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Riksdagens uppgifter

Riksdagen är Sveriges folkvalda parlament. Här arbetar 349 politiker 
från åtta olika partier med ett spännande och ansvarsfullt uppdrag. 
Riksdagen ska företräda sina väljare, det svenska folkets samlade vilja 
och skapa en politik som tar hänsyn till hela landets intressen.
  Alla svenska medborgare över 18 år som är med i ett parti kan väljas 
in i riksdagen. Politiken och Sveriges demokratiska system är alltså 
öppet för alla som vill vara med och utveckla samhället. Riksdagens 
viktigaste uppgifter är att

• fatta beslut om lagar

• fatta beslut om skatter och statens utgifter (statens budget )

• kontrollera regeringen och de statliga myndigheterna

• arbeta med EU-frågor 

• forma Sveriges utrikespolitik tillsammans med regeringen.

Parlament = 
den lagstiftande 
församlingen 
i en stat. 
Ordet betyder 
ursprungligen 
”samtala”.
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Vad är politik?

Riksdagen är Sveriges politiska hjärta. Det är här som de mest avgörande 
besluten i vårt land fattas – beslut om nya lagar, om skatter, internatio
nella avtal och andra frågor som påverkar hela samhällets utveckling.

-

Men det är förstås inte bara riksdagsledamöterna som formar poli
tiken i Sverige. Politik handlar om att försöka påverka hur samhället 
fungerar. Vi kan arbeta med politik på många olika sätt, även utanför 
riksdagen.

-

Alla vi i Sverige kan till exempel skriva insändare, demonstrera, 
handla miljövänligt – eller bara diskutera samhällsfrågor med våra 
vänner. Många gånger utför vi politiska handlingar utan att ens tänka 
på det! 

Så här har några politiker försökt att förklara vad politik betyder:

 

 

 

VILJA

”Politik – det är att vilja 
något.” 

Olof Palme, statsminister 
1969–1976 och 1982–1986 

Människor som sysslar med 
politik har en sak gemensamt: 
De drivs av en stark vilja 
att påverka och förbättra 
samhället.

KAMP

”Jag sysslar med politik 
eftersom det pågår en 
kamp mellan ont och gott 
– och jag har en tro på 
att det goda ska segra.” 

Margaret Thatcher, premiär-
minister i Storbritannien 
1979–1990

Politikens mål är att skapa ett 
gott samhälle – men det finns 
väldigt skilda åsikter om vad 
som faktiskt är ”gott” och 
”ont”.

SAMARBETE & 
 KOMPROMISSER

”Under förhandlingarna 
lärde jag mig detta: för 
att kunna förändra andra 
var jag först tvungen att 
förändra mig själv.” 

Nelson Mandela, politiker 
och president i Sydafrika 
1994–1999  

Politiken kräver att vi lyssnar 
på andras åsikter och 
förhandlar för att nå fram till 
bästa möjliga resultat för alla 
inblandade parter. 

Foto: Melker Dahlstrand

3

VILJA

”Politik – det är att vilja 
något.” 

Olof Palme, statsminister 
1969–1976 och 1982–1986 

Människor som sysslar med 
politik har en sak gemensamt: 
De drivs av en stark vilja 
att påverka och förbättra 
samhället.

KAMP

”Jag sysslar med politik 
eftersom det pågår en 
kamp mellan ont och gott 
– och jag har en tro på 
att det goda ska segra.” 

Margaret Thatcher, premiär-
minister i Storbritannien 
1979–1990

Politikens mål är att skapa ett 
gott samhälle – men det finns 
väldigt skilda åsikter om vad 
som faktiskt är ”gott” och 
”ont”.

SAMARBETE & 
 KOMPROMISSER

”Under förhandlingarna 
lärde jag mig detta: för 
att kunna förändra andra 
var jag först tvungen att 
förändra mig själv.” 

Nelson Mandela, politiker 
och president i Sydafrika 
1994–1999  

Politiken kräver att vi lyssnar 
på andras åsikter och 
förhandlar för att nå fram till 
bästa möjliga resultat för alla 
inblandade parter. 

Foto: Melker Dahlstrand



Ett självstyrande folk

Sveriges politiska system bygger på att folket är självstyrande. Det 
innebär att väljarna utser politiska representanter genom allmänna 
val. De folkvalda politikerna får sedan styra över folket och utveckla 
samhället med hjälp av lagstiftning, beskattning och andra politiska 
beslut.
 Politikernas beslut genomförs i praktiken av tjänstemän som arbetar 
i domstolar och på myndigheter. Myndigheterna fattar beslut om 
olika typer av tillstånd, bidrag och samhällstjänster. Domstolarna kan 
döma brottslingar och avgöra juridiska tvister mellan medborgarna. 
Tjänstemännen på myndigheter och i domstolar har en stor makt, men 
alla deras beslut måste följa de lagar och föreskrifter som politikerna 
har bestämt.
 Folket styrs alltså av politiker som de själva väljer och den 
demokratiska makten finns hela tiden kvar hos folket. Vi har alltid rätt 
att debattera, diskutera och kritiskt granska både politiker, domstolar 
och myndigheter. Väljarna kan också använda sin rösträtt för att byta 
ut politikerna i nästa val.

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” – ”Riksdagen är folkets 
främsta företrädare.” 

Ur regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar

Lokalpolitikerna i 
Sveriges 290 kommuner 
bestämmer bland 
annat över den egna 
kommunens skolor, 
äldreomsorg och 
socialtjänst. 

Europaparlamentet 
kan tillsammans med 
EU:s ministerråd stifta 
lagar som gäller i hela 
EU, oftast på förslag från 
EU-kommissionen.

Myndigheter och 
domstolar genomför 
i praktiken det som 
politikerna har bestämt.

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

KOMMUN

Strasbourg

Bryssel
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På regional nivå finns 20 regioner, 
där politikerna bestämmer över bland 
annat sjukvården och kollektivtrafiken.

Riksdagen är folkets främsta företrädare enligt 
grundlagarna. De 349 ledamöterna i riksdagen  
formar landets politik genom att
•  fatta beslut om lagar
•  fatta beslut om skatter och statens utgifter 

(statsbudgeten)
• kontrollera regeringen och myndigheterna
•  arbeta med EU-frågor
•  forma Sveriges utrikespolitik med regeringen.

Regeringen lägger fram förslag 
till riksdagen och ansvarar för att 
riksdagens beslut blir genomförda. 
Den företräder Sverige i EU och 
internationella organisationer. 
Regeringen ger instruktioner 
om de politiska besluten till 
myndigheter och domstolar.

Folket väljer politiska representanter till 
riks dag, kommun- och region fullmäktige, 
samt till Europaparlamentet.  Vem som helst 
kan bli politiker.

Grundlagarna är samhällets viktigaste 
spelregler och skyddar vårt demokratiska 
statsskick.  Även individen och minoriteter 
skyddas av grundlagarna.

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar
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Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

REGERINGEN

SKOLA

POLIS

SJUKHUS

SVERIGES RIKSDAG

Strasbourg

Bryssel

EUROPAPARLAMENTET

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

REGIONER
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Folket väljer representanter

Demokrati betyder folkstyre. I en demokratisk stat kan folket styra 
landet på två sätt: genom folkomröstningar (direkt demokrati)  eller 
 genom att utse politiska representanter som under en tid får fatta 
 beslut åt folket (indirekt demokrati).
 Sverige styrs främst genom indirekt demokrati. Nästan alla politiska 
beslut fattas av folkvalda representanter som väljarna utser genom 
fyra allmänna val. Vår svenska demokrati kallas även för representativ 
demokrati.

Fyra allmänna val
Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den 
andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet 
hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år.
 Alla svenska medborgare som har fyllt 18 år på valdagen har röst
rätt. I kommun- och regionvalen har dessutom många utländska 
medborgare rätt att rösta.

-

 Alla personer som har rösträtt är också valbara. Det betyder att de 
kan ställa upp som kandidater för ett visst parti i de allmänna valen.

Valen är proportionella: ett parti som 
får 20 procent av rösterna ska också få 
ungefär 20 procent av platserna i den 
valda politiska församlingen.

På valdagen 
går väljarna till 
vallokalerna för att 
rösta.  Väljarna röstar 
på partier och kan också 
personkryssa (rösta på) politiker 
som de gillar särskilt mycket. 

Strasbourg

Bryssel
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’’Den svenska folkstyrelsen bygger på  
fri åsiktsbildning och på allmän och 
lika rösträtt. Riksdagen utses genom fria, 
hemliga och direkta val.’’
Ur regeringsformen. 

Hemliga 
= Väljaren 
behöver 
inte avslöja 
sina politiska 
åsikter eller 
sitt val för 
någon.

Lika 
= Alla röster 
är lika 
mycket värda. 
Din röst 
väger alltså 
lika tungt 
som stats-
ministerns.

 
Fri åsikts
bildning 
= Alla väljare 
får tänka och 
tycka vad de 
vill och kan 
även påverka 
andra väljare.

 

 
Allmän 
= Rösträtten 
gäller för 
alla, oavsett 
inkomst, 
kön, hudfärg 
och andra 
personliga 
egenskaper.

Fria 
= Väljarna 
ska kunna 
göra ett helt 
fritt och 
självständigt 
val. Ingen ska 
tvingas att 
rösta på ett 
visst sätt.

Direkta 
= Riksdagens 
ledamöter 
utses direkt 
genom 
väljarnas 
röster, utan 
mellan händer.

 

Valdeltagande 
riksdagen: 85,8 % 

Röstberättigade, 
riksdagsvalet: 
7 330 432

Valdeltagande 
Europaparla
mentet: 55,2 %

 

Valet 2018 i siffror
Så omvandlades rösterna till mandat i riksdagsvalet 2018:

 Parti % av rösterna Antal mandat

Socialdemokraterna 28,26 100

Moderaterna 19,84 70

Sverigedemokraterna 17,53 62

Centerpartiet 8,61 31

Vänsterpartiet 8,0 28

Kristdemokraterna 6,32 22

Liberalerna* 5,49 20

Miljöpartiet 4,41 16

* Hette Folkpartiet vid valet 2014
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Ja Nej

Nej

Avstår

Ja Avstår

Så bildas regeringen

En av riksdagens första uppgifter är att välja en statsminister, som ska 
leda landets regering. Regeringen består av ministrar från ett eller flera 
partier som har ett så starkt stöd i riksdagen att de kan få igenom sina 
förslag. Statsministern väljer vilka och hur många ministrar som ska 
ingå i regeringen. Ministrarna ska vara svenska medborgare. Utan ett 
tillräckligt stöd i riksdagen kan inte regeringen styra Sverige.
 Så här går regeringsbildningen till:

Den sittande 
statsministern 
gör bedömningen 
att hen har tillräckligt 
stöd i riksdagen för 
att kunna fortsätta 
regera landet. 

Statsministern 
har stöd i riksdagen 
om mer än hälften av 
ledamöterna röstar 
ja eller avstår 
i omröstningen.

Parlamentarism

Sverige är en parlamentarisk 
demokrati. Parlamentarism 
innebär att regeringen inte kan 
styra landet om en majoritet 
i parlamentet (riksdagen) går 
emot regeringens politik.

Om det visar sig att 
regeringens politik inte längre 
har riksdagens stöd, så kan 
riksdagen genomföra en 
misstroendeomröstning. Då 
röstar riksdagen på nytt för 
att avgöra om statsministern 
och regeringen verkligen ska 
få styra landet. Om regeringen 
faller, så får talmannen 
börja leta efter en ny 
statsministerkandidat, som kan 
få stöd för sin politik i riksdagen.

Om regeringen är på väg 
att falla kan regeringen välja 
att upplösa riksdagen och 
utlysa ett extra val (nyval). 
Då får väljarna på nytt gå till 
vallokalerna och rösta fram 
en ny riksdag. Extra val kan 
även krävas om riksdagen inte 
kan enas om vem som ska 
bli statsminister. Extra val till 
riksdagen har bara hållits en 
gång: 1958. 
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Ja NejAvstår

Ja Avstår

Den nyvalda riksdagen samlas och 
väljer en talman och tre vice talmän 
som ska leda arbetet i riksdagen. 

Statsministern 
måste avgå om 
mer än hälften av 
riksdagens ledamöter 
röstar nej.

Statsministern avgår 
efter valet. Regeringen 
fungerar nu som en 
övergångsregering tills en ny 
statsminister har valts.

Talmannen kallar företrädare 
för partierna till möten och 
diskuterar med de vice talmännen. 
Talmannen föreslår sedan en 
statsministerkandidat. 

Talmannen har fyra 
försök på sig innan det 
blir extra val.

Om mer än 
hälften av riksdagens 
ledamöter röstar mot 
förslaget är det avvisat. 

Nej

Om förslaget får 
tillräckligt stöd i 
riksdagen har en ny 
statsminister valts.

Statsministern utser övriga statsråd 
(ministrar) i regeringen. Regeringen kan bestå 
av ett eller flera partier.

Är det 
odemokratiskt 
att en minoritet 
kan bilda 
regering?

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Finansutskottet

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta
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Riksdagens och regeringens uppgifter

Riksdagen och regeringen formar tillsammans Sveriges politiska 
utveckling. Regeringen styr det politiska arbetet genom att ta fram 
förslag till riksdagen. Om riksdagen sedan röstar ja till förslaget får 
regeringen i uppdrag att genomföra beslutet.
 Både riksdagens och regeringens arbetsuppgifter står beskrivna i 
regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar. Inom samtliga 
arbetsområden finns en tydlig arbetsfördelning mellan regeringen och 
riksdagen. 

”Riksdagen stiftar lag, beslutar om 
skatt till staten och bestämmer 
hur statens medel ska användas. 
Riksdagen granskar rikets styrelse 
och förvaltning.” – ”Regeringen 
styr riket. Den är ansvarig inför 
riksdagen.”

Ur regeringsformen

Regeringen Riksdagen

Lagstiftning Regeringen lämnar förslag (propositioner) till 
ny lagstiftning och genomför sedan riksdagens 
beslut. Många lagar som stiftas kommer från 
EUdirektiv.

Riksdagen beslutar om alla nya lagar och 
lagändringar och ger därefter regeringen 
i uppdrag att genomföra besluten. 
Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag 
till ny lagstiftning (motioner).

Statsbudgeten Regeringen tar fram förslag till statsbudget, 
som beskriver statens utgifter och inkomster. 
Regeringen ansvarar också för att pengarna 
i statskassan används så som riksdagen har 
beslutat.

Riksdagen fattar beslut om statsbudgeten.

Kontroll och granskning Regeringen besvarar riksdagsledamöternas 
frågor om regeringens arbete. Den håller 
också riksdagen informerad om hur landet 
styrs.

Riksdagen kontrollerar regeringens och de 
statliga myndigheternas arbete, bland annat 
genom utfrågningar, debatter och särskilda 
granskningar.

EU-samarbetet Regeringen deltar i Europeiska rådet och i 
möten med EU:s ministerråd. Regeringen 
håller riksdagen informerad om EU
samarbetet och om nya lagförslag från EU.

Riksdagen prövar alla förslag till nya lagar från 
EU. Riksdagsledamöterna samarbetar med 
politiker från andra parlament i Europa.

Utrikespolitik Regeringen sköter förhandlingar och skriver 
avtal med andra stater och internationella 
organisationer. Vissa utrikespolitiska beslut 
fattar alltså regeringen på egen hand.

Riksdagen granskar regeringens utrikes
politiska arbete och får information om alla 
större utrikespolitiska beslut. Riksdagen 
fattar beslut i frågor som rör nya avtal med 
andra länder eller om Sverige ska delta i 
väpnade internationella insatser.

Strasbourg

Bryssel
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Den 9 september 2020 var det partiledardebatt. I en partiledardebatt får företrädare för alla 
riksdags partier argumentera för den politik de vill föra.  Vanligen hålls tre partiledardebatter per år. 
Statsminister Stefan Löfven (S) mötte Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i debatten.
Foto: Anders Löwdin.
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Debatt och beslut i kammaren

I riksdagens kammare samlas de 349 riksdagsledamöterna för att 
 diskutera, debattera och fatta beslut. 
 Varje år fattar riksdagens ledamöter flera tusen beslut. En till två 
gånger i veckan ljuder signalen som är tecknet på att ledamöterna ska 
samlas i kammaren för omröstning. 
 Men arbetet i kammaren handlar inte enbart om beslut. Kammaren 
används också för olika typer av politiska debatter och utfrågningar. 
Här hålls till exempel den utrikespolitiska debatten och debatter efter 
återrapporteringar från EU.
 Alla möten i kammaren är öppna för allmänheten och massmedierna. 
Du är alltså välkommen hit för att följa det politiska arbetet på plats. Det 
går även att titta via riksdagen.se eller följa debatterna på tv eller i radio.

Frånvaro i kammaren
Ledamöterna förutsätts att delta i kammarens omröstningar. Det krävs 
giltiga skäl för den som uteblir, till exempel sjukdom eller deltagande 
i internationella uppdrag. Om en ledamot inte kan vara med vid en 
omröstningen används kvittning för att maktbalansen inte ska rubbas. 
Om en socialdemokratisk ledamot inte kan vara med och rösta kan till 
exempel en ledamot från moderaterna också avstå. Alla partier är inte 
med och kvittar sina ledamöter.

Talmannen
Talmannen fungerar som riksdagens ordförande. Talman är den högsta 
post som en person kan väljas till i Sverige. Till talmannens uppgifter 
hör bland annat att
• leda riksdagens sammanträden i kammaren
• hålla i förhandlingarna vid regeringsskiften och att  

föreslå en ny statsminister
• företräda riksdagen, både i Sverige och utomlands.

Ledamotens roll och arbete
Uppdraget som ledamot är en blandning av att vara lagspelare i ett 
parti, möta väljare, företag och organisationer och att delta på olika sätt 
i samhällslivet. Dessutom kräver det politiska uppdraget mycket tid för 
inläsning av fakta och information för att kunna fatta beslut. 
 Tre dagar i veckan arbetar ledamöterna i riksdagshuset. En stor del 
av arbetstiden i riksdagen går åt till att förbereda ärenden som ska de
batteras och beslutas om i kammaren. Ledamöterna deltar varje vecka i 
både utskottsmöten och partigruppsmöten. 

-

 När ledamöterna inte är i riksdagshuset befinner de sig i sin valkrets, 
ute i landet eller på utlandsresor. Där gör de studiebesök, träffar väljare 
och deltar i olika typer av möten. Dessutom är kontakten med massmedia 
viktig. En genomsnittlig arbetsvecka brukar vara ungefär 50–70 timmar.

Talman Andreas 
Norlén med 
twitterkonto 
@andreasostgote på 
Instagram också som 
tamlan.adreas.norlen. 
Foto:  Anders Löwdin
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1  På åhörarläktaren finns gott om plats för 
alla som vill komma hit och lyssna på 
debatterna. 

2  I riksdagens kammare finns plats för alla 
349 ledamöter. Politikerna sitter geo
grafiskt indelade: stockholmarna har en 
avdelning, norrbottningarna en annan, 
och så vidare. På så vis blir kammaren ett 
Sverige i miniatyr.

-

3  Talmannen leder debatterna, organise
rar omröstningarna och håller ordning 
i kammaren. Talmannen måste vara 
neutral och får inte delta i debatter eller i 
kammarens beslut. 

-

4 Framför talmannen står två talarstolar där 
själva debatten pågår för fullt. 

5  Längst fram i kammaren står debattbän
karna i en halvcirkel. Här sitter oftast 
de ledamöter som deltar i den pågående 
debatten.

-

6  Flera tjänstemän arbetar också i kam
maren. De skriver protokoll, ansvarar för 
it-systemen och ser till att kammarens 
möten fungerar på ett bra sätt.

-

7  På väggen finns två stora informations
tavlor som visar vilken debatt som pågår 
och resultatet vid omröstningarna. Dess
utom finns två voteringstavlor som visar 
exakt hur varje ledamot har röstat: grön 
lampa betyder ”ja”, röd betyder ”nej” och 
gul betyder ”avstår”.

-

-

8  Bakom fönstren finns särskilda arbetsrum 
för journalister. Cirka 50 journalister har 
egna arbetsplatser i Riksdagshuset för att 
bevaka riksdagsarbetet och berätta för all
mänheten om det som sker i riks politiken.

-



Lagstiftning

En stor del av arbetet i riksdagen handlar om lagstiftning. Genom att 
stifta nya lagar eller ändra befintlig lagstiftning kan riksdagen sätta upp 
spelregler som gäller för alla medborgare, företag och organisationer. 
Vägen från förslag till lag kan ibland vara mycket lång. Så här gick det 
till när Sverige införde en ny lag som förbjuder kränkande fotografering.

1. Frågan väcks Massmedia 
uppmärksammar att flera personer 
har smygfilmats i duschen, sängen och 
andra privata situationer – men det 
visar sig vara svårt att få någon dömd. 

2. Utredning & remiss Regeringen tillsätter 
en utredning som undersöker hur skyddet av 
medborgarnas privatliv ska kunna förbättras. 
Utredningen skickas sedan på remiss till olika 
myndigheter och organisationer, som får lämna sina 
synpunkter på frågan. I utredningen undersöks också 
hur den rådande EU-lagstiftningen på området ser ut.

3. En proposition formuleras Regeringen 
skriver en proposition till riksdagen där den 
föreslår att kränkande fotografering ska bli 
ett nytt brott.  

4. Diskussion i 
partigrupperna 

Ledamöterna diskuterar 
frågan inom sina partigrupper. 

Några partier väljer att skriva 
motioner som innehåller motförslag 

till regeringens proposition. Både 
propositionen och motionerna skickas till 

justitieutskottet för fortsatt beredning. 

2003

EU

Regeringen

Moderaterna

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Motion Betänkande Proposition

Motion
Lorem ipsum dolor

sit amet
Lorem ipsum dolor

sit amet
Lorem ipsum dolor

sit amet

Betänkande Proposition

EU

Regeringen

Moderaterna

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Motion Betänkande Proposition

Motion
Lorem ipsum dolor

sit amet
Lorem ipsum dolor

sit amet
Lorem ipsum dolor

sit amet

Betänkande Proposition

2009–2012 2013

Finansutskottet

2004–2008
Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta
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5. Utskottsbehandling Justite utskottets 
17 ledamöter tittar närmare på regeringens 
proposition och oppositionens motioner. De 
diskuterar, debatterar och lägger till sist fram 
sitt betänkande. Betänkandet avslutas med ett 
förslag till lag.

6. Debatten i kammaren tar 
cirka en timme  Vid omröst
ningen får justitieutskottets förslag 
stöd av en klar majoritet: 291 
ledamöter röstar för att anta den 
nya lagen.

-

7. Regeringen genomför 
riksdagens beslut Det nya brottet 
”kränkande fotografering” införs i 
brottsbalken den 1 juli 2013. Lagen 
innebär att det är förbjudet att i 
hemlighet fotografera eller filma 
någon som befinner sig i en privat 
miljö. Straffet kan bli böter eller 
fängelse i högst två år.

8. Den första fällande 
domen En 47-årig man blir 
den förste som åtalas och 
fälls för det nya brottet. Han 
har smygfilmat en kvinna 
i duschen och döms till 
dagsböter och skadestånd.

Voteringsresultat

Ja 291

Nej 19

Avstår 0

Frånvarande 39

Det finns 15 utskott som bereder 
frågor som kommer till riksdagen. Varje 
utskott har ett antal olika frågor som 
det ansvarar för. Skolfrågor hamnar i 
utbildningsutskottet och miljöfrågor i miljö 
och jordbruksutskottet. Utskotten är som 
en ”miniriksdag” och det betyder att det 
parti som fick flest röster i riksdagsvalet 
också får flest platser i utskottet.

Proposition = Regeringens förslag till riksdagen.

Motion = Riksdagsledamöternas egna förslag till 
beslut.

Bereda = Förbereda ett ärende innan beslutet 
fattas.

Remiss = Möjlighet att lämna synpunkter på 
regeringens lagförslag.

Betänkande = Utskottets rapport med förslag till 
riksdagsbeslut.

Reservation = Motförslag till utskottets 
betänkande.

Opposition = De partier som inte tillhör den 
styrande majoriteten. 

EU

Regeringen

Moderaterna

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Motion Betänkande Proposition

Motion
Lorem ipsum dolor

sit amet
Lorem ipsum dolor

sit amet
Lorem ipsum dolor

sit amet

Betänkande Proposition

April 2013

Oktober 2013

Juni 2013

Maj 2013
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Statens budget

Varje höst fattar riksdagens ledamöter ett beslut som avgör hur nästan 
1 000 miljarder kronor ska användas i den svenska samhällsekonomin. 
Beslutet om statsbudgeten påverkar oss alla – från de statliga myndig
heterna till företag och kommuner och ända ner i din egen plånbok.

-

-Syftet med statens budget är detsamma som när du och andra pri
vatpersoner planerar er egen ekonomi. Det handlar helt enkelt om att 
få full kontroll på både inkomster och utgifter. Politikerna i riksdagen 
vill att folkets skattepengar används på bästa sätt. 

Totalt är pengarna i statsbudgeten uppdelade på över 500 olika an
slag, som delas in i 27 olika utgiftsområden.

-

Budgeten handlar ofta om svåra politiska vägval. Om politikerna 
ska kunna satsa mer på skolan, så måste pengar tas från något annat 
utgiftsområde – eller så måste kanske skatten höjas i framtiden. 
Beslutet om statsbudgeten är en av årets största händelser i riksdagen 
och leder alltid till en intensiv politisk debatt mellan regeringspartierna 
och oppositionspartierna.

Budgetarbetet pågår hela året

APR–JUN: Riksdagens arbete med statens budget börjar i april. Då 
lämnar regeringen över den ekonomiska vårpropositionen. Den inne
håller långsiktiga riktlinjer för den ekonomiska politiken. Riksdagen 
fattar beslut om vårpropositionen i juni.

-

SEP: Regeringens budgetproposition lämnas i september. Budgetpro
positionen innehåller förslag på statens inkomster och utgifter under 
det kommande året. (Under ett valår kan budgetförslaget lämnas in 
fram till den 15 november.)

-

OKT–NOV: Budgetpropositionen och oppositionens motförslag 
behandlas av riksdagens utskott. Varje utskott har hand om ett eller 
fler utgiftsområden. Finansutskottet har en nyckelroll i arbetet med att 
samordna och hålla ihop budgetarbetet.

DEC: Utskottsbehandlingarna är klara och ledamöterna fattar beslut 
om statsbudgeten efter en debatt i kammaren. 

Därefter får regeringen i uppdrag att genomföra budgetens inrikt
ning. Regeringen utfärdar genast nya regleringsbrev, som beskriver hur 
mycket pengar de statliga myndigheterna får under det kommande 
året.

Utgiftstaket sätter 
gränsen för hur 
stora utgifter 
som får planeras 
in i budgeten. 
Riksdagen beslutar 
om utgiftstaket 
för tre år framåt 
samtidigt som 
man tar beslut om 
statsbudgeten.

-
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Övriga

 

Internationellt bistånd 3,6 %
Jämställdhet och nyanlända  
invandrares etablering 3,4 %
Migration 3,4 %
Studiestöd 2,3 %
Areella näringar, lands bygd och livsmedel 1,8 %
Statsskuldsräntor m.m. 1,7 % 
Samhällsekonomi och finansförvaltning 1,6 %

Kultur, medier, tros samfund och fritid 1,5 %

Rikets styrelse 1,4 %

Skatt, tull och exekution 1,1 %

Allmän miljö- och naturvård 0,9 %

Näringsliv 0,7 %

Samhällsplanering, bostads försörjning 
och byggande samt konsumentpolitik 0,7 %
Regional tillväxt 0,4 %
Energi 0,3 %
Internationell samverkan 0,2 %

Skatter

Avgifter

Ränteintäkter

Utbildning och 

universitetsforskning 

7,5 %
Försv

ar o
ch sam

hälle
ts 

kris b
eredskap 5,2 %

Hälsovård, 
sjukvård och 
social omsorg 
7,1 %

Ko
m

m
un

ika
tio

ne
r  

5,7
 %

Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och 
funktionsnedsättning 
11,0 %

Arbetsmarknad och arbetsliv 7,8 %

Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom 3,6 %

Övriga 25,0 %

  

Allmänna bidrag till 
kommuner 10,9 %

Rättsväsendet 4,4 %
Avgiften till Europeiska 

unionen 3,1 %

Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn 9,2 %

27 utgiftsområden

Siffrorna gäller 
budgeten för 2017.
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Kontroll och granskning

Den svenska demokratin bygger på öppenhet. Alla makthavare och 
myndigheter måste därför vara beredda på att ständigt granskas.

Även riksdagen bidrar till den demokratiska granskningen. Enligt 
regeringsformen ska riksdagen granska regeringens och myndig
heternas arbete, så att den styrande makten inte missbrukas.

-

Riksdagens kontroll av regeringen och myndigheterna sker dels 
genom ledamöternas arbete i riksdagen, dels genom två särskilda kon
trollmyndigheter: Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen.

-

Riksdagens kontroll av regeringen
I riksdagsarbetet kan ledamöterna använda tre olika metoder för att 
granska och kontrollera regeringen:

Frågor och interpellationer: Riksdagens ledamöter kan ställa både 
skriftliga och muntliga frågor till ministrarna, för att ta reda på vad 
regeringen arbetar med just nu, och vilka planer de har för att lösa 
aktuella problem. 

Granskning i konstitutionsutskottet (KU): KU är ett av riksda
gens 15 utskott. KU arbetar med grundlagsfrågor och kontrollerar att 
regeringen följer reglerna för regeringsarbetet. Riksdagsledamöterna 
kan göra en anmälan till KU om de misstänker att en minister har bru
tit mot grundlagen eller om ledamoten tycker att ministern inte skött 
sitt arbete på ett korrekt sätt. 

-

-

Misstroendeförklaring: Riksdagen kan som en yttersta åtgärd 
försöka att avsätta hela regeringen, eller enskilda ministrar. Det sker 
genom en misstroendeförklaring. Om minst 175 ledamöter ställer sig 
bakom misstroendeförklaringen måste regeringen eller ministern avgå. 
Om statsministern röstas bort måste alltid hela regeringen avgå, om 
regeringen inte utlyser extra val. 

Interpellation = Skriftlig fråga till ett statsråd. En interpellation 
besvaras muntligt i kammaren av en minister (statsråd) och följs 
av en debatt. Du kan ta del av både interpellationer, svar och 
debatter på riksdagen.se.

Riksdagens ombuds män  
och Riksrevisorerna 
utses av riksdagen.

 

 

Riksrevisionen har 
koll på pengarna 
Riksrevisionen granskar hur 
regeringen och de statliga 
myndigheterna använder 
statens pengar. Syftet är att 
se till att våra skattepengar 
och andra gemensamma 
tillgångar används på ett så 
bra sätt som möjligt.

Riksdagens ombudsmän 
(JO) kontrollerar att myndig
heter och domstolar följer våra 
lagar och förord ningar, och att 
alla medborgare blir korrekt 
behandlade av myndigheterna. 
Om någon anser sig ha 
blivit felaktigt behandlad av 
till exempel en domstol, av 
Centrala studiestödsnämnden 
(CSN) eller polisen, så kan 
detta anmälas till JO. 

-
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Frågor och 
interpellationer

Misstroendeomröstning 
Riksdagen har genomfört 
misstroendeomröstningar 
mot regeringen tolv gånger 
– men regeringen har aldrig 
fällts. 

Folket och 
massmedierna kan 
också granska makthavarna 
tack vare offentlighets
principen.  Alla medborgare 
har till exempel rätt att 
läsa myndigheters och 
kommuners protokoll och 
beslut.



Finansutskottet

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

SKOLA

POLIS

SJUKHUS

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej

 
Talmannen

Barn & ungdomar

StudenterÄldre Sjuka/funktionsnedsatta

Nej
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Utrikespolitiken

Riksdagen och regeringen formar tillsammans den svenska utrikespo
litiken. Utrikespolitiken handlar bland annat om Sveriges utrikes- och 
säkerhetspolitik, vårt lands samarbete med andra stater och internatio
nella organisationer samt internationella insatser. 

-

-

Regeringen styr inriktningen på Sveriges utrikespolitik och sköter 
internationella förhandlingar och avtal för Sveriges räkning. Men 
regeringen måste alltid hålla riksdagen informerad om större utrikes
politiska händelser. 

-

Det finns vissa utrikespolitiska frågor som endast riksdagen får 
besluta om. Riksdagen bestämmer om Sverige ska delta i väpnade 
internationella insatser och hur stor del av bruttonationalinkomsten 
(BNI) som ska gå till bistånd (stöd till andra länder).

Varför är det 
viktigt att 
regeringen 
håller riksdagen 
informerad om 
utrikespolitiken?

En globaliserad värld
Utrikespolitiken har börjat ta allt större plats i riksdagens arbete de 
senaste åren. Världens länder knyts tätare samman, både ekonomiskt, 
socialt och kulturellt. Handel, miljö, organiserad brottslighet och 
migration är gränsöverskridande frågor som kräver internationellt 
samarbete. 

Riksdagens ledamöter ägnar därför mycket tid åt att hålla sig infor
merade om hur utvecklingen i omvärlden kan påverka svensk ekonomi 
och politik. 

- 

 

 

Strasbourg

Bryssel
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Europeiska rådet 
 lägger upp riktlinjerna för 
EU:s samarbete och  
fattar övergripande beslut 
om unionens  utrikes- 
och säkerhetspolitik. 
Politiken genomförs 
av ministerrådet och 
Europeiska utrikestjänsten.

Förenta nationerna (FN) har 
193 medlemsstater och arbetar för 
fred och mänskliga rättigheter över 
hela världen.

Europarådet är en 
mellanstatlig europeisk 
samarbetsorganisation 
med 47 stater. Ett 
viktigt samarbete 
dem emellan är att 
skydda medborgarnas 
mänskliga rättigheter.



Den svenska utrikesförvaltningen består av cirka 
100 ambassader, delegationer och konsulat över hela 
världen. UD ansvarar för utrikesförvaltningen.

Statsministern leder regeringens arbete och representerar Sverige i 
Europeiska rådet och många andra internationella sammanhang.

Regeringens utrikes departement (UD) utreder, föreslår och 
genomför många utrikespolitiska åtgärder. Departementet leds av 
utrikesministern. Hen företräder Sverige i EU:s ministerråd när mötena 
handlar om EU:s gemensamma utrikespolitik.

Riksdagen fattar beslut om bistånd, fredsbevarande insatser och vissa 
andra utrikespolitiska frågor. Utrikesutskottet bereder utrikespolitiska 
ärenden innan beslut fattas i kammaren.

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan där regeringen informerar 
riksdagen och stats chefen om viktigare utrikespolitiska frågor.

Statschefen (kungen) kan inte påverka utrikespolitiken, men deltar i 
statsbesök och är ordförande i Utrikesnämnden.

Finansutskottet
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Ordlista

Allmänna val Återkommande val 
som är öppna för alla röstberättigade 
i hela Sverige.  Allmänna val till riks
dagen, kommunfullmäktige och lands
tingsfullmäktige hålls vart fjärde år. 
Allmänna val till Europaparlamentet hålls 
vart femte år.

-
-

Bruttonationalinkomst (BNI) De 
sammanlagda inkomsterna i ett land 
under en viss period, vanligtvis ett år. 
Inkomsterna kommer från försäljning 
av producerade varor och tjänster, samt 
kapitalinkomster (räntor).  

Demokrati Folkstyre, folkmakt. Ett sätt 
att styra där besluten fattas gemensamt av 
folket (direkt demokrati) eller av folkvalda 
representanter (representativ demokrati). 
Alla som deltar i omröstningarna har 
en röst var och det förslag som får flest 
röster (majoritet) vinner.

Direkt demokrati Alla som har 
rösträtt är med och fattar beslut. Exempel: 
folkomröstningar, handuppräckning i 
klassen, omröstningar i föreningar. 

EUdirektiv Rättsakt (lag) inom 
EU, som anger vissa mål som alla 
medlemsländer måste uppnå.  Varje land 
får sedan själv avgöra vilka lagar, regler 
och andra beslut som krävs för att nå 
direktivets mål.

Extra val Regeringen kan meddela 
att det ska hållas ett extra val under en 
pågående riksdagsperiod. Det inne bär 
att den sittande riksdagen blir upp
löst.  Väljarna röstar sedan fram nya 
riksdagsledamöter i det extra valet. Kallas 
även nyval eller omval.

-

Folkomröstning En form av direkt 
demokrati där alla väljare får rösta för 
att direkt avgöra en viss politisk fråga, 
exempelvis om Sverige ska införa euro. 
Folkomröstningar kan hållas för hela 
landet eller bara inom en viss kommun 
eller ett landsting. 

Folkstyre Det är folkets vilja som ligger 
till grund för hur landet ska styras. 

Grundlag De viktigaste lagarna i ett 
land. Grundlagarna beskriver hur landet 
ska styras (statsskicket), vad politiker 
och myndigheter har för uppgifter och 
vilka rättigheter som gäller för med
borgarna. Sverige har fyra grundlagar. 
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen och 
successions  ordningen.

-

Kommun Sverige är indelat i 290 
kommuner. I varje kommun finns folkvalda 
politiker som har rätt att bestämma över 
frågor som rör den egna kommunen och 
dess invånare. Kommunerna bestämmer 
bland annat över grundskolan, gymnasiet, 
äldreomsorgen och socialtjänsten i den 
egna kommunen.

Mandat Ett annat ord för plats 
i riksdagen, kommunfullmäktige, 
landstingsfullmäktige och andra folkvalda 
församlingar. 

Massmedier Teknik och metoder för 
att sprida information och budskap till 
många människor samtidigt. Exempel: 
internet, mobiltelefoni, tidningar, böcker, 
radio och tv.

Minister Minister kallas den som är 
medlem av ett lands regering. Ministrarna 
ansvarar för olika områden. I Sverige finns 
det till exempel en utbildningsminister, 
en miljöminister, en finansminister, en 
kulturminister och så vidare. Se statsråd.

Minoritetsregering En regering som 
saknar egen majoritet i parlamentet och 
måste ta stöd från andra partier.

Misstroendeomröstning Omröstning 
i riksdagen för att avgöra vilket stöd som 
finns för en viss minister eller för hela 
regeringen. En omröstning kan leda till 
att ministern eller hela regeringen tvingas 
avgå. 

Myndighet Statlig eller kommunal 
organisation som ska utföra det som 
politikerna har bestämt. Myndigheterna 
har rätt att fatta beslut om till exempel 
bidrag, betyg, tillstånd, skatter och 
straff. Exempel: polis, domstolar, 
skattemyndigheten och kommunstyrelser.

Nominerad Den person som är före
slagen att bli vald kallas för nominerad. 
De politiska partierna gör listor över 
nominerade personer inför de allmänna 
valen. 

-

Offentlighetsprincipen Princip (regel, 
riktlinje) som säger att verksamheten i 
stat, kommun och landsting ska ske så 
öppet som möjligt.  Allmänheten och 
massmedierna kan ta del av allmänna 
handlingar hos myndigheterna, samt 
närvara vid politiska sammanträden och 
vid domstolsförhandlingar.

Opposition De partier som inte tillhör 
den styrande majoriteten. I riksdagen 
utgörs oppositionen av de partier som 
inte stödjer regeringens politik. 

Parlament Den högsta folkvalda 
församlingen i en stat, med rätt att stifta 
lagar och fatta beslut som gäller för hela 
landet. Riksdagen är Sveriges parlament.

Parlamentarism Politiskt system 
som innebär att en regering måste ha 
parlamentets stöd. Parlamentet (till 
exempel riksdagen) kan avsätta regeringen.

Partigrupp Grupp av politiker 
som tillhör samma parti. I riksdagens 
partigrupper planerar och samordnar 
ledamöterna det egna partiets politik.

Politik Verksamhet som syftar till att 
diskutera och påverka samhällsfrågor. 
Ordet politik betyder ursprungligen 
”statskonst”, det vill säga konsten att styra 
en stat. 

Proportionella val Valsystem som 
innebär att fördelningen av platser 
(mandat) i den valda församlingen ska stå 
i proportion till antalet röster. Exempel: 
om ett parti får 20 procent av rösterna i 
riksdagsvalet ska partiet också få ungefär 
20 procent av platserna i riksdagen.

Regioner Sverige är indelat i 21 
regioner.  I varje region finns folkvalda 
politiker som har rätt att bestämma över 
frågor som rör den egna regionen och 
dess invånare. Regionernas viktigaste fråga 
är sjukvården.

Representativ demokrati Kallas 
även indirekt demokrati.  Väljarna röstar 
fram representanter som får förtroendet 
att fatta vissa beslut åt väljarna fram till 
nästa val. 

Statsbudget Plan för statens utgifter 
och inkomster under ett budgetår.

Statschef Den högsta företrädaren 
för ett land. I en republik är det oftast 
presidenten, i en monarki drottningen 
eller kungen. 

Statsråd Statsråd är en medlem i 
regeringen i Sverige. Ett statsråd kallas 
oftast minister. Ett statsråd är ansvarigt 
för vissa frågor inom ett departement. Se 
minister.

Utskott Organ (avdelning) i riksdagen 
som förbereder de förslag som riksdagen 
sedan ska rösta om.  
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Östra och västra riksdagshuset, vy från 
Riksbron. Foto: Melker Dahlstrand.



1.  Vad är politik? Ge exempel på hur du själv har agerat politiskt 
någon gång.

2.  Hur kan du som medborgare påverka de folkvalda politikerna? 

3.  Välj ut två av riksdagens uppgifter som du tycker är viktigast. 
Motivera ditt svar.

4.  Hur går det till när en ny regering bildas? Beskriv kortfattat 
med egna ord.

5.  Vilka är riksdagens uppgifter och vilka är regeringens 
uppgifter?

6.  Hur går det till när riksdagen fattar beslut om en ny lag? 

7.  Varför anses statsbudgeten vara ett av de viktigaste beslut 
som riksdagen fattar under ett år? Vilka områden tycker du 
ska få mest pengar i statsbudgeten? Motivera ditt svar. 

8.  Beskriv med egna ord på vilka sätt riksdagen har makt över 
regeringen. 

9.  Riksdagen beslutar om vissa utrikespolitiska frågor. Vilken 
fråga tycker du är viktigast? Motivera ditt svar.

10.  Vårt EUmedlemskap påverkar riksdagens och regeringens 
arbete. Beskriv på vilka sätt.

11.  Förklara orden parlamentarism, direkt demokrati och 
representativ demokrati. 

Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Tfn: 08-786 40 00 www.riksdagen.se
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