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GÖR DIN RÖST HÖRD! 

Med Gör din röst hörd! vill ABF bidra till att öka människors möjligheter 
att själva kunna påverka sina liv. Det är en flerårig satsning där vi genom 
studiecirklar, annan folkbildning verksamhet och kulturarrangemang ger 
individer nödvändig kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i 
samhället. Målet är att människor ska kunna se kopplingen mellan sin egen 
vardag och på bästa sätt komma till tals och påverka det som står dem 
närmast om hjärtat – där vi vill slå vakt om demokratiska värden och rätt-
en att få vara olika. ABF är en förändringskraft för ökad jämlikhet och en 
mer deltagande demokrati. Vårt engagemang sträcker sig från den enskilda 
människans vardag till ett gemensamt arbete för en hållbar värld. Genom 
lokala sammankomster i stadsdelar, bostadsområden, gles – och landsbygd 

runt om i landet kan alla vara med och för-
ändra. Ju mer kunskap och insikt om vikten 
av att engagera sig desto större möjlighet har 
vi att motverka främlingsfientliga, rasistiska 
eller på andra sätt exkluderande krafter att 
ta större plats i Sverige. Det är vår övertygel-
se att ett samhälle som håller ihop också är 
ett bättre samhälle för oss alla och som dri-
ver vårt arbete framåt. Genom att organisera, 

bilda och påverka kan vi fortsätta 
arbetet för att göra en annan värld 
möjlig.



INLEDNING 

Det här är ett studiematerial som handlar om den svenska samhällsmo-
dellen. Det är tänkt att hjälpa dig förstå hur vårt samhälle är byggt. Det är 
inte ett studiematerial som täcker alla delar i samhället, utan fokus ligger 
på att beskriva de politiska församlingarna som du har möjlighet att välja 
representanter till.

Vad har en nämnd i kommunen för roll? Vilket ansvar har ett landsting? 
Vilken påverkan har EU på det lokala samhället? Många människor, både 
de som är uppvuxna i det svenska samhället och de som inte är det, ut-
trycker ett behov av att lära sig mer om hur den svenska samhällsmodellen 
ser ut. Ändå finns inte den information som så många söker lättillgängligt 
och samlat på ett ställe. Vi har därför samlat den informationen på ett kort-
fattat och övergripande sätt.

Studiematerialet kom till efter diskussioner med några av ABF:s med-
lemsorganisationer. Flera organisationer berättade att de ville höja valdel-
tagandet bland sina medlemmar och uttryckte behov av ett material som 
beskriver valet och den svenska samhällsmodellen på ett lättförståeligt sätt. 
Syftet med studiematerialet är att tillfredsställa just det behovet.

Vår tanke är att det ska kunna användas både i sin helhet, men också 
som olika delar där varje del kan gås igenom var för sig. Vill man gå ige-
nom hela materialet i en studiecirkel föreslår vi att man delar upp materi-
alet i fem träffar med följande upplägg:

TRÄFF 1: DEMOKRATI
TRÄFF 2: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DEMOKRATI
TRÄFF 3: DEN SVENSKA SAMHÄLLSMODELLEN
TRÄFF 4: DE POLITISKA PARTIERNA
TRÄFF 5: GÖR DITT VAL
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DEMOKRATI

BAKGRUND
Ordet demokrati betyder folkstyre eller folkmakt och kommer från det gre-
kiska språkets dēmokrati’a. Demokrati syftar på en styrelseform för något, 
i det här fallet för ett samhälle. Demokrati innebär att medborgarna i ett 
samhälle tillsammans har inflytande över hur samhället styrs. Inflytandet 
kan utövas på olika sätt, det vanligaste sättet är olika typer av val – an-
tingen direkta eller indirekta. Direkta val görs vanligtvis i form av folkom-
röstningar, medan indirekta val är omröstningar där medborgarna väljer 
representanter till politiska församlingar.

DEMOKRATI FÖRÄNDRAS
Det saknas en strikt och entydig definition av vad demokrati är för något, 
det är därför svårt att ge en heltäckande beskrivning av vad demokrati 
innebär. Utöver ett antal egenskaper – som fria och rättvisa val, maktdel-
ning mellan samhällets viktiga institutioner, samt rättigheter och skyldig-
heter för medborgarna – karaktäriseras demokratin av att vara i ständig 
utveckling. Vad vi betecknar som demokrati i vår tid är inte samma sak som 
den demokrati som fanns under det antika Grekland.

OLIKA MODELLER AV DEMOKRATI
Praktiskt sett kan man organisera demokrati på olika sätt. De två vanli-
gaste sätten att organisera demokrati på är direktdemokrati och represen-
tativ demokrati. Direktdemokrati innebär att samtliga medborgare fattar 
de politiska besluten tillsammans. Detta görs oftast genom olika former 
av omröstningar såsom folkomröstningar. Representativ demokrati innebär 
att medborgarna väljer representanter som i sin tur fattar de politiska be-
sluten. Representativ demokrati är en vanlig styrelseform i världen och är 
också den styrelseform vi har i Sverige i dagsläget.

I en representativ demokrati är de allmänna valen ett av medborgarnas 
viktigaste instrument för att påverka samhället, eftersom det är på valda-
gen som medborgarna väljer representanter till de politiska församlingar-
na. Tanken är sen att de valda politikerna ska fatta beslut i olika frågor med 
medborgarnas intressen i åtanke.
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
FÖR DEMOKRATI

För att demokratin ska fungera på riktigt kan man bestämma att det ska 
finnas vissa förutsättningar. Man kan också bestämma om dessa förutsätt-
ningar ska vara lika för alla eller endast gälla för en del i samhället. Ex-
empel på sådana förutsättningar är fria och rättvisa val för medborgarna, 
maktdelning mellan samhällets viktiga institutioner samt rättigheter och 
skyldigheter för medborgarna.

Ofta regleras sådana förutsättningar i lagar. I Sverige är grundlagar-
na de viktigaste lagarna och står över alla andra lagar. Man kan säga att 
grundlagarna sätter ramarna för hur Sverige ska styras.
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Regeringsformen: All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen 

är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som 

utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska sty-

ras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga 

makten ska fördelas.

Successionsordningen: Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges statschef. Att vi ska ha 

en kung eller drottning som statschef slås fast i regeringsformen. Men det är i 

successionsordningen som reglerna för vem som kan ärva tronen finns.

Tryckfrihetsförordningen: Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sveri-

ge. Det betyder att du fritt kan ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Myndig-

heterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det du skrivit.

Du har rätt att sprida vilken information du vill i tryckt form så länge du följer 

lagen. Samtidigt som tryckfrihetsförordningen ger oss frihet att uttrycka oss fritt 

skyddar den oss mot förtal och kränkningar. Skriver du något som kan betraktas 

som hets mot folkgrupp, till exempel rasistiska inlägg, eller publicerar bilder med 

inslag av sexuellt våld kan det räknas som brott mot tryckfrihetsförordningen.

Yttrandefrihetsgrundlagen: I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du 

vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihets-

grundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, 

till exempel förtala eller kränka en annan person.

Det krävs flera saker än lagar för att människor ska kunna känna sig trygga 
med att påtala missförhållanden eller att uttrycka sina åsikter i samhället 
utan att vara rädda för påföljder. För att demokratin ska gå från att vara en 
teoretisk möjlighet till en reell verklighet måste en mängd förutsättningar 
uppfyllas. Framförallt måste de fyra grundlagarna fungera i verkligheten. 
Det finns exempelvis demokratier där all media kontrolleras av staten och 
inga oppositionella politiska kandidater tillåts, kränks eller hotas.

Sen måste du som väljare få utbildning så att du kan sätta dig in i fakta 
i olika politiska frågor men också hur olika beslut fattas, d.v.s. få förutsätt-
ningar att tillgodogöra dig demokratin.

Vidare måste det finnas olika sätt att kontrollera att regeringen och 
statliga myndigheter inte gör sådant de inte får, eller kränker medborgar-
nas fri- och rättigheter. Detta kan göras av riksdagens konstitutionsutskott 
eller exempelvis Förvaltningsdomstolen.
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DEN SVENSKA 
 SAMHÄLLSMODELLEN

I det här avsnittet beskrivs hur den politiska organisationsstrukturen ser ut 
samhället. Alltså hur de politiska församlingarna i samhället är konstruera-
de och vad varje organisationsnivå har för ansvar. Med organisationsnivå 
menar vi de olika politiska församlingarna som du har möjlighet att välja 
representanter till i de allmänna valen. I Sverige finns det fyra politiska 
församlingar som väljs av alla röstberättigade personer: Europaparlamen-
tet, riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige. Du påverkas av 
samtliga organisationsnivåer, men du har också möjlighet att påverka den 
politiska processen på alla nivåer, bland annat genom att välja representan-
ter till de politiska församlingarna.

EUROPA
På Europanivå har vi Europeiska unionen (EU) som är en union mellan 28 
europeiska länder. Sverige är medlem i EU sedan 1995. EU bildades efter 
andra världskriget med syftet att länderna i unionen skulle samarbeta med 
varandra i frågor som framförallt handlar om ekonomi, handel och jord-
bruk. För att samarbetet mellan alla dessa länder ska fungera har EU sju in-
stitutioner med varierande uppgifter. Ledamöterna till alla dessa institutio-
ner utses i olika processer, däremot röstas Europaparlamentets ledamöter 
fram av EU-ländernas medborgare vart femte år. Det gör Europaparlamen-
tet till den enda direkt folkvalda institutionen av EU:s alla institutioner.

Europaparlamentet
Europaparlamentet består av 751 ledamöter från samtliga EU-länder och 
röstas fram av EU-ländernas röstberättigade medborgare. Ledamöternas 
uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar 
om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också 
beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen.

Vad krävs för att få rösta i valet till Europaparlamentet?
En person som uppfyller alla villkor för att få rösta kallas för en röstberät-
tigad person. För att bli röstberättigad till Europaparlamentsvalet i Sverige 
krävs följande:
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 Att du har fyllt 18 år senast på valdagen
 Att du är svensk medborgare
	 – Och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 Att du är medborgare i ett annat EU land än Sverige
 Men är folkbokförd i Sverige
	 – Och har anmält dig till den svenska röstlängden

Hur röstar man?
I valet till Europaparlamentet kan du rösta på följande sätt:

 Rösta på valdagen
På valdagen kan du rösta genom att gå till din vallokal. Din vallokal be-
stäms av din folkbokföringsadress. När röstmottagningen avslutats räknas 
alla röster på kvällen.
 Rösta i förtid
Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid i valfri 
vallokal där du kan förtidsrösta. Dessa finns utspridda i hela landet.
 Rösta från utlandet
Om du befinner dig utomlands kan du rösta från en svensk ambassad eller 
ett svenskt konsulat. Röstmottagningen i utlandet avslutas innan valdagen, 
eftersom rösterna måste hinna transporteras till Sverige före valdagen. 
Som bosatt i utlandet kan du också rösta från utlandet genom att anmäla 
dig till den svenska röstlängden om du är svensk medborgare.

NATIONELLT
På den nationella nivån är riksdagen den politiska församling som du får 
rösta till. Ordinarie val till riksdagen hålls alltid på den andra söndagen 
i september, samma dag hålls också valen till landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige. Ordinarie val till riksdagen hålls vart fjärde år, men 
däremellan kan extraval hållas.

Riksdagen
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Vart fjärde år 
får alla röstberättigade medborgare möjlighet att utse 349 riksdagsledamö-
ter. Riksdagsledamöternas uppgift är att representera människorna i Sve-
rige och se till att folkets vilja genomsyrar besluten som fattas i riksdagen. 
Bland riksdagens uppgifter är att:
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 Besluta om lagar
 Besluta om statsbudgeten
 Kontrollera regeringen

Efter valet till riksdagen får partiet med flest röster möjlighet att bilda reger-
ing. Om partiet med flest röster inte har fått tillräckligt många röster för att 
få igenom sin politik i riksdagen eller bilda regering på egen hand, så behö-
ver det samarbeta med andra partier i riksdagen och i bildandet av regering.

Regeringen
För genomförandet av riksdagens beslut utser riksdagen en statsminister 
som får i uppdrag att bilda regering. Regeringens uppgifter är bland annat 
att styra Sverige och att verkställa riksdagens beslut. Regeringen tar också 
initiativ till nya lagar och ändrar i befintliga lagar. Till sin hjälp i arbetet har 
regeringen ett kansli och flera statliga myndigheter.

Vad krävs för att få rösta i valet till riksdagen?
En person som uppfyller alla villkor för att få rösta kallas för en röstbe-
rättigad person. För att bli röstberättigad till riksdagsvalet i Sverige krävs 
följande:

 Att du har fyllt 18 år senast på valdagen
 Att du är svensk medborgare
 Att du är eller har varit folkbokförd i Sverige

Hur röstar man?
I valet till riksdagen kan du rösta på följande sätt:

 Rösta på valdagen
På valdagen kan du rösta genom att gå till din vallokal. Din vallokal be-
stäms av din folkbokföringsadress. När röstmottagningen avslutats räknas 
alla röster på kvällen.
 Rösta i förtid
Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid i valfri 
vallokal där du kan förtidsrösta. Dessa finns utspridda i hela landet.
 Rösta från utlandet
Om du befinner dig utomlands kan du rösta från en svensk ambassad eller 
ett svenskt konsulat. Röstmottagningen i utlandet avslutas innan valdagen, 
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eftersom rösterna måste hinna transporteras till Sverige före valdagen. 
Som bosatt i utlandet kan du också rösta från utlandet genom att anmäla 
dig till den svenska röstlängden om du är svensk medborgare.

REGIONALT
Precis som på de europeiska och nationella nivåerna finns en politisk för-
samling på regional nivå som du har möjlighet att rösta fram politiker till. 
Denna församling heter landstings- eller regionfullmäktige och ansvarar 
för den övergripande politiken i länet.

Landstings- eller regionfullmäktige
Landstings- eller regionfullmäktige är den högsta politiska församlingen 
på regional nivå. Bland landstingsfullmäktiges uppgifter är att besluta om 
budget och skattesats, samt att utse en landstingsstyrelse som leder det 
politiska arbetet mellan sammanträdena i fullmäktige. Ledamöterna i full-
mäktige fördelar arbetet i olika nämnder som har olika ansvarsområden. 
I nämndernas uppdrag ingår bland annat att förbereda ärenden som ska 
beslutas av fullmäktige och att verkställa beslut som fattas i fullmäktige.

Bland landstings-/regionfullmäktiges uppgifter är:
 Besluta om budget
 Besluta om hälso- och sjukvård
 Besluta om regional utveckling och kulturverksamhet
 Besluta om regionaltrafik, såsom länsbussar och regional tågtrafik

Vad krävs för att få rösta?
En person som uppfyller alla villkor för att få rösta kallas för en röstbe-
rättigad person. För att bli röstberättigad till landstingsfullmäktigevalet 
krävs följande:

 Att du har fyllt 18 år senast på valdagen
 Att du är svensk medborgare
 Att du är folkbokförd i länet
 Att du är medborgare i Norge, Island eller i ett annat  

EU land än Sverige
 Att du är folkbokförd i länet
 Att du är medborgare i ett land utanför EU
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 Att du har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i  
följd före valdagen

 Att du är folkbokförd i länet

Hur du röstar
I valet till landstingsfullmäktige kan du rösta på följande sätt.

 Rösta på valdagen
På valdagen kan du rösta genom att gå till din vallokal. Din vallokal be-
stäms av din folkbokföringsadress. När röstmottagningen avslutats räknas 
alla röster på kvällen.
 Rösta i förtid
Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid i valfri 
vallokal där du kan förtidsrösta. Dessa finns utspridda i hela landet.
 Rösta från utlandet
Om du befinner dig utomlands kan du rösta från en svensk ambassad eller 
ett svenskt konsulat. Röstmottagningen i utlandet avslutas innan valdagen, 
eftersom rösterna måste hinna transporteras till Sverige före valdagen. 
Som bosatt i utlandet kan du också rösta från utlandet genom att anmäla 
dig till den svenska röstlängden om du är svensk medborgare.

LOKALT
På samma sätt som landstingsfullmäktige finns kommunfullmäktige på 
 lokal nivå. Kommunfullmäktiges roll och ansvar liknar landstings- eller re-
gionfullmäktige i mångt och mycket.

Kommunfullmäktige
Här är politikerna direktvalda av medborgarna precis som politikerna i 
landstings- eller regionfullmäktige. Bland kommunfullmäktiges uppgifter 
är att:

 Besluta om kommunens budget
 Besluta om kommunens skattesats
 Utse kommunstyrelse och ledamöter till kommunala nämnder
 Beslutar om utbildning, vård och omsorg, för såväl barn som äldre
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Vad krävs för att få rösta?
En person som uppfyller alla villkor för att få rösta kallas för en röstberättigad 
person. För att bli röstberättigad till kommunfullmäktigevalet krävs följande:

 Att du har fyllt 18 år senast på valdagen
 Att du är svensk medborgare
 Att du är folkbokförd i kommunen
 Att du är medborgare i Norge, Island eller i ett annat EU land än 

Sverige
 Att du är folkbokförd i kommunen
 Att du är medborgare i ett land utanför EU
 Att du har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före 

valdagen
 Att du är folkbokförd i kommunen

Hur du röstar
I valet till kommunfullmäktige kan du rösta på följande sätt.

 Rösta på valdagen
På valdagen kan du rösta genom att gå till din vallokal. Din vallokal be-
stäms av din folkbokföringsadress. När röstmottagningen avslutats räknas 
alla röster på kvällen.
 Rösta i förtid
Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid i valfri 
vallokal där du kan förtidsrösta. Dessa finns utspridda i hela landet.
 Rösta från utlandet
Om du befinner dig utomlands kan du rösta från en svensk ambassad eller 
ett svenskt konsulat. Röstmottagningen i utlandet avslutas innan valdagen, 
eftersom rösterna måste hinna transporteras till Sverige före valdagen. 
Som bosatt i utlandet kan du också rösta från utlandet genom att anmäla 
dig till den svenska röstlängden om du är svensk medborgare.
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DE POLITISKA PARTIERNA
Inom alla politiska församlingar (EU, nationellt, regionalt och lokalt) finns 
flera partier representerade. Den nationella församlingen i Sverige heter 
riksdagen. I dagsläget finns följande partier representerade i riksdagen: 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det finns 
dock fler partier än dessa som driver politiska frågor nationellt, men det 
är endast dessa som uppfyller alla kriterier för att finnas representerade i 
Sveriges riksdag idag.

De politiska partierna har ofta sin bakgrund i en rörelse som vill föränd-
ra samhället åt något håll. Dessa rörelser har en vilja att påverka samhället 
och brukar så småningom organisera sig i politiken som ett parti. Rörelser-
na grundar sig på olika idéer om hur samhället bör se ut, vilket ofta kallas 
för partiernas ideologi. Ideologierna ger en allmän bild av partiernas vision 
för samhället, deras människosyn, metoder för samhällsförändring, samt 
statens roll och ansvar. Likt många andra saker förändras ideologierna över 
tid, precis som deras betydelse i samhället. Det finns ideologier som varit 
populära under en tid, men som har fått minskad popularitet senare. Det är 
inte heller ovanligt att en helt ny eller en mycket liten ideologi växer fram 
och tar större plats i takt med att samhället förändras.

Feminism, socialism, liberalism, konservatism är exempel på några 
vanliga politiska ideologier i vår tid. Dock finns det många fler ideologier 
och politiska åskådningar.
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SOCIALDEMOKRATERNA

Grundat 1889. Ideologi: socialdemokrati. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  113 ledamöter

www.socialdemokraterna.se

MODERATERNA

Grundat 1904. Ideologi: liberalkonservatism. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  83 ledamöter

www.moderaterna.se

SVERIGEDEMOKRATERNA

Grundat 1988. Ideologi: socialkonservatism. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  45 ledamöter

www.sd.se

MILJÖPARTIET

Grundat 1981. Ideologi: grön ideologi. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  24 ledamöter

www.mp.se

CENTERPARTIET

Grundat 1913. Ideologi: socialliberalism. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  22 ledamöter

www.centerpartiet.se

VÄNSTERPARTIET

Grundat 1917. Ideologi: socialism. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  21 ledamöter

www.vansterpartiet.se

LIBERALERNA

Grundat 1934. Ideologi: socialliberalism. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  19 ledamöter

www.liberalerna.se

KRISTDEMOKRATERNA

Grundat 1964. Ideologi: kristdemokrati. 

Mandat i riksdagen valperioden 2014 – 2018:  16 ledamöter

www.kristdemokraterna.se



15

GÖR DITT VAL

Det här studiematerialet är framtaget för att hjälpa dig att få kunskap om 
hur den svenska samhällsmodellen ser ut så att du ska kunna påverka sam-
hället. Vi vill göra det möjligt för fler människor att vara aktiva och delta-
gande i samhällsbygget.

Nu när du har lärt dig hur samhällsmodellen ser ut och vad varje in-
stans har för roll och ansvar hoppas vi att du får engagemang till att påver-
ka och utveckla samhället lokalt, regionalt och nationellt. Eller varför inte 
börja med att påverka på Europanivå direkt? Visste du till exempel att alla 
medborgare i Europeiska unionen och alla som är bosatta i en medlemsstat 
har rätt att göra en framställning till Europaparlamentet? Rätten gäller 
även för företag, organisationer eller föreningar med säte i Europeiska uni-
onen och framställningen ska avse en fråga som rör Europeiska unionens 
verksamhetsområde.

På det här sättet kan du påverka politiken inte bara på valdagen, utan 
även mellan valen. Det är inte enbart till Europaparlamentet som du kan 
skicka in framställningar, utan du kan påverka på liknande sätt inom alla 
nivåer. Möjligheten att påverka i politiken är dessutom som störst lokalt 
och regionalt.

Eller varför inte gå med i ett parti? Ett bra sätt att lära mer om politik 
och politikens villkor, men också att påverka, är att bli medlem i ett poli-
tiskt parti.
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