
Vem bestämmer i Sverige?
Riksdagen består av representanter från olika politiska partier. 
Vart fjärde år är det val till riksdagen. Då kan alla vuxna svenska 
medborgare vara med och rösta fram de 349 män och kvinnor, som 
ska vara med och besluta om hur vi ska ha det i vårt land. Det är 
viktigt att det är ett udda antal riksdagsledamöter. Annars skulle 
omröstningarna kunna sluta med att något förslag fick lika många 
röster för som emot. Då skulle inte riksdagen kunna fatta ett beslut.

Regeringen
Om något politiska parti får mer än hälften av rösterna så bildar 
det partiet regering. Men i de flesta val i Sverige har inget parti fått 
så många röster. Då måste det största partiet hitta andra partier att 
bilda regering tillsammans med. 

Regeringens ledare är statsministern. De andra medlemmarna 
i regeringen har ansvar för olika områden. Skolministern ansvarar 
till exempel för skolan, jordbruksministern för jordbruket och 
finansministern har hand om Sveriges ekonomi.

1.  På valdagen tar man 
med sig sitt röstkort och 
går till vallokalen.

2. Utanför vallokalen  
delar de politiska partierna 
ut röstsedlar.

3. När man tagit röstsedlar går 
man bakom en skärm, så att ingen 
ska se vilket parti man röstar på.
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Minst 4 procent
För att komma in i riksdagen 
måste ett politiskt parti få 
minst 4 procent av rösterna 
när det är val. Man har 
beslutat om den gränsen 
för att det ska bli lättare för 
riksdagen att fatta beslut. 
Om det fanns många riktigt 
små partier i riksdagen 
skulle många förslag inte 
få stöd av en majoritet.

5. Kuverten läggs i en låda 
och valförrättaren prickar 
av vem som har röstat.

4. Bakom skärmen 
lägger man röst-
sedlarna på det 
parti man väljer 
i ett kuvert.

Politiska partier
Ett politiskt parti är en förening för personer som tycker 
ungefär likadant om hur vi ska ha det i Sverige. Det kan handla 
om hur sjukvården ska fungera, om hur mycket vi ska betala 
i skatt, om hur hårda miljöreglerna ska vara och mycket annat.

De politiska partierna vill att så många som möjligt 
ska rösta på dem. Om partiet ska få makt att genomföra sina 
förslag behöver det få in många av sina kandidater i riksdagen.

Att rösta
För att få rösta i riksdagsvalet ska man vara myndig, 
det vill säga ha fyllt 18 år. Dessutom ska man vara 
svensk medborgare.

Innan man röstar tar man reda på vad de olika partierna 
tycker i viktiga frågor. Man tar reda på vad de vill uträtta och 
vilka förändringar de vill genomföra. Sedan väljer man ut det 
parti man tycker verkar bäst.

Det blir många miljoner röster som ska räknas efter att 
vallokalerna stängt! Sent på kvällen brukar man veta hur 
många röster de olika partierna har fått.
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