
När mina morföräldrar föddes fanns ingen allmän 
rösträtt i Sverige. De arbetade hårt för att få den 

rätten, i synnerhet kvinnors rösträtt. Demokrati som styrel-
seform var inget självklart. Våra grundläggande rättigheter 
kan fortfarande förbigås och ogiltigförklaras. Därför krävs 
att du och jag engagerar oss i att bygga en solidarisk sam-
hällsgemenskap. Det mest grundläggande är att använda 
sin rösträtt i valet. Låt inte mina morföräldrars arbete 
ha varit förgäves: använd din rösträtt 9 september! 

Syster Madeleine Fredell, Dominikanorden

Jag anser att rösta är en religiös skyldighet – en 
muslim som röstar kommer att belönas för sin goda 

handling. Valet bidrar också till att upprätthålla viktiga 
grundläggande värden som är viktiga inom islam såsom 
samlevnad och rättvisa . I islams religiösa texter står det: 
”Den mest omtyckte människan hos Gud är den som är 
mest nyttig för sina medmänniskor”. Att rösta är både en 
rättighet och en skyldighet där individen väljer de 
bäst lämpade att värna vårt samhälles bästa.

Mahmoud Khalfi, Imam, Sveriges Imamråd

Jag vet att många av oss kommer från länder med 
svåra politiska förhållanden där förföljelse, tortyr 

och missnöjen är vanliga. Därför vill jag påminna dig att 
politik handlar om värderingar och åsikter. Det vi behöver 
göra är att skaffa oss goda värderingar och börja handla 
efter dem. Då kommer världen att förändras! Därför behövs 
din röst för att säkerställa den kommande generatio-
nens framtid i detta land.

Lyra Sema, valambassadör och engagerad  
i Equmeniakyrkan



Vi har ett val: Vi kan ta vårt ansvar och bidra med var 
sin byggsten till vårt kollektiva samhällsbygge. Väljer 
vi en planlösning där vi kan stänga in oss i små mörka 

rum som hindrar det solklara ljuset att lysa upp våra sinnen? 
Eller är vi med och skapar en plats där medmänskligheten står 
för färgsättningen, och intelligensen för en öppen, ljus 
och färgrik planlösning som är både fysisk och psykisk 
välgörande?

Trudy Fredriksson, ordförande
Sveriges buddhistiska samarbetsråd

För mig som kristen är det självklart att stå upp för ett 
samhälle grundat på demokrati. I ett sådant samhälle 

ingår allmän rösträtt. Tänk så fantastiskt att alla, som senast på 
valdagen fyller 18 år eller är äldre, har rätt att vara med i pro-
cesser som i slutänden och på olika sätt mynnar ut i ledningen 
av Sverige. Du och jag har all anledning att vara stolta över 
denna vår rätt och jag menar att det är oerhört viktigt för 
demokratins fortlevnad att vi utnyttjar den också i år. 

Åke Bonnier, biskop, Skara stift

Många av oss är uppväxta och kommer från länder där 
oberoende och fria val var långt ifrån självklart, där 

människor riskerade mycket för att utöva sina grundläggande 
demokratiska rättigheter. Därför är det viktigt att vi alla tar ett 
gemensamt ansvar för att värna om demokratin och det fria 
samhället vi har i Sverige. Det mest grundläggande sättet att 
göra det på är att använda sin rösträtt i de allmänna 
valen. Gå och rösta den 9 september! 

Yusuf Aydin,  
Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Det är svårt att bygga samhällen. Det förstår jag. Men 
det är för att vi ska kunna bygga ett  rättvist och hållbart 

samhälle vi röstar fram politiska företrädare. Det är helt enkelt 
inte möjligt att vi alla är med och bestämmer i varje fråga om 
hur vi ska ordna samhället. Därför är de allmänna valen vårt 
stora tillfälle att göra varje medborgares röst hörd. Visst är 
det svårt att helt och fullt hitta ett parti eller en politiker som 
tycker och driver exakt de frågor som jag skulle göra om jag var 
beslutsfattare, men det minsta jag kan göra är att lägga 
min röst på den jag tror kan företräda mig bäst.  

Karin Wiborn, Generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd

FOTO:  JOEL STOCKMAN

FOTO:  CARLA KARLSSON/SKARA STIFT

FOTO:  ARNE HYCKENBERG



Om valet
Det är av stor betydelse för demokratin hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar.  
I Sveriges grundlag står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen 
bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att 
folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer 
någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen  
eller i kommunfullmäktige.

Vilka val finns?
Det finns fyra allmänna val:

n Val till riksdagen
Riksdagen är Sveriges parlament

n Val till landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige är länens  
parlament

n Val till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är  
kommunernas parlament

n Val till Europaparlamentet
Europaparlamentet är Europeiska 
unionens parlament

Fler röster 
= mer makt
Iden är att  valsystemet 
ska spegla folkets poli-
tiska vilja så rättvist som 
möjligt. Därför fördelas 
platserna (mandaten) i 
förhållande till antalet 
röster som partierna fått 
i valet. Om partiet får 
till exempel 20 procent 
av rösterna, ska partiet 
också få ca 20 procent av 
mandaten.

Valets grundprinciper
Valet bygger på allmän rösträtt vilket 
betyder att alla myndiga personer som 
bor och lever i Sverige skall kunna rösta. 

Lika rösträtt. Allas röster är lika mycket 
värda – och alla har en röst.
Fria val. Alla som röstar bestämmer 
själv vad de ska rösta på.
Hemliga val. Väljaren är inte tvungen 
att berätta hur hen röstat.
Direkta val. Väljarna utser direkt de 
som sitter i till exempel riksdagen eller 
kommunfullmäktige - de är direktvalda 
av folket.

Spärrar
Endast de parti-
er som uppnått 
en viss storlek 
får vara med i 
fördelningen av 
mandat. 

Partier
Valsystemet 
baseras på par-
tier. Man röstar 
på ett parti och 
kan samtidigt 
ge en av parti-
ets kandidater 
på valsedeln en 
personröst.

Folket väljer den 9 september
De flesta röstar på själva valdagen men det finns också möjlighet 

att förtidsrösta innan den 9 september.



Vem får 
rösta?

Du har rösträtt till  
riksdagen om du är...

n  svensk medborgare och är 
 eller har varit folkbokförd  
 i Sverige.

n  svensk medborgare och är folkbok-
förd i kommunen/landstinget

n  eller medborgare i något av EU:s 
medlemsländer eller medborgare i 
Island eller Norge och är folkbokförd 
i kommunen och landstinget

n  eller medborgare i något annat land 
än de som räknats upp ovan och har 
varit folkbokförd i Sverige i tre år i 
följd före valdagen, samt är folkbok-
förd i kommunen eller landstinget.

Du har rösträtt till 
Europaparlamentet 
om du är...

n  svensk medborgare och är eller 
 har varit folkbokförd i Sverige

n  eller medborgare i något av EU:s 
 medlemsländer, är folkbokförd i  
 Sverige och har anmält dig till  
 röstlängden.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år  
senast på valdagen och uppfylla särskilda 
regler för de olika valen. 

Vad gör riksdagen?

•	Ansvar för hela Sverige

• Godkänner statsbudget

• Stiftar lagar

• Utser regeringen

Du har rösträtt till kommun- och 
landstingsfullmäktige om du är...

Vad gör landstingen?

• Ansvar för regionalt styre
 (län eller regioner)

• Styr hälso- och sjukvård

• Ansvar för kollektivtrafik

• Ansvar för regional 
utveckling

Vad gör kommunerna?

• Ansvar för lokalt styre
 (kommuner)

• Tar ut kommunalskatt

• Ansvar för skolor och 
barn- och äldreomsorg

• Ansvar för bostäder, gator 
och renhållning 

Vad gör  
EU-parlamentet?

• Stiftar lagar från EU

• Beslutar om EU:s budget



Varför ska just du rösta?
Jag kan ändå 
inte påverka! Tänk om alla tänkte så?  

Din röst betyder lika mycket 
som alla andras. Ingen röst är 
betydelselös. Många männis-
kor i världen kämpar dagligen 
för att få sin röst hörd.  

Avstår du från att 
rösta avstår du också 
makt och inflytande 
till någon annan som 
utnyttjar sin rösträtt.

Oavsett vad du tycker om politik 
går det inte att bortse ifrån att 
politiken påverkar ditt liv. Vill du 
kunna ha religionsfrihet? Behöver 
du gå till vårdcentralen? Har ett 
barn som går i skolan? Politiken 
finns i de flesta delar av våra liv!

En röst mer 
eller mindre 

spelar väl 
ingen roll!

Jag gillar 
inte politik

Det finns många sätt att få 
information om vad politikerna 
vill och vilka frågor de driver. 
Läs om partiernas idéer på 
deras hemsidor och lyssna 
till debatter i tv och på radio. 
Prova att göra olika Valkom-
passer som finns på flera stora 
tidningarnas webbsidor.

Jag vet inte vad 
partierna vill



Siffror om valet

Efter en lång och 
intensiv kamp fick 
kvinnor rösträtt 
vid valet 1921. 
Därför brukar 1921 

kallas för start-
punkten för allmän 

och lika rösträtt i 
Sverige.

Kommunerna med högst 
valdeltagande i riksdagsvalet 2014

Kommun Valdeltagande

Lomma 92,9 %

Habo  91,6 %

Vellinge 91,4 %

1921
Frågor som anses 
viktigast av väljarna: 

1. Vård och omsorg
2. Invandring och flyktingpolitik
3. Skola och utbildning
4. Miljö och klimat
5. Integration

85,8%

22 augusti - Röstberättigade som är bosatta i Sverige får sina 
röstkort. Förtidsröstningen i Sverige startar.

9 september - Valdag. Vallokalerna är öppna kl. 08.00-20.00. 
Klockan 20.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i 
vallokalen.

Maj 2019 – Val till Europaparlamentet

Hur vanligt det är att rösta i riksdagsvalet  
varierar i olika delar av landet

Kommunerna med lägst 
valdeltagande i riksdagsvalet 2014

Kommun Valdeltagande

Haparanda 70,4 %

Botkyrka 77,8 %

Södertälje 77,9 %
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Det hittills högsta valdeltagandet var i  
riksdagsvalet 1976, då 91,8 procent deltog.  
I senaste valet deltog 85,8 %

Viktiga 
datum:

Källa: Novus maj 2018



Steg 1: Starta upp arbetsteamet
n  Förankra ditt uppdrag i din organisation/församling.
n  Vilka kan bli en del av ditt team? Tänk på att få med 

personer med olika kompetenser och nätverk.
n  Bjud in till en första träff för ditt arbetsteam.
n  Formulera syftet med politiksamtalet. Vad vill ni 

åstadkomma?
n  Fördela rollerna i gruppen: kommunikationsansvarig, 

moderator för samtalet, fikaansvarig, tekniker, osv.

Steg 2: Tid och plats
n  Boka datum. Tänk på att riksdagspolitiker ofta finns i 

sina hemkommuner fredag till söndag och i Stockholm  
måndag till fredag.

n  Bestäm lokal. Vilken lokal lockar flest besökare? 
n  Kolla så att allt tekniskt ni behöver finns i lokalen 

(mikrofoner, stolar, osv.)

Steg 3: Bjud in politiker
n  Analysera vilka politiska kontakter ni redan har.
n  Bestäm vilken politisk nivå ni vill rikta in er på. 

Riksdag/kommun/landsting?
n  Kontakta politiker och bjud in. 
n  Skicka era frågor till politikerna i förväg, så att de 

har möjlighet att förbereda sig.  

Steg 4: Bjud in publik
n  Vilka bjuder ni in och varför? Kontakta även kringliggande 

församlingar och organisationer. Kanske bjuda in en  
lokaltidning?

n  Hur skickas inbjudningar ut? Affischer, sociala medier, 
Facebook-events, mejl, nyhetsbrev, osv.

Steg 5: Samtalet
Innan politiksamtalet: 
n Fixa det tekniska och gör lokalen fin.
n Vem välkomnar gäster/deltagare?
n Ska det finnas fika?
n Ska politikerna få blommor eller annat tack?

Under politiksamtalet:
n Fotografera och ta bilder som dokumentation.
n Lägg gärna upp på sociala medier.

Tips för att 
organisera 
politiksamtal
1.  Ni bjuder in en panel 

för att få ett bra sam-
tal. Se därför till att 
matcha politiker som 
kandiderar på samma 
politiska nivå.

2. Använd de kontakter 
ni redan har. Ofta kan 
en kontakt i ett parti 
hjälpa er att få kontakt 
med den person ni 
önskar i er panel.

3. Tänk på balans 
mellan de politiska 
blocken - lika många 
på varje sida.

4. Både män och kvin-
nor ska representeras 
i samtalet.

5. Det får gärna vara 
tuffa eller obekväma 
frågor som ni följer 
upp om politikerna 
inte svarar tydligt, 
men var naturligtvis 
alltid respektfull.

Checklista för politiksamtal



Ordet politik inom shiaislam hänvisar till samhällets 
uppbyggnad och utveckling. Politiker är därför de 

som ansvarar för att säkra medborgarnas välfärd och ut-
veckling. Med detta som grund uppmuntras muslimer att 
bidra till det politiska livet för att ta vara på möjlig-
heterna att förändra och förbättra samhället. 

Haider Ibrahim, 
ordförande Islamiska shiasamfunden i Sverige

Väckelserörelsen på 1800-talet, som ledde till de 
för sta demokratiska föreningarna, var oerhört viktig 

för att Sverige skulle bli en demokrati – religionsfrihets-
lagen infördes så sent som 1951. Demokratiska fri och 
rättigheter är ingen självklarhet utan något som vi hela 
tiden måste beakta, bevara och slå vakt om. Som nu 
i valet 2018.

Ulrika Hådén, 
valambassadör och engagerad i Katolska kyrkan

Valmyndighetens hemsida
På Valmyndighetens sida finns mycket information, bland 
annat på lättläst svenska och på 25 olika språk. 
www.val.se

8 Sidors ”Alla väljare”
Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida med 
information, bildspel, filmer och fakta kring val på lättläst 
svenska.
www.8sidor.se/kategori/alla-valjare

Utbildningsradions filmer ”Vem bestämmer vad?”
UR har gjort fyra animerade filmer om vad som bestäms i 
EU, riksdagen, kommuner och landsting.
www.urskola.se  

Utbildningsradions ”Maktfaktor”
Maktfaktorn är en webbplats från UR med 
filmer, quiz och illustrationer som låter 
besökaren utforska de värderingar och  
rättigheter som utmärker en demokrati. 
www.urskola.se/maktfaktorn

Valkompasser
Valkompasser kan ge vägledning vilka 
partiers åsikter som stämmer bäst över-
rens med ens egna. Flera tidningar har  
valkompasser på sina hemsidor, till 
exempel Expressen, Aftonbladet, Metro, 
Arbetsvärlden och Svenska Dagbladet.

Vill du veta mer?

Myndigheten för stöd till trossamfund 

Box 14038, 167 14 Bromma. Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma
E-post: info@myndighetensst.se  •  Hemsida: www.myndighetensst.se   
Telefonväxel: 08-453 68 70  •  Organisationsnummer: 202100-5141


