
Riksplan
Från Riksplan når man riksdagens ursprungliga 
huvudentré. Den öppnas upp vid högtidliga tillfäl-
len, till exempel när riksmötet öppnas på hösten. 
Riksdagens rötter går långt tillbaka i tiden. Många 
anser att den första riktiga riksdagen hölls i Väs-
terås 1527. Då hade Sverige en ståndsriksdag som 
från 1544 bestod av de fyra stånden adel, präster, 
borgare och bönder. Ståndsriksdagen avskaffades 
1866 och ersattes av en tvåkammarriksdag. Sedan 
1971 har Sverige ett enkammarsystem.

Riksdagen på kartan
Riksdagen är en viktig del av vår demokrati. Riks-
dagsbesluten påverkar människors liv och vardag. 
Sverige är en parlamentarisk monarki. Den politiska 
makten ligger hos den folkvalda riksdagen. Reger-
ingen måste accepteras av riksdagen, annars kan 
riksdagen rösta bort den sittande regeringen.  
Kungen är statschef, men ämbetet innebär endast 

ceremoniella och representativa uppgifter. Sedan 
1971 har Sverige enkammarriksdag med 349 leda-
möter. Åtta partier finns i riksdagen och i senaste 
riksdagsvalet hösten 2018 röstade 87,2  procent av 
befolkningen. I en internationell jämförelse har 
Sverige en hög kvinnorepresentation, 46 procent  
av ledamöterna är kvinnor. 

Mynttorget
Torget mellan Riksdagshuset och Gamla stan 
heter Mynttorget. Namnet på torget kommer från 
den tid då mynttillverkning skedde på den plats 
där Ledamotshuset ligger i dag. I huset har några 
av riksdagens partier sina gruppkanslier. Fram 
till 2021 renoveras Ledamotshuset.
Under åren 2018–2022 högtidlighåller riks-
dagen att det är hundra år sedan demokratins 
genombrott i Sverige. Den 17 december fattade 
riksdagsmännen ett historiskt beslut, som sista 
land i Norden skulle Sverige införa allmän och 
lika rösträtt. Från 1921 kunde kvinnor rösta och 
kandidera till riksdagen. Utställningen ”Ja, må 
den leva! Demokratin uti hundrade år” visas i 
sexton fönster utmed Mynttorget och Västerlång-
gatan. Den ger en inblick i den mångåriga kamp 
som resulterade i allmän och lika rösträtt.
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Valresultatet 2018 

 100 70 62 31 28 22 20 16

 S M SD C V KD L MP

Antal mandat 
Socialdemokraterna: 100

Moderaterna: 70
Sverigedemokraterna: 62

Centerpartiet: 31
Vänsterpartiet: 28

Kristdemokraterna: 22
Liberalerna: 20
Miljöpartiet: 16

Sagerska huset
Sedan 1995 är Sagerska huset 
stats ministerns ämbetsbostad 
och används för statsministerns 
representationer. 

Västra riksdagshuset
Riksdagshuset, som ursprungligen var ett 
kombinerat riksdags- och riksbankshus, är byggt 
på ön Helgeandsholmen. Huset stod klart för 
inflyttning 1905. I den västra byggnaden ligger 
kammaren där de 349 riksdagsledamöterna 
debatterar och fattar beslut. 
Du är alltid välkommen att följa debatter och 
omröstningar från kammarens åhörarläktare. 

Kungliga slottet 
Kungen är Sveriges statschef, men saknar politisk 
makt. På plats i Riksdagshuset öppnar kungen det 
nya riksdagsåret i september.

Östra riksdagshuset
I Östra riksdagshuset finns riksdagens fem-
ton utskott som ska förbereda alla ärenden 
som kammaren senare ska besluta om.

Rosenbad och departementen
Regeringen består av statsministern och 22 
 ministrar fördelade på elva departement som har 
lokaler i kvarteren runt Rosenbad. Statsministern 
har sitt arbetsrum och kansli i Rosenbad. 
Det är regeringen som ser till att riksdagens 
beslut blir verklighet. Till sin hjälp har regeringen 
en statsförvaltning som ska följa principerna om 
saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen. 

I korthet har riksdagen fem uppdrag:
• besluta om lagar
• bestämma statsbudgeten
• kontrollera regeringen
• påverka utrikespolitiken
• arbeta med EU-frågor.  



Riksdagen förr
1. Vad tog Sverige avsked av 1866?
1 ☐ Ståndsriksdagen
x ☐ Lotteririksdagen
2 ☐ Tvåkammarriksdagen

2. År 1903 bildades föreningen LKPR. Vad krävde föreningen?
1 ☐ Kortare arbetstid
x ☐ Rösträtt för kvinnor
2 ☐ Sänkt rösträttsålder

3. Borggårdskrisen var en konstitutionell konflikt mellan kungen och statsmi-
nistern 1914. Vem var kung respektive statsminister i detta drama?

1 ☐ Gustaf V och Karl Staaff
x ☐ Gustaf V och Hjalmar Branting
2 ☐ Gustaf V och Nils Edén

4. Parlamentarismens genombrott i Sverige skedde 1917. Men vad innebär 
egentligen parlamentarism?

1 ☐ Regeringen måste accepteras av riksdagen
x ☐ Regeringen behöver godkännas av kungen.
2 ☐ Riksdagsledamöterna kontrolleras av regeringen

5. För snart hundra år sedan, 1921, fick Sverige allmän och lika rösträtt.  
Varför behövde riksdagen fatta två beslut om detta?

1 ☐ Kungen krävde detta
x ☐ Eftersom det handlade om en ändring i grundlagen krävdes det två  

 likdana beslut med ett riksdagsval emellan.
2 ☐ Ledamöter i riksdagens första kammare hade bestämt att så skulle ske

6. Rösträttsåldern är i dag 18 år. När sänktes den senast?
1 ☐ 1945
x ☐ 1975
2 ☐ 1985

7. Riksdagen beslutade 1989 att begreppet omyndig skulle försvinna ur lagstift-
ningen. Därmed försvann ett rösträttsstreck. Vad är ett rösträttsstreck?

1 ☐ Ett tillägg i vallagen
x ☐ En begränsning i rösträtten
2 ☐ Anteckningar om valdeltagande

8. Utländska medborgare har kommunal rösträtt. När beslutade riksdagen  
om detta?

1 ☐ 1989
x ☐ 1976
2 ☐ 1992

9. Vem var Kerstin Hesselgren?
1 ☐ Sveriges första kvinnliga statsråd
x ☐ Sveriges första kvinnliga talman
2 ☐ En av de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna

Riksdagen nu
1. Vad heter riksdagens talman?
1 ☐ Andreas Norlén
x ☐ Birgitta Dahl
2 ☐ Anders Ygeman

2. I vilket utskott hamnar förslag som handlar om sjukvård?
1 ☐ Socialförsäkringsutskottet
x ☐ Civilutskottet
2 ☐ Socialutskottet

3. Hur sitter riksdagsledamöterna i kammaren när de voterar, det vill säga 
röstar?

1 ☐ Med sina partikamrater
x ☐ I sin valkrets
2 ☐ Var de vill

4. Vad heter förslag från regeringen respektive förslag från 
 riksdags leda möterna?

1 ☐ Statliga offentliga utredningar och interpellationer
x ☐ Propositioner och motioner
2 ☐ Tillkännagivanden och motioner

5. Regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen  
är tre av våra fyra grundlagar. Vad heter den fjärde?

1 ☐ Riksdagsordningen
x ☐ Vallagen
2 ☐ Tryckfrihetsförordningen

6. Vilket av följande påståenden stämmer om talmannens uppgift  
i samband med ett val?

1 ☐ Talmannen bestämmer vilka ministrar som ska ingå i regeringen
x ☐ Talmannen lägger fram förslag om vem som ska väljas  

 till statsminister
2 ☐ Talmannen leder arbetet med att praktiskt genomföra riksdagsval

7. Vem kan bli riksdagsledamot?
1 ☐ Alla som gått en särskild politikerutbildning
x ☐ Alla som är svenska medborgare och som senast valdagen fyllt 20 år
2 ☐ Alla som har rösträtt i val till riksdagen

8. Vilken av följande uppgifter har inte riksdagen?
1 ☐ Beslutar om lagar
x ☐ Kontrollerar regeringen
2 ☐ Utser generaldirektörer

9. Vad är fyraprocentsspärren?
1 ☐ Minst fyra procent av riksdagsledamöterna måste vara under 20 år
x ☐ Ett parti måste minst få fyra procent av rösterna för att bli invalt  

 i riksdagen
2 ☐ Något som reglerar hur partiernas valsedlar ska se ut

Facit riksdagen då: 1-1, 2-X, 3-1, 4-1, 5-X, 6-X, 7-X, 8-X, 9-2 
Facit riksdagen nu: 1-1, 2-2, 3-X, 4-X, 5-2, 6-X, 7-2, 8-2, 9-X

Ta gärna hjälp av utställningen ”Ja, må den leva! Demokratin 
uti hundrade år”, riksdagens webbplats och demokratijubiléets 
webbplats för att svara på frågorna.

www.riksdagen.se 
firademokratin.riksdagen.se

Testa dina kunskaper om  
riksdagen förr och nu !

Webbplats  www.riksdagen.se

Postadress  Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Besöksadresser   
Riksdagshuset, Riksgatan 3 
Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7 A

Telefon  Växel 08-786 40 00 

Har du frågor om riksdagen och EU? 

Kontakta riksdagsinformation: 

E-post riksdagsinformation@riksdagen.se 

Telefon 020-349 000 

http://www.riksdagen.se
https://firademokratin.riksdagen.se/

