som startade partiet
tyckte att politiken handlade
för lite om miljön.
De tyckte att miljön var
den viktigaste frågan för framtiden. 

Sedan dess har partiet blivit större.
Allt fler människor tycker att
miljön och klimatet är viktigt. 

Miljöpartiet vill göra det lättare
för människor att leva på ett sätt
som inte skadar miljön.
De tycker att nya jobb  
ska vara med sådant som är bra
för miljön och klimatet. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Miljöpartiets politik:
mp.se
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– Vi bryr oss om hela landet

Annie Lööf är ledare för Centerpartiet. Partiet är med i gruppen Alliansen som är motståndare till regeringen.

n Annie Lööf är ledare  
för Centerpartiet.

Vad är det bästa  
med Sverige år 2018?

– Det är alla människor  
som jobbar och gör Sverige bättre.  
Företagare, poliser och 
undersköterskor till exempel. 

Vad tycker du är sämst?

– Att det är så stora skillnader. 
Mellan dem som har jobb  
och dem som inte har jobb.  
Och mellan olika delar av landet. 

Hur vill du lösa det problemet?

– Genom att fler får ett jobb.  
Vi vill att de som i dag lever  
på bidrag ska få möjlighet  
att ha egna jobb och en egen lön.

Vilka frågor är viktigast  
i valet tycker du?

– Att se till att fler människor  
får jobb och att invandrare 
kommer in mer i samhället.  
Att skapa trygghet i hela landet 
genom fler poliser och att sjuka 
får vård snabbare.  
Och miljön och klimatet. 

Varför har just ni bäst politik  
i de här frågorna?

– Vi ser hela landet i vår politik. 
Våra förslag gäller både  
små byar och stora städer. 

Ska Sverige ha höga  
eller låga skatter? 

– Vi vill ha lägre skatter än i dag. 
Vi ska ha låga skatter  
på sådant vi vill ha mer av,  
som jobb och företagande.  
Vi ska ha höga skatter på det som 
förstör miljön och smutsar ner. 

Skillnaderna mellan fattiga 
och rika i Sverige ökar.  
Vad tycker du om det?

– Det är ett stort problem. 
Framför allt är det skillnad 
mellan dem som har ett jobb  
och dem som inte har det.  
Därför är det så otroligt viktigt  
att fler får chansen att jobba.

– Våra motståndare säger  
att våra förslag ger låga löner. 
Men det handlar om att de  
som inte har någon lön  
ska få en lön.  
Samtidigt ska de få chansen  
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Mer om Annie Lööf

Annie Lööf på sitt kontor.

att lära sig ett jobb  
för att kunna få högre lön senare. 
 
Många i Sverige är rädda för 
brott. Vad vill ni göra åt det?

– Vi måste se till att människor 
inte börjar göra brott.  
Det gör vi genom att satsa på  
bra skolor och fler jobb.  
Vi måste också se till att 
brottslingar grips och straffas.

– Det är viktigt att inte bara  
prata om problem.  
Vi politiker måste vara tydliga 
med att det går att förändra. 

Vad vill du göra  
för invandrare? 

– Jag vill att de snabbare ska lära 
sig svenska och det gör man lättast 
genom att ha ett jobb att gå till.  

– De som är nya i Sverige  
ska kunna studera svenska  
och jobba samtidigt. 
MOA CANDIL 
 
Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

• Hon är 34 år och bor i Stockholm. 
• Leder Centerpartiet sedan 2011. 
• Efter valet vill hon bli  
vice statsminister i en regering  
med partierna i Alliansen.
• Har en elbil och köper ekologisk mat. 
• Äter helst spagetti med köttfärssås. 
 

– Jag har ett litet barn så det blir  
ofta det. Det är gott, säger hon. 

Centerpartiet
n Centerpartiet fick sex procent
av rösterna i förra valet.
De är med i gruppen Alliansen
tillsammans med Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Centerpartiet startade  
för hundra år sedan.
Det var böndernas parti.
De har alltid fått flest röster
av människor på landsbygden.
1957 fick Centerpartiet det namn  
det har i dag. 

På 1970-talet var Centerpartiet
som störst.
Då fick de en fjärdedel av rösterna.
Numera är Centerpartiet
ett av de minsta partierna i riksdagen.

Centerpartiet kämpar fortfarande
för bönder och andra små företag. 

De vill ha låga skatter och
hjälpa företagen på andra sätt.
En annan viktig fråga för dem
är miljön och klimatet. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Centerpartiets politik:
centerpartiet.se
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– Vi vill minska skillnaderna

Jonas Sjöstedt är ledare för Vänsterpartiet. De samarbetar ofta med regeringen men håller inte med dem i alla frågor.

n Jonas Sjöstedt är ledare för 
Vänsterpartiet. 

Vad är det bästa  
med Sverige år 2018?  

– Demokratin. Att vi får säga vad 
vi tycker och välja vem som styr.  
Och vi får protestera  
när vi tycker att något är fel. 

Vad tycker du är sämst?  

– Att skillnaderna är så stora  
mellan folk. Några är otroligt rika. 
Många har ganska lite pengar.  
Det är stora skillnader mellan 
olika områden i städerna.  
Det är inte bra. 

Vad vill du göra åt det? 

– Minska skillnaderna.  
Se till att föräldrar som lever  
ensamma med barn och  
människor med låg pension  
får mer pengar.  
Skolorna och vården ska 
vara lika bra i hela landet. 
Och den som är rik ska betala 
mer skatt än den som är fattig. 

Vilka frågor är viktigast  
i valet tycker du?  

– Att göra Sverige mer jämlikt. 
Ett sätt är att stoppa  
att privata företag kan ta pengar  
från skolor och vård  
och ge i vinst till ägarna.  
Vi vill också bygga fler lägenheter 
med låg hyra så att alla  
kan ha råd med en bostad.  

Många är rädda för brott.  
Vad kan du som politiker 
göra åt det? 

– Se till att folk känner sig trygga.  
Att det finns poliser som stoppar 
brott. Och att ungdomar tror på 
att deras framtid kan bli bra.  

– Gängen med brottslingar  
finns ofta i områden där det bor  
många människor med lite 
pengar. Fattigdom och brott 
hänger ihop.  
Om ungdomarna där får 
det bättre så blir det mycket 
svårare för brottslingarna  
att hitta nya killar till sina gäng.  
 
Många känner av rasism  
och högerextrema grupper 
syns allt mer.  
Vad tänker du om det? 

– Rasismen sprider sig när folk  
är oroliga och rädda.  
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Mer om Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt på sitt kontor.

– Om alla har tillräckligt  
med pengar så blir vi inte  
lika oroliga och rädda. 

– Det är också viktigt  
att folk från olika grupper  
träffar varandra.  
Vi vill att folk som nyligen 
kommit till Sverige  
ska bo i hela landet.  
De ska inte samlas i vissa
områden i bara några kommuner.  
Detsamma gäller barnen.  
De ska gå i alla skolor.  

Vad tänker ni om skatter? 

– Vi vill att de som är rikast  
ska betala högre skatt.  
Men vi vill inte höja skatten  
för dem som har lite pengar.  

Vad vill du mer göra  
för invandrare?  
 
– Två saker är viktiga.  
Att snabbt få lära sig svenska  
och snabbt få ett jobb. 
AGNES SAUTER 

Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

• Han är 53 år och bor i Stockholm. 
• Leder Vänsterpartiet sedan år 2012. 
• Vill bli statsminister i en regering 
utan borgerliga partier. 
• Reser helst med tåg eller cykel.  
• Har ingen bil.  
• Äter allt mindre kött  
för klimatets skull. 
• Helst äter han ärtsoppa.
 

– Gärna en gång i veckan, säger han.

Vänsterpartiet
n Vänsterpartiet fick nästan
sex procent av rösterna i förra valet. 

De samarbetar med partierna
i regeringen, Miljöpartiet
och Socialdemokraterna. 

Vänsterpartiet startade
för hundra år sedan.
De som startade partiet ville ha
en stor förändring i samhället.
De ville att arbetarna
skulle ha makten.
Fram till 1990 hette partiet
Vänsterpartiet kommunisterna. 

Vänsterpartiet har alltid varit
ett av de minsta partierna
i Sveriges riksdag.

Den viktigaste frågan för Vänsterpartiet
är att minska skillnaderna
mellan rika och fattiga.
De vill inte att företag ska tjäna pengar
på skolor och sjukhus.
De vill att pengarna ska gå till
att göra skolorna och vården bättre. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Vänsterpartiets politik:
vansterpartiet.se



VALET 2018

9

– Skolan är viktigast för oss

Jan Björklund är ledare för Liberalerna. De är med i gruppen Alliansen som är motståndare till regeringen.

n Jan Björklund är ledare  
för Liberalerna.  

Vad är bäst med Sverige  
år 2018?

– Sverige är ett väldigt bra land. 
Jämfört med de flesta  
människor i världen lever vi  
i ett fantastiskt land.  

Vad tycker du är sämst?

– Skolan är för dålig.  
Det blir fler brott.  
Och många som är nya 
i Sverige saknar jobb.  

Hur vill du lösa de problemen?

– Skolan är det viktigaste  
för framtiden. Det ska vara lugn 
och ordning i klassrummen. 
Fler ska vilja jobba som lärare. 
Och vi ska ha tydliga krav  
med betyg tidigt.  

– Många som kommit  
till Sverige har kort utbildning.  
De kan inte ens våra bokstäver. 
Därför måste vi skapa fler enkla 
jobb så att de inte behöver leva  
på bidrag i förorten hela livet.  

– När det gäller brotten behöver vi 
fler poliser och hårdare straff.  

Vad skiljer er från de andra 
partierna i de här frågorna?

– Vi är det enda parti som tycker 
att skolan är den viktigaste frågan 
i valet 2018.

Hur blir det med hårdare krav 
för elever som har det svårt? 

– De flesta jobbar hårdare i skolan 
om de får betyg, tror vi.  
Och föräldrarna får tydligt veta 
hur det går för deras barn.  

Det blir större skillnader 
mellan fattiga och rika.  
Vad tycker du om det? 

– Det viktigaste för mig är att 
de som har det sämst ska få det 
bättre, inte att stoppa de rika.  
De som har de sämst i dag  
är invandrare med kort 
utbildning. Det bästa vi kan göra 
för dem är att ordna fler jobb.  
 
Ska Sverige ha höga  
eller låga skatter?

– Så låga som möjligt.  
Vi måste naturligtvis ha skatter 
för att betala skolor, sjukvård  
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Mer om Jan Björklund

Jan Björklund på sitt kontor.

och pensioner.  
Men folk ska inte betala  
mer än nödvändigt.  

Många människor känner sig 
otrygga. Vad kan du  
som politiker göra åt det? 

– Det har blivit mer våld.  
Särskilt i förorter med många 
invandrare. Då är det väldigt 
viktigt att de svaga får skydd.  
 
– Det räcker inte bara med 
poliser. Unga män i våra förorter 
måste ha ett jobb att gå till  
i stället för att gå med i gäng. 

Vad vill ni göra  
för invandrare?  

– Det måste bli mycket lättare 
att få sitt första jobb.  
Kanske med lägre lön.  
Men det är bättre  
än att inte jobba alls.  
Det är också otroligt viktigt 
att lära sig svenska.
MOA CANDIL 

Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

• Han är 56 år och bor i Stockholm. 
• Han leder Liberalerna sedan 2007. 
• Han har bytt från olja 
till ett mer miljövänligt sätt  
att värma upp sitt hus. 
• Han äter helst tacos med barnen  
en fredagskväll. 
 

– Då är myset med barnen  
en viktig del, säger han.

Liberalerna
n Liberalerna fick lite mer än
fem procent i förra valet. 

De samarbetar med
Moderaterna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna
i gruppen Alliansen. 

Liberalerna startade
på 1930-talet.
Partiet hette då Folkpartiet.
De som startade Liberalerna
ville ha frihet, både för
människor och företag. 

Liberalerna var som störst
på 1950-talet.
Nu är det ett av de minsta
partierna i riksdagen.

Liberalerna vill fortfarande ha
en fri ekonomi och låga skatter. 
 
Men för att friheten ska fungera
vill partiet satsa på militärer,
poliser och ordning i skolorna. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Liberalernas politik:
liberalerna.se
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– Vi vill hjälpa familjer

Ebba Busch Thor är ledare för det minsta partiet i riksdagen, Kristdemokraterna. De är med i gruppen Alliansen.

n Ebba Busch Thor är 
Kristdemokraternas ledare. 
 
Vad är det bästa med Sverige 
år 2018? 
 
– Att Sverige är ett bra land  
för barn att växa upp i. 

Vad tycker du är sämst?

– Att det har blivit fler områden 
med mycket brott.  
Människor som bor där  
känner sig inte trygga.  

Vad vill du göra åt det?

– Vi behöver många fler poliser. 
När någon ringer efter polisen 
eller ambulansen så måste de 
komma. Så är det inte alltid i dag.  

Vilka frågor är viktigast  
i valet tycker du?  

– Sjukvården, tryggheten  
och hur vi tar hand om de gamla. 
Vi vill ha kortare köer  
i sjukvården, fler poliser,  
sänka skatten för pensionärer  
och bygga fler hem för gamla. 

Varför har just ni bäst politik 
när det gäller de här frågorna? 

– Vi tänker främst på människan 
när vi väljer politik.  
Vi funderar på hur politiken 
påverkar människor och familjer.  
Alla människor är lika mycket 
värda och är värdefulla.  
Vi vill inte tänka på människor 
som en grupp.

Skillnaderna mellan fattiga  
och rika i Sverige ökar.  
Vad tycker du om det?

– Det är dåligt. Om ett samhälle 
ska hålla ihop kan vi inte ha 
för stora skillnader. Men det 
viktigaste är att stoppa fattigdom.  

Vad vill du göra åt det?

– Vi vill att alla föräldrar  
ska få sänkt skatt med 500 kronor  
i månaden. Och så vill vi ta bort 
pensionärsskatten.

Vad tänker du om skatter?

– Vi behöver mycket pengar  
till sjukvård, äldreomsorg  
och polis. Men vi kan sänka 
skatterna något och ändå ha råd 
med det som är viktigt,  
som sjukvården och poliser.  
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Många är rädda för brott.  
Vad kan du som politiker  
göra åt det?

– Blir du utsatt för brott  
ska det finnas hjälp.  
Det är vårt ansvar.  
Men vi politiker måste också  
visa att det finns hopp,  
att samhället går att förändra.  
Annars är det risk att folk  
tappar hoppet och ger upp.  
  
Vad vill du göra  
för invandrare? 

– De ska veta att de är välkomna. 
De ska kunna jobba och ha vänner 
här. Men då måste de också  
lära sig svenska. 

– Vi vill ordna jobb med lägre 
löner för dem som är nya i landet.  
De får först lära sig ett yrke  
och då får de lägre lön.  
När de sedan lärt sig yrket  
kan lönen bli högre.  
AGNES SAUTER 
 
Läs hela intervjun: 
8sidor.se/partiledarna

• Hon är 31 år och bor i Uppsala.
• Leder Kristdemokraterna sedan 2015.
• Vill bli minister i Alliansens regering.
• Kör en elbil. 
• Äter helst tacos och tapas.  

– Jag gillar mat som man kan pilla med 
och prata samtidigt. Det ska vara gott 
och gå snabbt att laga, säger hon. 

Mer om Ebba Busch Thor

Ebba Busch Thor på sitt kontor.

Kristdemokraterna
n Kristdemokraterna fick nästan
fem procent av rösterna i förra valet. 

De samarbetar med partierna
Moderaterna, Centerpartiet
och Liberalerna
i gruppen Alliansen. 

Kristdemokraterna startade
på 1960-talet.
De som startade partiet ville
att religionen kristendom
skulle vara viktigare i politiken. 

Partiet kom in i riksdagen
första gången år 1991.
Sedan dess har det varit
ett av de minsta partierna
i riksdagen.

Nu för tiden pratar partiet
inte så mycket om religion.
De pratar mer om att barn  
och gamla ska ha det bra. 

En viktig fråga för partiet är trygghet.
De vill ha fler poliser och hårda straff. 

På den här sidan kan du läsa mer
om Kristdemokraternas politik:
kristdemokraterna.se
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kommun och landsting
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n Sverige har inte alltid 
varit en demokrati. 
Länge var det de  
som hade mycket pengar  
som hade mest makt.
I de flesta val fick bara rika 
män rösta. De tyckte att 
vanliga män visste för lite  
för att hålla på med politik.

Kvinnor skulle sköta 
hemmet. Därför behövde inte 
kvinnorna heller rösta, 
tyckte de som bestämde.
 
I slutet på 1800-talet  
började människor  

i Sverige protestera.  
De ville vara med och 
bestämma. Men det tog lång 
tid innan lagarna ändrades.

År 1909 fick de flesta män  
i Sverige rätt att rösta. 
Svenska kvinnor fick vänta 
tio år till innan de fick 
rösträtt.
 
Den som var fattig och 
behövde bidrag fick 
fortfarande inte rösta. 
Och den som inte kunde 
betala sina skulder  
fick inte heller rösta.  

För ungefär 70 år sedan togs 
de reglerna bort och nästan 
alla fick rösträtt.
 
Fortfarande fanns det en 
grupp som inte fick rösta.  
Det var personer med vissa 
funktionsnedsättningar  
eller sjukdomar.
 
Lagen sade att de inte kunde 
ta hand om sig själva.  
Då fick de inte heller rösta.

Den lagen ändrades år 1989. 
Först då fick alla vuxna rösta.
8 SIDOR

n När vi pratar om valet 
är det oftast valet till 
riksdagen vi tänker på. 
Men det är tre val  
den 9 september. 
Politikerna i landstingen 
och kommunerna 
ska också väljas. 
De valen är lika viktiga  
som valet till riksdagen
för många. 

I valet till riksdagen  
får alla svenskar  
som är över 18 år rösta.  
I de andra två valen är det  
många fler som får rösta. 
Du behöver inte vara 
svensk medborgare  
för att rösta i valen  

till kommun och landsting.  
De som kommer från Norden 
eller ett EU-land  
och bor i Sverige får rösta.
De som kommer från ett 
annat land och bott i Sverige 
i tre år får också rösta. 

Det finns 20 landsting  
och regioner i Sverige.
Deras viktigaste uppgift  
är att sköta vården.  
Både hälsovård, sjukvård  
och tandvård.

Kommunerna ansvarar  
för förskolor, grundskolor
och gymnasier.
De bestämmer över vägar,
vatten, avlopp och annat.

Kommunerna och 
landstingen sköter bussar,  
tåg och färjor tillsammans.  

Det finns 290 kommuner  
i Sverige. Vi betalar skatt  
till både landstingen  
och kommunerna. 

Många röstar på samma 
partier i alla valen.  
Men det behöver du inte 
göra. Du kan gilla ett partis 
politiker i riksdagen men 
tycka att partiet gör ett 
dåligt jobb i din kommun. 
I en del kommuner och 
landsting finns partier som 
inte finns någon annanstans. 
8 SIDOR
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En bild från 1919. Människor demonstrerar i Stockholm för kvinnors rätt att rösta. 

n I en demokrati får alla vuxna  
rösta när det är val.  
Alla röster är lika mycket värda.

För att en demokrati ska fungera
är det viktigt att så många människor  
som möjligt röstar. 

Om många struntar i valet kan det vara ett 
tecken på att demokratin fungerar dåligt.
Det kan betyda att människor  
inte litar på politikerna.  
Det är ett dåligt betyg för en demokrati.

Om få röstar kan det också betyda
att det varit svårt att rösta.
Det kanske har varit långt till platsen
där du får rösta. Det kanske bara har varit 
öppet när människor jobbat.

Därför håller forskare noga reda på
hur många som röstar i de olika valen.
I ett land med bra demokrati
ska de allra flesta rösta.
Och de ska förstås rösta frivilligt
utan att bli tvingade.

Sverige har länge kunnat skryta med
att ha höga siffror. Rekordet var 1976  
då över 90 procent av väljarna röstade.

I förra valet 2014 var det ungefär
85 procent som röstade.
Men det är olika i olika grupper. 
Bland dem som är födda i andra länder  
är det färre som röstar.
Det har också varit vanligt att personer 
med vissa funktionsnedsättningar 
inte har röstat. 

En nyhet i årets val är att det är möjligt
att få rösta hemma, på sjukhus  
eller på en annan plats. Om du inte kan 
komma till vallokalen på grund av hög 
ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 
så måste kommunen hjälpa dig. 
8 SIDOR

Alla röster  
i valet är lika 
mycket värda

– Vi vill hjälpa familjer
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Rösterna räknas i en vallokal efter valet 2014.



Så går det till när du röstar
Valsedlar inne i vallokalen. De har tre färger. En till varje val. 

n Alla som får rösta  
får i god tid före valet 
ett röstkort i brevlådan.
På röstkortet står det  
var du ska rösta.
 
Utanför vallokalen står ofta 
människor från partierna  
och delar ut valsedlar.  
Du kan ta emot dem om du vill.
Men inne i vallokalen finns  
ett bord med alla valsedlar. 
 
När du röstar måste du visa  
ditt id-kort, pass eller körkort.

Du får kuvert som du ska  
stoppa valsedlarna i.  
Valen i Sverige är hemliga.  
Ingen ska veta vilket parti  
du röstar på.  
Därför ska du stå ensam  
bakom en skärm när du stoppar 
valsedlarna i kuverten.  
 
Kuverten klistrar du igen innan 
du lämnar dem till personerna 
som sitter vid bordet i vallokalen.  
De kontrollerar att du har  
rätt att rösta och skriver upp  
att du har röstat.  

På en del valsedlar finns 
politikernas namn.  
Du kan sätta kryss framför  
ett namn om det är någon 
politiker du gillar extra mycket.  
Den som får många kryss  
har större chans att bli vald.  
 
Det går också att rösta i förväg
på platser som kommunen ordnar.
Då måste du ta med dig  
ditt röstkort och id-kort. Du kan 
börja rösta 18 dagar före valet.  
Läs mer på allaväljare.se
8 SIDOR
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Läs om politik och valet på
allaväljare.se
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Politik handlar 
om saker vi 
gör varje dag
M  ånga tycker att politik  

är tråkigt och svårt. 
De har säkert sett politiker
som pratar och pratar.
De har hört svåra ord
och massa siffror.
Visst har de rätt.  
Politik kan vara tråkigt  
och svårt. Men det är bara  
en del av politiken. 

Politik kan också vara  
väldigt enkelt.
Politik handlar om våra liv.
Hur vi lever och hur vi har det. 

Politik handlar om vad maten
och bussen kostar.
Hur länge vi går i skolan och 
hur lång semester vi ska ha.
Vill du ha fler fotbollsplaner?
Är det trångt på bussen?
Det är politik.
Stänger simhallen tidigt?
Kör bilarna för fort?
Det är också politik.

Politik handlar om saker
vi gör varje dag.
Därför har det betydelse
vad vi tycker om politiken.
Vi vet ju hur vi vill ha det. 

En del säger att det är
meningslöst att rösta.
En röst gör ingen skillnad.
Men förra valet var det  
över en miljon människor  
som inte röstade.
Deras röster hade kunnat 
förändra politiken. 

Vi på 8 Sidor tycker att alla 
ska förstå vad politiken 
handlar om.
Allas röster är viktiga.
Det är då demokratin
fungerar som bäst. 

BENGT FREDRIKSON
chefredaktör för 8 Sidor

En gymnastiksal i Landskrona har blivit vallokal. I vallokalen finns skärmar. Ingen ska kunna se vad du röstar på. 

Vid vallokalen står ofta partierna och delar ut valsedlar.

En lättläst tidning från


