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POLITIK HANDLAR 
OM SAKER VI GÖR 

VARJE DAG
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Många tycker att politik 
är tråkigt och svårt.
De har säkert sett politiker 
som pratar och pratar. 
De har hört svåra ord 
och en massa siffror. 
De tänker på långa möten. 

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
hur vi lever och hur vi har det.
Det mesta i våra liv handlar om politik.
Från det att du går upp på morgonen 
till du lägger dig på kvällen. 

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?
Tycker du att det är svårt 
att hitta ett jobb?
Det är politik. 

Stänger simhallen tidigt?
Kör bilarna för fort?
Är biljetterna till bion dyra?
Det är också politik.

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

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

Det är därför vi har gjort 
den här boken. 
Det är därför vi också har sajten 
Alla Väljare.
Vi tycker att det är viktigt 
att alla ska förstå 
vad politiken handlar om. 
Allas röster ska räknas.
Det är då demokratin 
fungerar som bäst. 

Bengt Fredrikson, chefredaktör 8 Sidor
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OM DEMOKRATI
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10  |  OM DEMOKRATI

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 är vart fjärde år.
Tidigare var det val vart tredje år.
Men politikerna ville ha längre tid
på sig att styra Sverige.

Just nu är det åtta partier
med i riksdagen. 
Men många fler partier ställer upp i valet.

På Valmyndighetens sida på internet
finns det mycket information om valet. 
Adressen är: val.se

DAGEN SOM ALLA VÄNTAR PÅ
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OM DEMOKRATI  |  11

sverige är en DeMokrati.
Därför får alla vara med och välja 
vilka som ska bestämma i landet.

För flera tusen år sedan i Grekland
fick folket rösta om viktiga frågor.
De samlades på ett torg och röstade.
Folket bestämde.
Det kallades demokrati.
Demokrati är ett grekiskt ord
som betyder ungefär folket bestämmer.
Men det var bara fria män som fick rösta.
Slavar och kvinnor
hade ingen rätt att bestämma
över politiken.

I dag betyder demokrati att alla vuxna
ska få vara med och bestämma. 
Men det skulle bli svårt om alla
skulle rösta om allting.
Därför har vi politiker. 
Vi röstar på de politiker
som vi tror har den klokaste politiken. 
Det kallas för representativ demokrati.
Väljarna väljer representanter, politiker,
som sedan bestämmer åt oss.

Vart fjärde år kan vi rösta.
Om folket tycker att politikerna
arbetat bra blir de valda igen.
Annars får nya politiker
ta hand om politiken. 
Folket bestämmer.

I en del länder får folket rösta oftare
än i Sverige. 
I Schweiz till exempel ordnar
olika områden ofta folkomröstningar,
där folket får säga ja eller nej 
till olika förslag. 
I Sverige röstar vi på det sättet
ganska sällan.

Demokrati borde vara enkelt.
De politiker och de förslag
som får flest röster vinner.
Ändå finns det problem.
Alla har inte samma möjlighet  
att vara med och bestämma.
Till exempel kostar det mycket pengar  
att göra reklam för sin politik.
 

FOLKET BESTÄMMER I SVERIGE
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12  |  OM DEMOKRATI

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 rika 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. 
Många mäktiga och rika män
tyckte faktiskt att det var rättvist
att de bestämde mest.
De betalade ju mest i skatt.

I slutet på 1800-talet började
människor i Sverige protestera. 
De demonstrerade för att alla
människor skulle behandlas lika.
De ville vara med och bestämma
i Sverige.
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.

Men alla vuxna svenskar fick
fortfarande inte rösta i valen. 
Den som var fattig och behövde bidrag
fick inte rösta. 
Den som inte kunde betala sina skulder
fick inte 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.
Då fick alla vuxna börja rösta.

SÅ BLEV SVERIGE EN DEMOKRATI
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OM DEMOKRATI  |  13

olika länDer har olika sätt 
att välja politiker. 
I Sverige har vi det som kallas 
proportionella val.
Om ett parti får tio procent av rösterna
så får partiet tio procent 
av platserna i riksdagen. 
Det är ganska rättvist.
Folket röstar på partierna de vill
ska styra landet. 
Riksdagen sätts ihop så 
som folket har röstat.

I andra länder gör de på andra sätt. 
Storbritannien och USA är två länder
som inte gör som Sverige.
Länderna är indelade i områden,
där varje område bara får skicka  
en politiker till riksdagen. 

När det är val tävlar de olika
partiernas politiker mot varandra. 
Den som får flest röster i sitt område
får sitta i riksdagen.  

I länder som har den här typen av val 
är det vanligt att det bara finns
två stora partier. 
De små partierna har sällan 
någon chans att vinna.

Det blir också väldigt viktigt
vilka personer som ställer upp i valet.
Du röstar på en person, inte bara
på ett parti.

DET FINNS OLIKA SÄTT  
ATT VÄLJA POLITIKER
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KAPITEL 2

OM RIKSDAG, 
KOMMUNER OCH 

LANDSTING
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16  |  OM RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING

i sveriges riksDag 
jobbar 349 valda politiker. 
De kallas ledamöter.
De kommer från hela landet. 
Varje område i Sverige 
väljer ett visst antal politiker 
till riksdagen.

I dag är Socialdemokraterna 
det största partiet i riksdagen.
De har 113 platser i riksdagen.
De har bildat regering 
tillsammans med Miljöpartiet.
Miljöpartiet har 25 platser i riksdagen.

Moderaterna är det näst största
partiet. De har 84 platser.
Centerpartiet har 22 platser,
Liberalerna har 19 och
Kristdemokraterna har 16.
De fyra samarbetar 
och kallar sig Alliansen.

Sverigedemokraterna har 49 platser
i riksdagen.
Vänsterpartiet har 21.

Vänsterpartiet samarbetar
ofta med regeringen.
Men med Sverigedemokraterna
vill de flesta inte samarbeta.
Bara Moderaterna har sagt att
de kan tänka sig att samarbeta
med dem.

Regeringen som bildades efter valet 2014
är en minoritetsregering.
Det betyder att partierna som styr
har mindre än hälften av rösterna
i riksdagen.
När de ska få igenom sin politik
måste de samarbeta med politiker
från partier utanför regeringen.

Sedan valet har några politiker 
lämnat sina partier. 
De sitter kvar i riksdagen 
men är inte med i något parti.
 

PARTIERNA I RIKSDAGEN
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OM RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING  |  17

tiDigare haDe riksDagen 350 leDaMöter.
Men för nästan 40 år sedan 
ändrades det.
Vid valet 1973 blev det problem.
I riksdagen samarbetade då 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Tillsammans hade de 175 ledamöter.

Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet 
samarbetade också.
De hade också 175 ledamöter.

Massor av röstningar i riksdagen 
slutade oavgjort. 
175 röster mot 175.
För att riksdagen skulle kunna bestämma 
något var man tvungen att dra lott.

När röstningarna blev oavgjorda 
tog talmannen fram en låda med två lotter i 
och drog en av dem. 
På en stod det ja och på den andra nej.
På så sätt fattade riksdagen beslut.

I tre år höll lottdragningarna på. 
Det kallades lotteri-riksdagen.
Till valet 1976 hade reglerna ändrats.
Bara 349 ledamöter valdes. 
Då kunde det inte bli oavgjort.
Ingen ville ha en ny lotteri-riksdag. 

DÄRFÖR HAR RIKSDAGEN  
349 PLATSER
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18  |  OM RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING

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 många fler män
än kvinnor bland de styrande politikerna.
Ett tag hade Sverige
världens mest jämställda riksdag. 
Men senare har flera länder
haft mer jämställdhet i riksdagen 
än Sverige.

Just nu har 197 män och 152 kvinnor
platser i riksdagen.
Men kvinnorna har blivit färre
efter de två senaste valen.
Det beror bland annat på att
Sverigedemokraterna kommit in 
i riksdagen. Mindre än en fjärdedel
av partiets politiker i riksdagen är kvinnor.

När politikerna i riksdagen får svara
på frågor om sina jobb märks
en tydlig skillnad mellan kvinnor och män.
Kvinnorna tycker att kraven på dem
är högre.
De är mer oroliga för att göra fel.
Kvinnorna svarar också oftare
att de blir avbrutna på möten
och att andra pratar om 
hur de ser ut.

Riksdagen jobbar för att kvinnor
ska trivas bättre på jobbet.

EN JÄMSTÄLLD RIKSDAG?
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OM RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING  |  19

riksDagen bestäMMer oM lagar,
skatter och om hur staten
ska använda skattepengarna. 
Riksdagen ska också kontrollera
regeringen och alla myndigheterna.

Talmannen leder arbetet i riksdagen.

Politikerna som är valda till riksdagen
har delat in sig i grupper. 
Grupperna kallas utskott 
och arbetar med olika saker.
Det finns till exempel ett utskott för kultur
och ett annat för ekonomi och pengar.
Just nu finns det 15 utskott.

Partierna har också egna grupper
så att varje parti kan träffas
och bestämma vad partiet ska tycka 
i olika frågor.

Politiker kan skicka egna förslag
till riksdagen.
Förslagen kallas motioner.
Flera politiker kan också skriva 
förslag tillsammans. 
Riksdagen bestämmer sedan 
om den ska säga ja eller nej till förslaget.

Riksdagen röstar också om 
regeringens förslag.
De förslagen kallas propositioner.

Alla som vill kan gå och lyssna 
på mötena i riksdagen.
En stor tavla på väggen visar
hur varje politiker har röstat.

SÅ JOBBAR RIKSDAGEN
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20  |  OM RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING

Det finns 20 lanDsting och regioner 
i Sverige.  
Region kallas det när ett landsting
gör fler saker än vanliga landsting.
13 landsting kallas för regioner.
Även Gotland, som är en blandning
av kommun och landsting,
kallas för region.

Landstingens viktigaste uppgift
är att sköta vården. 
Både hälsovård, sjukvård och tandvård.

Kommuner och landsting
har hand om vissa saker tillsammans. 
De sköter bussar, tåg, färjor
och annan kollektivtrafik.

Det är landstingsfullmäktige
som bestämmer i ett landsting.
Fullmäktige fungerar ungefär 
som riksdagen.
Där sitter politiker från alla
de stora partierna. 

När vi röstar till landstinget
väljer vi vilka politiker som ska
bestämma i landstingsfullmäktige.
Landstingsfullmäktige väljer sedan
en styrelse som leder landstingets arbete. 
I styrelsen sitter det parti eller de partier
som tillsammans fått flest röster.
Styrelsen fungerar ungefär som en regering.

Politikerna i landstinget 
är med i olika nämnder. 
Nämnderna jobbar med olika frågor.
Men det är fullmäktige som bestämmer.

Landstingen får pengar 
från landstingsskatten.

LANDSTINGET SKÖTER VÅRDEN
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OM RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING  |  21

alla soM bor eller arbetar

i Sverige är med i en kommun. 
Det finns 290 kommuner i Sverige.
Kommunerna får pengar
från kommunalskatten.
Den betalar människorna i kommunen 
från sina löner. 
Kommunerna får också pengar av staten.

Kommunerna har mycket ansvar.
De ansvarar för förskolan, 
grundskolan och gymnasierna. 
De bestämmer över vägar,
vatten och avlopp. 
De ger tillstånd att bygga hus 
och att servera alkohol på restauranger.

I valet röstar folket på vilka 
som ska bestämma i kommunen.
De politiker och partier som får flest
röster får sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige väljer 
en styrelse som leder kommunens arbete.
Den fungerar ungefär som en regering. 
Den mäktigaste politikern i en kommun
kallas ofta kommunalråd.

Vad kommunen ska göra står i 
kommunallagen 
och i flera andra lagar,  
till exempel lagen om skolan.

Riksdagen bestämmer lagarna.
Kommunerna måste följa lagarna.
Politikerna i kommunen kan till exempel
inte bestämma att barnen 
ska sluta skolan efter åttan. 
Även om de bestämmer 
över kommunens skolor.

KOMMUNERNA HAR STOR MAKT
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22  |  OM RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING

De flesta svenskar röstar

i tre val samma dag. 
Vi väljer de politiker 
som ska styra riksdagen, 
landstingen och kommunerna.

Det är en bra lösning tycker många.
Det är krångligt att ordna val. 
Med alla val på en dag  
sparar vi både tid och pengar.

Men alla är inte nöjda. 
Många politiker i kommunerna
och landstingen vill ha 
två eller tre olika valdagar. 
De tycker att det är dumt 
att blanda ihop valen.
I andra länder är det vanligt
att ha valen på olika dagar.

I dag är det många människor
i Sverige som bara bryr sig om
valet till riksdagen.
De funderar på vilka de vill 
ska ha makten i landet. 
Sedan röstar de på samma parti  
i de andra valen också. 
De bryr sig inte om de frågor 
politikerna i kommunen och landstinget
arbetar med.

De lokala politikerna vill att folk
ska bry sig mer om deras politik.
De vill att väljarna ska ta reda på
vad partierna sysslar med 
också i kommuner och landsting.
Då kanske de kommer på
att de kan rösta på olika partier 
i de olika valen.

Skillnaderna mellan olika sorters
politik kan bli tydligare 
om valen är på olika dagar.
Men det är ingen som vet
säkert vad som skulle hända
om vi delade upp valen
på olika dagar.

Eftersom folk är mest intresserade 
av valet till riksdagen 
struntar de kanske i 
att rösta i de andra valen.
Det vore dåligt för demokratin.

TRE VAL SAMMA DAG
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24  |  Om partier

veM soM helst kan starta 
ett politiskt parti. 
Det är som att starta en förening.
De som är med i partiet väljer ledare 
och bestämmer regler.

Partiet måste ha ett namn.
Du kan anmäla namnet 
till Valmyndigheten.
Du måste inte göra det. 
Men myndigheten ser till 
att inget annat parti tar ett liknande namn.

När det närmar sig valet ska partiet
anmäla vilka personer 
som ska vara med i valet.
De som står på partiets valsedel 
måste ha sagt ja till att bli valda.
Det går inte att välja någon
som inte sagt ja.
De som står på valsedeln måste själva 
ha rätt att rösta i valet.

Det räcker inte att några få personer 
stöder partiet.
Om partiet ska få vara med i valet
till riksdagen måste minst 1500 personer 
skriva på en lista om att de stöder partiet.
I valet till landstinget räcker det
med 100 namn och i valet
till kommunerna behövs minst 50. 
Personerna på listan måste själva
ha rätt att rösta i valet.

Nya partier som vill vara med i ett val
måste anmäla det till Valmyndigheten.
Det går inte att rösta på ett parti
som inte är anmält.
De rösterna räknas inte.
Partier som redan är valda 
behöver inte anmäla sig.

Ett parti som får ja 
till att vara med i riksdagsvalet 
får också vara med i val till landstingen, 
kommunerna och Europaparlamentet.

ALLA FÅR STARTA ETT PARTI
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Om partier  |  25

nästan alla pengar 
som de stora partierna har
kommer från staten.
Det är viktigt för demokratin 
att det finns olika partier
för folket att välja mellan.
Staten ger pengar direkt till partierna. 
Pengarna kallas partistöd.

Partistödet är större för de partier 
som kommit in i riksdagen.
De får mer pengar ju fler platser 
i riksdagen de har.
Men partier utanför riksdagen 
kan också få pengar.

Partier som fått fler än 2,5 procent 
av rösterna i hela landet
i något av de två senaste riksdagsvalen 
får partistöd.
Partierna bestämmer själva 
vad de gör med pengarna. 
De kan användas till löner, 
till möten och till reklam.

Riksdagen ger också pengar
till partierna i riksdagen.
Till exempel får
de olika partiernas grupper pengar.
Partierna får också pengar
så att politikerna kan resa utomlands 
på möten.

Staten och riksdagen ger tillsammans 
mer än 460 miljoner kronor om året 
till partierna.

PARTIERNA FÅR PENGAR AV STATEN
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när valet närMar sig 
gör partierna allt de kan för att synas.
De sätter upp affischer, 
skickar ut reklam i brevlådorna,
delar ut lappar till folk på gatorna 
och bygger valstugor på gågator och torg.

Valstugorna är små hus där politiker 
kan stå och diskutera politik 
med människor.
Det kan vara ett bra sätt för människor 
att få veta vad politikerna tycker.

Många politiker håller tal
på torg och vid valstugor innan valet.
De flitigaste politikerna åker runt 
till skolor, sjukhus och fabriker
och pratar med människor 
på arbetsplatser.

Den som vill hjälpa ett speciellt parti 
ska passa på när det är val.
Då finns det massor att göra.
Partierna vill gärna ha hjälp på olika sätt.
Varje liten del är viktig när politikerna 
ska kämpa om makten. 
Flera partier brukar ringa
eller besöka väljare 
för att prata om sin politik.

Men affischer och valstugor är inte längre
lika viktiga som de var förr.
Nu är internet minst lika viktigt.
Partierna använder sociala medier
som Twitter, Facebook och Instagram 
för att nå väljare.
Partiernas egna hemsidor är också viktiga.

PARTIERNA VILL SYNAS
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ett parti behöver Mycket pengar 
när det är dags för val.
Valstugor, reklam, affischer 
och annat kostar mycket.
Förra valet använde partierna i riksdagen
omkring 350 miljoner kronor till valet.
Partierna i riksdagen får pengar 
från staten.
Men nya partier får inga pengar.
De partierna får svårt att göra reklam 
och informera om sin politik.

En del partier får pengar från personer
eller organisationer som vill hjälpa dem.

Det är viktigt att veta 
vilka som ger partierna pengar.
Annars kan någon i hemlighet betala 
för att påverka politiken.
Därför måste partierna tala om 
vilka som ger dem pengar.
Det gäller alla som ger mer än 
22 tusen kronor.

PARTIERNA BETALAR MYCKET  
FÖR VALET
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alla politiska partier får inte 
vara med i riksdagen.
För att komma in i riksdagen 
måste ett parti få minst fyra procent 
av rösterna i valet.

Regeln kom till 
för att det inte skulle bli 
en massa små partier i riksdagen. 
Politikerna trodde att det skulle bli svårt
att samarbeta och styra Sverige
om riksdagen hade för många partier.

Regeln gör det svårt för nya partier 
att få någon makt.
Det är ovanligt att ett nytt parti 
får så många röster att partiet 
kommer in i riksdagen.

För väljarna kan regeln också 
skapa problem.
Väljarna kan bli tveksamma 
till att rösta på ett litet parti 
som riskerar att hamna utanför riksdagen.
Missar ditt parti riksdagen 
så kan det kännas som om du 
har kastat bort din röst.
Det parti du röstade på 
fick ju ändå inte vara med och bestämma.

Väldigt länge var det bara fem partier 
i riksdagen.

Men 1991 förändrades det.
Då kom Kristdemokraterna in i riksdagen 
för första gången.
Samtidigt valdes partiet Ny demokrati 
in i riksdagen.
Ny demokrati försvann valet efter, 1994.
Men då var det Miljöpartiets tur 
att bli ett riksdagsparti.
I valet 2010 valdes Sverigedemokraterna 
in i riksdagen för första gången.

En del tycker att spärren på fyra procent
är orättvis.
Ett parti som får 3,9 procent av rösterna 
får inte in en enda politiker 
i riksdagen.
Med några röster till så hade partiet 
kommit över fyra procent
och fått 15 platser i riksdagen.

I en del länder är gränserna lägre. 
Där får också mindre partier 
vara med i riksdagen.
Men det kan bli problem 
när stora partier tvingas samarbeta 
med många små partier.
Det räcker med att ett litet parti 
slutar samarbeta 
för att det ska bli kris för hela regeringen.
Många tycker att de små partierna 
får för stor makt då. 

SMÅ PARTIER FÅR INTE VARA MED  
I RIKSDAGEN
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Det finns Många politiska partier.
För att det ska bli lättare att veta
vad partierna tycker brukar vi
dela upp dem i höger och vänster.

I Sverige säger vi att Moderaterna,
Centerpartiet, Liberalerna
och Kristdemokraterna är partier till höger.
Vi kallar Vänsterpartiet 
och Socialdemokraterna
för partier till vänster.

Ska vi göra en enkel skillnad 
mellan grupperna
kan vi säga att partierna till vänster
är socialistiska partier 
och partierna till höger
är liberala eller konservativa.
Partierna till höger kallas också
för borgerliga partier.

Partierna till vänster 
vill minska skillnader
mellan rika och fattiga genom skatter.
De vill också att staten 
ska bestämma mycket. 

Högerpartier vill ha låga skatter
och färre regler för människor och företag.
De vill inte att staten 
ska bestämma så mycket. 

HÖGER OCH VÄNSTER I POLITIKEN

Att vi började använda vänster och höger
i politiken kommer från Frankrike.
I slutet av 1700-talet var det 
revolution i landet och politikerna möttes 
för att göra nya lagar. 
Partierna som ville förändra landet 
satt till vänster i riksdagen. 
Partierna som ville ha det som tidigare
satt till höger.

Under franska revolutionen
fanns det inga socialistiska partier. 
I stället var det liberalerna 
som satt till vänster.
Men när de socialistiska partierna kom
och ville ha ännu större förändringar
flyttade liberalerna till höger.

I Danmark och Norge håller politikerna
fortfarande fast vid det gamla. 
Där heter de liberala partierna Venstre,
som betyder vänster.

Nyare partier säger ofta 
att de varken är höger eller vänster. 
Miljöpartiet, Sverigedemokraterna
och Feministiskt initiativ till exempel.
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På bilden ser du riksdagshuset i Stockholm.
Riksdagshuset består av två hus som hänger ihop.
Riksdagens kammare ligger i huset i mitten av bilden. 
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Bilden visar riksdagens kammare.
Så kallar man det stora rum 
där alla riksdagsledamöter samlas.
Det är där de diskuterar med varandra.
Det är också i riksdagens kammare 
som de röstar om olika förslag.
Riksdagens kammare ligger i 
Riksdagshuset i Stockholm.
Du kan lyssna på debatterna 
i kammaren om du vill.

På bilden ser du en partiledardebatt.
Det är statsminister Stefan Löfven 
som debatterar med Annie Lööf.
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OM VALET
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valet är Den anDra sönDagen 
i september vart fjärde år.
I god tid före valet får alla som ska rösta
ett röstkort i brevlådan.
Du behöver inte göra något 
för att få röstkortet.

När du röstar måste du visa vem du är.
Du visar upp ditt id-kort, 
pass eller körkort.
Har du inget id-kort kan du 
ta med dig någon som säger vem du är.
Den personen måste ha ett id-kort.
På röstkortet står det var du ska rösta.
Ofta är det skolor som används 
som vallokaler.

Det går också att rösta i förväg. 
Det kan till exempel de göra som inte 
kan rösta i sin vallokal på valdagen.

Alla kommuner ordnar platser
där du kan rösta i förväg.
De kallas röstningslokaler.
Det kan till exempel vara ett bibliotek.
Du kan rösta 18 dagar före valet 
och ända fram till och med valdagen.
När du röstar i förväg måste du
ta med dig ditt röstkort och id-kort.

RÖSTKORT TILL ALLA SOM FÅR RÖSTA

Den som förtidsröstar 
kan rösta var som helst 
i hela landet.
Men på valdagen är det bara 
en del röstningslokaler som är öppna.

Den som är utomlands kan rösta 
på en svensk ambassad 
eller på ett konsulat.

Det går också att rösta med brev 
från andra länder. 
Då måste du först beställa 
ett särskilt kuvert
från en svensk ambassad 
eller från Valmyndigheten.

Sjukhus, äldreboenden och fängelser 
kan ibland öppna
tillfälliga röstningslokaler.
Där kan de som inte kan eller får 
gå till vallokalen ändå rösta.

Det är viktigt för demokratin 
att så många som möjligt 
kan rösta i valet. 
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i vallagen står alla regler 
om hur ett val ska gå till.
Där står bland annat att val till riksdagen,
landstingen och kommunerna 
alltid måste vara på samma dag.
Det står också att den dagen 
måste vara en söndag.

Där står vilka som får rösta 
och hur och var du kan rösta.
I lagen står det precis hur valet ska gå till
och hur rösterna ska räknas.
Det är viktigt att det finns tydliga regler.
Då minskar risken för fusk.

VALET HAR EN SÄRSKILD LAG
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Många Människor tycker att 
det är något fint att gå
och rösta vart fjärde år.
De känner att de är med och bestämmer 
hur Sverige ska styras i framtiden.
Men den som inte vill rösta är inte tvungen.
I Sverige är det helt frivilligt att rösta.

Den som inte röstar kan låta bli 
av flera skäl. 
Några säger att de inte alls 
är intresserade av politik.
Andra säger att de är missnöjda 
med de partier som finns.
De låter bli att rösta 
för att de vill protestera.

Vissa tycker inte att Sverige
är tillräckligt demokratiskt. 
De låter också bli att rösta som protest.

Den som inte röstar kallas lite elakt 
för soffliggare.
Vissa tycker att de ligger på soffan
och latar sig i stället för att rösta.
Andra tycker det är fel att säga så.
Den som inte röstar behöver inte vara lat.
Det kan vara ett politiskt beslut 
att inte rösta.

Några som inte vill rösta på ett parti 
väljer ändå att gå och rösta.
De röstar blankt.
Rösta blankt betyder att du lämnar in 
en valsedel som det inte står något parti på.
Den är helt tom.
Efter valet räknas
alla de blanka rösterna ihop.
De kan inte förändra politiken 
eftersom de inte har röstat på något parti. 
Men de blanka rösterna kan vara 
en protest mot partierna.

Australien, Argentina och Brasilien 
är några av de länder 
där alla måste gå och rösta.

ALLA VILL INTE RÖSTA
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i sverige har vi allMän och lika rösträtt. 
Det betyder att alla får rösta
och att alla röster är lika mycket värda.
Men du måste vara 18 år.
Det räcker att du fyller 18 år 
på valdagen för att du ska få rösta.

För att få rösta i valet till riksdagen
måste du vara svensk medborgare.
Du behöver inte bo i Sverige nu, 
men du måste ha bott här någon gång.

När det gäller valen 
till kommun och landsting 
är reglerna inte lika hårda.
Alla som bott i Sverige i minst tre år
före valet får rösta.

Du behöver inte vara svensk medborgare.
Även människor från något EU-land 
eller från Norge och Island 
kan få rösta om de bor i Sverige 
och är folkbokförda här.
De behöver inte ens ha bott här i tre år.

Tidigare fick alla svenskar
också rösta i kyrkovalet. 
Då hörde kyrkan och staten ihop.
Numera är det bara de 
som är med i Svenska kyrkan 
och som är folkbokförda i Sverige 
som får rösta i kyrkovalet.
Åldersgränsen är 16 år.
I Svenska kyrkan är det val 
vart fjärde år. Nästa val är år 2021.

För att rösta till Europaparlamentet 
måste du vara 18 år 
och svensk medborgare.
Du behöver inte bo i Sverige nu, 
men du måste ha bott här någon gång.

Du får också rösta om du är medborgare 
i något annat EU-land men
bor i Sverige och har anmält 
att du ska rösta i Sverige.
Valet till Europaparlamentet 
är vart femte år. 
Nästa val är år 2019.

VILKA FÅR RÖSTA I VALEN?
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i en DeMokrati får alla vuxna Människor 
rösta när det är val.
Vad du jobbar med
eller hur mycket pengar du har 
spelar ingen roll.
Alla röster är lika mycket värda.

För att en demokrati ska fungera 
är det viktigt 
att så många som möjligt röstar.
Om många människor struntar i valet
kan det vara ett tecken på
att demokratin fungerar dåligt.
Det kan betyda 
att människor struntar i valet
för att de inte litar på politikerna.
Det är inte något bra 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 har 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.
Nästan alla har röstat 
i valet till riksdagen.

I Sverige är det över 80 procent
som röstar i valet till riksdagen.
Rekordet var 1976 då över 
90 procent av väljarna röstade.
I förra valet 2014 var det ungefär 
85 procent som röstade.
Men bland dem som är födda 
i andra länder är det färre som röstar.

Men valet till EU:s riksdag, 
Europaparlamentet, 
struntar många svenskar i. 
Vid valet 2004 röstade bara 38 procent.
Siffrorna har blivit högre och högre.
I förra valet 2014 var det över 50 procent 
av väljarna som röstade.
Men siffrorna visar ändå 
att färre bryr sig om valet till 
Europaparlamentet än om riksdagsvalet.
Och det är ett dåligt betyg 
för demokratin i EU.

ALLA RÖSTER ÄR LIKA MYCKET VÄRDA
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valen i sverige är heMliga.
Du som röstar ska kunna lita på 
att ingen annan kan ta reda på 
hur du har röstat.
Inte ens när en människa har dött 
går det att ta reda på 
hur hon eller han röstade.
Hemliga val är viktigt 
för att demokratin ska fungera.

I länder där det inte är demokrati 
är det inte säkert att valen är hemliga.
Där kan de politiska ledarna ta reda på 
hur människorna röstar.
De som inte röstar på ledaren 
riskerar att straffas.
I sådana länder vågar inte alla rösta 
som de vill.

Helt hemliga är vi inte i Sverige 
när vi röstar.
Vi måste tala om vilka vi är.
Annars kan människor 
som egentligen inte får rösta 
göra det i alla fall.

Ingen ska heller kunna rösta två gånger.
Den som tar emot rösten skriver upp
på en lista som kallas röstlängden
att just du har röstat.
Men de vet självklart inte hur du röstat.

Röstlängden är en lista 
där alla som får rösta finns med.
Efter valet går det att ta reda på 
vilka människor som röstade 
och vilka som lät bli.
Det står i röstlängden.
Det betyder att vem som helst 
kan få läsa den.

Det är alltså inte hemligt vilka som röstar.
Men vad vi röstar på är hemligt.
Dina röster ligger i kuvert 
som är igenklistrade. 
Ingen får se på 
när du stoppar rösterna i kuvertet.
Det gör du ensam 
bakom en skärm i vallokalen.

VAD DU RÖSTAR PÅ ÄR HEMLIGT
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Det finns tre olika färger 
på partiernas valsedlar.
Gul valsedel är för valet till riksdagen, 
vit är för valet till kommunfullmäktige
och blå används i valet 
till landstingsfullmäktige.

I valet till Europaparlamentet 
är valsedlarna vita.

Det finns olika sorters valsedlar. 
Det finns valsedlar 
som bara har partiets namn och symbol.
Då röstar du på partiet, 
men väljer inte någon favorit 
bland politikerna.
De kallas partivalsedlar.

På andra valsedlar finns en lista 
med politiker som du kan välja mellan.
De kallas för namnvalsedlar.

En tredje sorts valsedel är helt tom. 
Där kan du själv skriva vilket parti 
du röstar på.
De som röstar på partier 
som inte har några egna valsedlar 
måste använda en sådan tom valsedel.
Denna sorts valsedlar kallas
blanka valsedlar.
Men för att rösten ska räknas måste du
rösta på ett parti som anmält 
att det är med i valet.

Staten betalar tryckningen av valsedlar 
till alla stora partier.
Staten ser också till att valsedlarna 
kommer till vallokaler
och röstningslokaler.
De små partierna får betala 
valsedlarna själva och dela ut dem.

TRE FÄRGER PÅ VALSEDLARNA
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i en DeMokrati är Det viktigt 
att alla kan rösta.
Det gäller förstås också 
personer med funktionsnedsättning.

Det finns flera regler 
som ska göra det lättare
för till exempel personer
med funktionsnedsättning att rösta.
Om du inte kan ta dig till en vallokal
kan du be en släkting eller någon annan 
att ta med sig din röst till vallokalen.
Det kallas att rösta med bud.
Det finns många regler för budröstning.
Läs mer på Valmyndighetens sajt val.se

Den som behöver hjälp i vallokalen 
ska få det.
Behöver du hjälp 
att stoppa ner valsedeln i kuvertet 
eller sätta ett kryss på valsedeln 
för att personrösta,
kan du be en vän eller någon som jobbar
i vallokalen om hjälp.
De får inte berätta vem du röstar på.

Alla lokaler där vi röstar 
måste vara tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning.
Förut har kommunerna kunnat bestämma
att lokaler som inte är tillgängliga 
ska kunna användas ändå.
Nu får inte kommunerna säga ja till lokaler
som inte är tillgängliga.

En del tycker att det borde vara 
ännu lättare att rösta.
Ett sätt kan vara 
att rösta från sin dator hemma.
Men det är inte möjligt än. 
Det är inte tillräckligt säkert.
Det är svårt att kontrollera 
om någon fuskar
eller tvingar någon att rösta 
om det går att rösta hemma.

ALLA SKA KUNNA RÖSTA
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partierna bestäMMer 
vilka personer från deras parti 
som får ställa upp i valet.
De får sina namn på valsedeln.
De personer som partierna 
helst vill att folk ska välja 
står överst på valsedlarna. 
Den som står högst upp på valsedeln 
blir vald först.

Förr i tiden var det bara partierna 
som bestämde vilka politiker 
som skulle bli valda.
Så är det inte längre.
På valsedlarna finns nu en ruta 
framför varje namn.

Om det är någon politiker 
du gillar extra mycket 
kan du sätta ett kryss i rutan.
Då får den politikern
en så kallad personröst.

En politiker som får många personröster
kan bli vald även om han eller hon 
står långt ner på partiets valsedel.
Men för att kunna bli vald med personröster
måste du få mer än fem procent. 

Den som får flest personröster 
blir vald först.
Väljare som inte bryr sig om 
vilken av politikerna på listan som blir vald
låter bli att sätta något kryss.

I det senaste valet kom tolv personer 
med i riksdagen tack vare 
att de fått många personröster. 
I kommunerna och landstingen 
var det många fler.

Du kan bara kryssa för en person.
Kryssar du för två personer 
räknas inget av dina kryss.

Du kan kryssa din favorit 
i valen till riksdag, landsting och kommun. 
Du kan också kryssa din favorit 
i valet till Europaparlamentet.

SÄTT KRYSS FÖR DIN FAVORIT
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klockan åtta på kvällen 
den 9 september stänger alla vallokaler.
Då börjar räkningen av rösterna.

I vallokalen finns en låda för varje val.
De kallas urnor.

Det är de som jobbat i vallokalen 
som räknar rösterna.

Först räknas rösterna i riksdagsvalet.
Sedan rösterna till kommunen 
och sist landstinget.
När rösterna är räknade 
rapporteras resultatet till Valmyndigheten
som skriver in det i sin dator.

När räkningen är klar 
läggs rösterna i särskilda påsar
och körs till en säker plats.
Det är viktigt att 
ingen ska kunna fuska med rösterna.
Påsarna är gjorda så att det syns 
om någon öppnat dem.

På måndagen efter valet 
räknas rösterna en gång till.
Räkningen är mycket noggrann
och det tar flera dagar innan den är klar.

Resultatet från den första räkningen
på valnatten stämmer nästan alltid 
när det gäller vilka som ska få makten 
i riksdagen, kommunerna och landstingen.

Men ibland kan det bero på 
bara ett par röster vilken politiker 
som ska bli vald.
Därför måste allt räknas noggrant.
Det är länsstyrelsen som bestämmer 
vilka som ska räkna rösterna.

RÖSTERNA RÄKNAS FLERA GÅNGER
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när vallokalerna stängt 
börjar valvakan.
Ordet betyder att man ska sitta uppe 
till sent på natten 
och vänta på resultatet i valet.
Förr i tiden gick det långsamt 
att få fram ett valresultat.

I dag är det ingen 
som behöver vänta särskilt länge.
Åtminstone inte om det är riksdagsvalet 
du är intresserad av.

Redan några minuter efter att vallokalerna
har stängt brukar vi få reda på 
hur resultatet kommer att bli. 
Under dagen har medierna 
gjort stora undersökningar bland väljarna.
Tusentals människor har sagt hur de röstat.
Resultatet av undersökningen 
stämmer nästan alltid med valresultatet.

För säkerhets skull kan man vänta 
en eller ett par timmar.
Så lång tid brukar det ta 
innan de flesta rösterna 
är räknade på riktigt.
Före klockan tio på kvällen brukar det vara 
helt klart vilka som tar makten i landet.

Valen till kommunerna 
kan ta lite längre tid att få reda på.
Helt enkelt för att ingen 
gör undersökningar
på samma sätt som i riksdagsvalet.
Vi måste vänta på att rösterna räknas.

I de stora kommunerna, 
och där det är jämnt, 
kan det ta flera timmar 
innan vi vet resultatet.
Men före midnatt 
brukar alla rösterna vara räknade.
Då kan alla väljare gå och lägga sig 
utan att ha varit vakna särskilt sent.

RESULTATET AV VALET  
KOMMER SNABBT
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viD valet använDs Många Miljoner 
valsedlar.
Ungefär sex miljoner människor 
röstar i valet. 
De flesta röstar i tre val, riksdagen, 
landstinget och kommunen.

När rösterna har räknats 
behövs inte valsedlarna längre. 
Men de kastas ändå inte.

Valsedlarna är viktiga 
också när valet är klart.
Någon kanske senare misstänker 
att det blivit fel vid räkningen 
eller att någon har fuskat vid valet.
Då måste rösterna kunna räknas 
en gång till.

Därför sparas alla valsedlar. 
De sparas på länsstyrelsens kontor 
i fyra år.
Efter nästa val slängs de eller återvinns.

Till valet till riksdag, landsting
och kommun 
trycks nästan 600 miljoner valsedlar.
Det måste tryckas så många 
för att det ska finnas gott om valsedlar 
för alla partier i alla lokaler.

Ingen får hindras att rösta på ett parti 
bara för att valsedlarna tagit slut.
För säkerhets skull har Valmyndigheten
tryckt flera miljoner valsedlar 
utan något partinamn på.
På dem ska väljarna själva 
kunna skriva vilket parti de röstar på.

MILJONER VALSEDLAR SPARAS
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OM ATT BILDA 
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när valet är klart är riksDagens talMan 
den viktigaste personen.
Talmannen är den som leder 
riksdagens arbete.
Det är också talmannen som ska se till 
att landet har en statsminister.

Talmannen väljs av politikerna 
i riksdagen.
Just nu är det socialdemokraten 
Urban Ahlin.

Efter valet pratar talmannen 
med ledarna för partierna i riksdagen.
Talmannen ska föreslå en statsminister
som kan bilda en regering 
som är bra för landet.
Talmannen lyssnar på 
vad partiledarna tycker.
Sedan kommer talmannen 
med ett förslag på statsminister.

Det är ofta ledaren för det största partiet 
som blir statsminister.
Därför är socialdemokraten Stefan Löfven 
statsminister nu.
Men statsministern behöver inte vara 
från det största partiet.

Vid valet 2006 blev till exempel 
Moderaternas Fredrik Reinfeldt 
statsminister trots att hans parti 
bara var näst störst.

Vid samtalen med partiledarna 
kan talmannen få reda på 
att flera partier vill samarbeta.
Då kan statsministern 
komma från ett litet parti.
Det har också hänt i Sverige.

Den svenska talmannens makt är ovanlig.
I de flesta länder är det statschefen, 
till exempel kungen eller presidenten,
som föreslår en ny statsminister.

Om de flesta i riksdagen röstar nej 
till talmannens förslag 
måste talmannen föreslå 
någon annan som statsminister.
Om riksdagen skulle säga nej 
till fyra förslag 
måste det ordnas ett nytt val. 
Hittills har det aldrig hänt i Sverige.
Den som talmannen föreslagit 
har blivit statsminister.

TALMANNEN ÄR VIKTIG  
EFTER VALET
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riksDagen bestäMMer veM soM ska 
bli statsminister.
Men statsministern bestämmer
vilka ministrar 
som ska vara med i regeringen.

Statsministern talar om för riksdagen 
vilka som är med i regeringen
och vad de ska arbeta med.
Statsministern brukar göra det samtidigt 
som hen berättar för riksdagen 
om sin politik
i regeringsförklaringen.

Varje minister får ta hand om 
ett särskilt område.
Det kan till exempel vara skolor, 
pengar eller företag.
De brukar då kallas skolminister,
finansminister och näringslivsminister.
Statsministern bestämmer vad
ministrarna ska arbeta med 
och vad de ska kallas.
År 2017 var det 22 ministrar
och statsministern i regeringen.

Innan ministrarna i den nya regeringen 
kan börja att arbeta 
måste de möta kungen på slottet.
Kungen godkänner sedan 
den nya regeringen.

Kungen har inte särskilt stor makt.
Men kungen är ändå Sveriges statschef.

Ministrarna blir ofta chefer 
för regeringens olika avdelningar, 
departementen. 
Finansministern är chef 
för Finansdepartementet 
och utrikesministern är chef 
för Utrikesdepartementet.
Ibland har ett departement flera ministrar 
som sysslar med olika saker.

Departementen hjälper regeringen.
De undersöker olika frågor 
och kommer med förslag.

STATSMINISTERN BESTÄMMER 
MINISTRAR
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på soMMaren har riksDagen stängt. 
Riksdagen öppnar igen 
i mitten av september varje år.
Men när det är valår 
är det lite senare.

Valet är i september.
Tre dagar efter valet ska det bli klart 
vilka som ska sitta i riksdagen.
Sedan ska statsministern 
bestämma ministrar i sin regering.
Först efter det kan riksdagen öppna
och politikerna börjar arbeta.

Kommunerna och landstingen 
börjar ännu senare.
Både kommuner och landsting 
har styrelser.
Styrelserna börjar att jobba 
den 1 januari efter valet.
Efter valet 2018 börjar styrelserna 
alltså jobba 1 januari 2019. 
Fram till dess styr 
den gamla kommunstyrelsen.

DE NYA POLITIKERNA BÖRJAR DIREKT
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i sverige är Det val vart fjärDe år. 
En politiker i riksdagen 
väljs alltså för fyra år.
Men vad händer om en politiker
bestämmer sig för att sluta  
efter bara två år?
Förlorar partiet sin plats då?
Nej, så är det inte.

Partierna har reserver som kan
hoppa in om någon slutar.
Det är ungefär som i ett fotbollslag.
Om en spelare blir skadad 
får laget sätta in en ny spelare.
Men om partiet inte har
någon reserv att sätta in  
förlorar partiet sin plats. 
Det händer ibland i kommunerna.

Det har blivit vanligare att politiker slutar.
Från valet år 2010 till slutet av 2014 
slutade fler än 30 politiker i riksdagen.
Det var nästan tio procent.
Mellan valen 2014 och 2018
blir troligen siffran ännu högre.

De flesta slutar för att de fått något jobb
de tycker är mer intressant.
Andra tycker att det är för jobbigt 
att vara politiker. Det är vanligt att politiker
får höra hot och elaka ord.

Speciellt är det yngre politiker
som väljer att sluta.
Men de senaste siffrorna visar
att det blivit något mindre vanligt
att unga politiker hoppar av.
 

MÅNGA POLITIKER SLUTAR
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riksDagspolitikernas löner

är en sak som det pratas mycket om. 
Folk har olika åsikter om vad
politikerna ska ha för löner.

En del tycker att de tjänar 
för mycket pengar. 
De säger att en politiker  
inte ska ha högre lön
än till exempel en sjuksköterska
eller en industriarbetare.

Andra tycker att politikerna 
ska ha riktigt höga löner. 
De brukar säga att folk inte 
ska behöva förlora pengar
när de väljer att bli politiker i riksdagen.
De vill locka duktiga och välutbildade
personer att bli politiker.
Det sägs också att det är mindre risk
att politikerna fuskar om de har hög lön.

Vad tjänar då en politiker i riksdagen?
Grundlönen är 63 800 kronor i månaden.
Men de får en del andra pengar också.

Alla får gratis resor med tåg eller flyg.
Och de får gratis telefon, 
dator och bredband.

De som bor mer än fem mil från Stockholm 
kan få upp till åtta tusen kronor i månaden
för att hyra en bostad.
Dessutom får de 370 kronor om dygnet
när de är på resa.
Det kallas traktamente.

Politikerna i riksdagen har ingen semester.
De är ledamöter dygnet runt, hela året.

Politikerna bestämmer inte lönerna själva.
Det är en myndighet som bestämmer
vilka löner de ska ha. 
Den heter Riksdagens arvodesnämnd.

OLIKA ÅSIKTER OM  
POLITIKERNAS LÖNER
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politikerna i riksDagen

har gratis resor.  
De behöver inte betala själva
när de ska åka från sin hemstad
till jobbet i riksdagen. 
Det räknas som arbetsresor.
Om de åker ut och besöker arbetsplatser,
skolor och sjukhus reser de också gratis.
Det tillhör deras jobb
att göra sådana saker.
Det är arbetsresor.
Politikerna ska träffa vanliga människor
för att förstå hur samhället fungerar.

Riksdagspolitiker får ett årskort  
på tåg eller flyg. 
Kortet ska bara användas
för resor i jobbet.
Det är inte meningen att politikerna
ska resa gratis privat.

Riksdagspolitiker får också pengar 
för att resa utomlands på studieresor.
Men de får inte åka hur mycket som helst.
Under fyra år kan de få högst 
50 tusen kronor till utlandsresor.

POLITIKER SKA RESA MYCKET
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politikerna i riksDagen får bra betalt.
Men politikerna i kommunerna 
och landstingen kan inte vara lika säkra
på höga löner.
Lönerna är väldigt olika på olika platser.

De allra flesta politiker i Sverige
får ingen lön alls.
De har vanliga jobb 
och sköter politiken på fritiden. 
De får bara pengar 
när de går på möten.
I Stockholm tjänar den mäktigaste politikern 
över 125 tusen kronor i månaden. 
Ungefär dubbelt så mycket 
som politikerna i riksdagen.

Kommunerna runt Stockholm 
har ofta höga löner för sina politiker.
Några små och rika kommuner i Skåne
brukar också ha höga löner.
Till exempel tjänar den mäktigaste
politikern i lilla Kävlinge 
mer än den mäktigaste politikern
i storstaden Malmö.

De styrande politiker som tjänar minst
har en lön på omkring 
40 tusen kronor i månaden.
Alla kommuner har inte en politiker
som jobbar heltid. 
En del jobbar bara halvtid.

OLIKA VAD LOKALA POLITIKER TJÄNAR
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PARTIERNA I VALET 
TILL RIKSDAGEN
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seDan valet 2014 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 de
vill starta regering
med Sverigedemokraterna.
Men de flesta tror att
Sverigedemokraterna
kommer få många röster
i valet 2018. 

Det kan bli Sveriges 
näst största parti. 

Det är svårt att säga 
vilka partier som kan komma
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. 

Partierna i Alliansen har
hittills sagt att de tänker hålla ihop. 
Frågan är hur de gör om de
inte får tillräckligt många röster 
för att styra själva. 

Kommer några partier att styra
med hjälp av Sverigedemokraterna?
Blir det en regering med partier
från båda grupperna? 
Eller kan någon av grupperna
styra landet själv? 

Det får vi se efter valet 
den 9 september 2018. 

ALLT KAN HÄNDA EFTER VALET
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SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraternas symbol
är en blomma, en ros.

Stefan Löfven är ledare
för Socialdemokraterna. 
Han har lett partiet  
sedan år 2012. 

socialdemokraterna.se

Moderaternas symbol
är bokstaven M. 

Ulf Kristersson är ledare
för Moderaterna. 
Han har lett partiet 
sedan år 2017.

moderaterna.se

MODERATERNA 
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SVERIGEDEMOKRATERNA 

Sverigedemokraternas symbol 
är en blomma, en blåsippa.

Jimmie Åkesson är ledare
för Sverigedemokraterna. 
Han har lett partiet  
sedan år 2005. 

sverigedemokraterna.se

MILJÖPARTIET

Miljöpartiets symbol
är en blomma, en maskros.

Miljöpartiet har två ledare. 
Gustav Fridolin har varit ledare
sedan år 2011. 
Isabella Lövin har varit ledare
sedan år 2016. 

mp.se

valskola_2018_TT.indd   62 2017-12-20   11:32



Partierna i valet till riksdagen  |  63

CENTERPARTIET

Centerpartiets symbol
är en blomma, en fyrklöver.

Annie Lööf är ledare
för Centerpartiet. 
Hon har lett partiet  
sedan år 2011.

centerpartiet.se

Vänsterpartiets symbol
är en blomma, en nejlika. 

Jonas Sjöstedt är ledare
för Vänsterpartiet. 
Han har lett partiet  
sedan år 2012.

vansterpartiet.se

VÄNSTERPARTIET
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LIBERALERNA

Liberalernas symbol
är bokstaven L. 

Jan Björklund är ledare
för Liberalerna. 
Han har lett partiet  
sedan år 2007.

liberalerna.se

KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraternas symbol
är bokstäverna K och D. 

Ebba Busch Thor är ledare
för Kristdemokraterna. 
Hon har lett partiet  
sedan år 2015. 

kristdemokraterna.se
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Feministiskt initiativs symbol
är bokstäverna F och I. 

Feministiskt initiativ brukar ha
flera ledare samtidigt. 
Gudrun Schyman har varit ledare
sedan år 2013. 
I början av 2018 ska partiet
välja en till ledare. 

feministisktinitiativ.se

Feministiskt initiativ fick 
lite mer än tre procent av rösterna 
i förra valet. 
Det räcker inte för att komma in
i Sveriges riksdag. 

Parti som inte är med i riksdagen:
FEMINISTISKT INITIATIV

Vill du veta mer om partierna  
och vad de tycker om olika frågor? 
Gå in på 8 Sidors sajt Alla Väljare,  
allaväljare.se
Där berättar vi om alla partier  
och deras politik.

Du kan också läsa mer på partiernas  
egna sajter.
Adresserna står i rutorna.

LÄS MER OM PARTIERNAS POLITIK?
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På bilden ser du Europaparlamentets kammare 
i Strasbourg.
Det är här alla ledamöterna samlas.
Det är här de diskuterar med varandra.

Kammaren är stor för att få plats med 
alla de 751 ledamöterna.
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På bilden ser du Europaparlamentet i Strasbourg. 
Utanför finns alla medlemsländernas flaggor.
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just nu är 28 länDer MeD

i Europeiska Unionen, EU. 
Men Storbritannien vill lämna EU år 2019. 
Det är första gången 
som ett land lämnar EU.

Länderna som är med
samarbetar med varandra. 
De har gett makt till EU
att bestämma många saker. 
Hur mycket EU ska bestämma
och hur mycket varje land
ska bestämma 
är något som politiker  
tycker olika om. 

Idéen med EU
handlar mycket om frihet.
Människor ska kunna flytta och resa
hur de vill mellan länderna i EU. 
Företag ska kunna flytta
saker, pengar och jobb
fritt mellan länderna. 

I Sverige är det riksdagen 
och regeringen som bestämmer. 
I EU är det krångligare. 
Där finns fyra grupper som bestämmer:
Europaparlamentet, EU-kommissionen,
ministerrådet och Europeiska rådet. 

Europaparlamentet är som 
en riksdag för EU. 
Människor i de olika länderna 
väljer politikerna som bestämmer där. 
I nästa kapitel kan du läsa mer
om Europaparlamentet. 

EU-kommissionen är ungefär
som en regering. 
Den planerar hur pengarna 
ska användas
och kommer med förslag 
på nya lagar. 
Den ser till att de olika länderna
följer det som EU bestämt. 

SÅ FUNGERAR EU
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Varje lands regering väljer
varsin politiker till EU-kommissionen. 
Det ska inte spela någon roll
vilket parti eller vilket land
politikern kommer från. 
Politikerna i kommissionen
ska bara tänka på 
vad som är bäst för hela EU. 

Ministerrådet är ett sätt
för länderna i EU 
att prata om viktiga frågor. 
Där träffas ministrar 
från de olika länderna.
Vilka ministrar som träffas
beror på vad de ska prata om. 
Om de till exempel ska prata om miljö
träffas ländernas miljöministrar.

Länderna turas om 
att leda arbetet i ministerrådet. 
Ett land är ordförande 
sex månader i taget. 
Det landet leder mötena
med alla ministrar. 

Europeiska rådet har allra mest makt. 
De bestämmer över 
alla andra delar av EU. 
Det är statsministrar och presidenter 
för länderna i EU 
som är med i Europeiska rådet. 

Europeiska rådet träffas i Bryssel
minst fyra gånger per år. 
Deras möten kallas för toppmöten. 
På de mötena pratar ledarna
till exempel om 
hur EU ska fungera i framtiden 
och vilka nya länder som ska få vara med. 
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europaparlaMentet är soM 
en riksdag för hela EU. 
Det är människorna 
som bor i länderna i EU
som väljer vilka politiker
som ska bestämma där. 

Vart femte år är det val
av de 751 politikerna
i Europaparlamentet. 
Sverige väljer 20 av dem.
Nästa val är år 2019. 

Från början var det inte så många
som brydde sig om Europaparlamentet. 
Politikerna hade inte mycket makt. 
De fick säga vad de tyckte 
om olika frågor. 
Men de fick inte bestämma 
särskilt mycket. 

I dag är det annorlunda. 
Europaparlamentet har fått mer makt. 
Det har blivit allt viktigare
vilka politiker som jobbar där. 

Europaparlamentet kan stoppa
förslag om nya lagar och regler
från EU-kommissionen. 
Och parlamentet kan föreslå lagar
till kommissionen. 

Europaparlamentet måste säga ja
innan ett nytt land får gå med i EU. 
Parlamentet röstar också om 
hur pengarna i EU
ska användas. 

Parlamentet ska kontrollera 
EU-kommissionen. 
Om parlamentet tycker att kommissionen
har gjort fel kan politikerna 
i kommissionen tvingas sluta. 

Europaparlamentet finns 
i staden Strasbourg i Frankrike. 
Där träffas politikerna 
ungefär en gång i månaden. 
Parlamentet har också möten i Bryssel.

DET HÄR ÄR EUROPAPARLAMENTET

valskola_2018_TT.indd   72 2017-12-20   11:32



Valet till  Europaparlamentet  |  73

i valet till europaparlaMentet 2014
röstade 51 procent av svenska folket. 
Det var fler än tidigare. 
Men det är inte alls lika många
som röstar i valet till riksdagen. 

Efter valet 2014 fick nio svenska partier
skicka politiker till Europaparlamentet. 

Det är inte säkert att ett parti 
som får många röster
i valet till Sveriges riksdag
får många röster i valet till EU. 
För några partier går det bättre
i EU-valet än i det svenska valet. 

Flera små partier har haft politiker i EU
utan att ha varit med i Sveriges riksdag.
I valet 2014 lyckades till exempel 
partiet Feministiskt initiativ 
få tillräckligt många röster för att skicka
en politiker till Europaparlamentet. 

Piratpartiet och Junilistan
är två andra partier 
som haft politiker i EU
men aldrig i Sveriges riksdag.

FÄRRE RÖSTAR I VALET TILL EU
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SOCIALDEMOKRATERNA 

Socialdemokraterna har fem politiker i EU.
En av dem är Marita Ulvskog. 

MILJÖPARTIET

Miljöpartiet har fyra politiker i EU. 
En av dem är Linnéa Engström. 

MODERATERNA 

Moderaterna har tre politiker i EU. 
En av dem är Anna Maria Corazza Bildt. 

LIBERALERNA

Liberalerna har två politiker i EU.
En av dem är Cecilia Wikström. 

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna har två politiker
i EU. En av dem är Kristina Winberg. 

CENTERPARTIET

Centerpartiets enda politiker i EU
heter Fredrick Federley. 

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiets enda politiker i EU
heter Malin Björk. 

KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraternas enda politiker i EU
heter Lars Adaktusson. 

FEMINISTISKT INITIATIV 

Feministiskt initiativs enda politiker i EU
heter Soraya Post. 

DE SVENSKA PARTIERNA I EU
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att rösta i valet i eu är enkelt. 
Det fungerar på samma sätt
som valet till riksdagen. 
I kapitel 4 kan du läsa mer om det. 

Alla som har rätt att rösta
får ett röstkort med posten. 
Röstkortet kommer ungefär
en månad före valet. 

För att rösta i EU-valet
måste du vara svensk medborgare. 
Människor från andra länder i EU
kan också rösta i Sverige
om de bor här. 

Precis som i valet till riksdagen
kan du välja att rösta i förväg
eller på valdagen. 

I lokalen där du ska rösta
finns det röstsedlar från alla partier. 
Röstsedlarna för EU-valet är vita. 

Valet till Europaparlamentet 
är alltid på våren. 
Nästa val är på våren år 2019.

ATT RÖSTA I VALET TILL 
EUROPAPARLAMENTET 
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när Människor har röstat

berättar varje land
vilka politiker som blivit valda. 

Sedan ska politikerna
gå med i den grupp 
som deras parti har valt. 
Just nu finns det nio grupper
i Europaparlamentet. 

I grupperna samarbetar 
partier från olika länder.
Det är partier som tycker 
ungefär likadant. 

Socialdemokrater från Sverige
samarbetar till exempel 
med socialdemokrater
från andra länder i Europa. 

Ett parti kan byta grupp när de vill. 
De kan också försöka starta
en ny grupp. 

En månad efter valet 
är det dags för det första mötet
i det nya Europaparlamentet. 
Då ska politikerna bland annat välja
Europaparlamentets talman. 
Det är talmannen som leder mötena
i Europaparlamentet. 

DET HÄR HÄNDER EFTER VALET 
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A

Alliansen
Partierna Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna 
samarbetar.  
De kallar sin grupp Alliansen. 

Arbetsmarknad
Alla jobb som finns i Sverige.  

B

Bidrag
Hjälp med pengar.

Borgerlig
Partierna i gruppen Alliansen  
brukar kallas borgerliga.
De kan också kallas högerpartier. 

Budget
En plan för hur pengar ska användas.

D

Debatt
Ett samtal eller en diskussion 
om viktiga frågor.
Före valet brukar partiernas ledare
träffas och ha debatter.

Departement 
Nästan alla ministrar i regeringen 
har ett eget departement.  
Det är ett kontor där flera hundra 
människor jobbar.  
De hjälper regeringen att göra förslag. 

Diskriminera
Att behandla någon orättvist.

E

Europaparlamentet 
Europeiska unionens riksdag.  
Sverige har 20 politiker i parlamentet.  

F 

Feminism
Att kvinnor ska ha lika mycket makt 
som män.

Finanspolitik
Politik om pengar och ekonomi.  
Till exempel att höja eller sänka skatter. 

Folkomröstning 
Att rösta om en viktig fråga.  
Alla vuxna i ett land 
eller en kommun får rösta. 

Folkrörelse
När många människor tillsammans
kämpar för att förändra något.

Friskolor
Skolor som ägs av privata företag 
eller organisationer. 

Förmögenhetsskatt
En särskild skatt för folk 
med mycket pengar.
En sådan skatt finns inte i Sverige just nu.   

Förtidsrösta 
Att rösta i förväg, före valdagen.
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G

Glesbygd
Områden på landet, 
långt bort från städerna.

Globalisering
När länder över hela jorden samarbetar
och handlar med varandra. 

H

Högkostnadsskydd
En gräns för vad en person behöver betala
för sjukvård eller mediciner. 

I 

Import
Det ett land köper från andra länder.

Infrastruktur
Sådant som hjälper människor
att resa och prata med varandra.  
Vägar, järnvägar, telefonnät och internet
är delar i infrastrukturen.

Integration
Att få någon att vara en del av samhället. 
Att jobba och må bra på en ny plats.

Invandring
När människor flyttar till ett annat land. 
Invandring heter också immigration.  

J

Jämställdhet
Att män och kvinnor är lika mycket värda.
De ska ha samma rättigheter. 

K

Klyftor
Stora skillnader.
Löneklyftor betyder stora skillnader i löner.

Kollektivavtal
Avtal om löner och andra villkor på jobbet. 

Kollektivtrafik
Bussar, tåg, spårvagnar, tunnelbana
och andra färdmedel där flera 
kan åka tillsammans.

Kommun
Det finns 290 kommuner i Sverige.
Kommunfullmäktige är som 
kommunens riksdag. 
Där bestämmer politikerna som väljs i valet.

Kommunalt självstyre
Saker som kommuner, landsting
och regioner kan bestämma själva
utan att fråga staten.

Konkurrens
När två eller flera personer eller företag  
tävlar om att vara bäst på något.

Konsumentfrågor
Vilka rättigheter vi har 
när vi köper saker.  
Till exempel rätten att byta. 

Kultur
Teater, musik, film, böcker med mera.
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L

Landsting 
Det finns 21 landsting i Sverige.  
De bestämmer bland annat över sjukvården.  
Många landsting har bytt namn till region.
  
Ledamot 
En politiker i riksdag, kommun eller 
landsting. 

M

Majoritet
Den grupp som har fler än hälften 
av rösterna. 
Den gruppen kan bestämma. 

Marknadsekonomi
En ekonomi där företagen 
har mycket makt. 
Löner och priser bestäms av hur många 
som vill ha något.   
Vill många köpa en sak kan priset höjas.  
Vill många ha jobb kan lönerna sänkas. 

Migration
När en människa flyttar till ett annat land. 

Minister
En minister är med i regeringen. 
Varje minister har ansvar för vissa frågor,  
som lagar eller kultur. 

Minoritet
En grupp som har mindre än hälften 
av rösterna. 
Om regeringen har mindre än hälften 
av rösterna i riksdagen  
är det en minoritetsregering.

Motion
Ett förslag till riksdagen
eller till kommunfullmäktige. 

Mångfald
När politiker pratar om mångfald
menar de att det ska finnas plats för alla.

N

Näringslivet
Företagen.

O 

Offentlig sektor 
Det som ägs gemensamt 
av alla människor i Sverige.  
Skolor, sjukhus, polis och mycket annat. 

Omsorg
När politiker använder ordet omsorg
menar de oftast att ta hand om barn,  
gamla och människor med
funktionsnedsättningar.

Opinionsbildning
När ett parti, en grupp eller en tidning
vill få folket att tycka något
i en politisk fråga.
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Oppositionen
De partier som inte är med i regeringen. 

P

Parlament
Riksdag.

Partisekreterare
Leder det dagliga arbetet i ett parti. 

Personröst 
När du sätter kryss vid en politikers namn 
på valsedeln.  
Den som får många kryss 
har större chans att bli vald.

Politisk vilde
En politiker som blivit vald till riksdagen 
för ett parti och sedan lämnat partiet.
Politikern får vara kvar i riksdagen 
till nästa val.

Proposition
Regeringens förslag på nya 
eller ändrade lagar.  
Förslagen lämnas till riksdagen. 

R

Regering
Regeringen styr Sverige. 

Regeringskansliet
Regeringens kontor.

Region
En del av landet.  
Många landsting har bytt namn 
till region.  

Regionalpolitik
Politik som handlar om en del av Sverige,
inte hela landet.

Riksdag
Riksdagen röstar om lagar 
och andra viktiga politiska förslag. 

Rödgrön
Den politik som Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har  
när de samarbetar.

Röstkort 
Alla som får rösta 
får ett röstkort i brevlådan. 
Där står det var du ska rösta. 

Röstningslokal 
En lokal där du kan rösta i förväg.  
På valdagen röstar du i en vallokal.  

Rösta blankt 
Då röstar du inte på något parti. 
Du lägger ett tomt papper i kuvertet. 

S

Socialförsäkringar
Försäkringar som gör att människor 
kan få pengar när de är sjuka, 
utan jobb eller pensionärer. 
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Socialistiska partier
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna 
kan kallas socialistiska partier. 
De kan också kallas vänsterpartier. 

Socialpolitik
Politik som handlar om att ge människor  
hjälp och stöd när de behöver. 

Säkerhetspolitik
Politik om hur Sverige ska skyddas.

T

Talman
Den som leder arbetet i riksdagen.  

Tillväxt
När det går bra för ekonomin
och det blir fler jobb. 

U

Utskott 
Grupper som politikerna i riksdagen 
är med i.   
Det finns utskott för till exempel 
försvaret och miljön.

V

Valfrågor
De viktigaste sakerna i partiernas politik 
innan valet.  

Valhemlighet 
Du behöver inte tala om för någon 
vilket parti du röstar på. 
Det är din hemlighet. 
Ingen får titta när du röstar. 

Vallokal 
Där du röstar på valdagen.

Vallöfte
Partiernas löften till väljarna
om vad de ska göra om de får makten.  

Valmyndigheten 
Myndigheten har ansvar för valet. 
På myndighetens sajt val.se 
finns mycket information om valet. 

Valsedel 
Lappen du stoppar i kuvertet när du röstar.  
Varje parti har egna valsedlar. 

Välfärd 
Att alla människor i ett land 
har det de behöver. 

Å

Åtstramning
När staten sparar pengar. 
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