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Intro
 Vart fjärde år är det val i Sverige. 

 Att rösta är grunden i den svenska 
demokratin, då medborgarna får tala 
om vad de tycker genom att välja 
parti. För att veta på vilket parti du 
ska rösta måste du fundera över vilka 
frågor som är viktiga för dig. Då kan 
det vara bra att diskutera med andra. 
Här får du kort med ämnen och 
samtalsfrågor. 

 Statistiska Centralbyrån (SCB) för 
statistik om det mesta som händer 
i samhället. På NOVUS kan man se 
vilka valfrågor svenska folket tycker 
är viktigast. 

 Till varje kort fi nns länkar för 
fördjupning. De ligger på hemsidan 
vimasteprata.org. Där hittar du också 
länkar till alla partiers hemsidor. 
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Varför ska du rösta?
I en demokrati är det viktigt att 
många röstar. Grunden till ett 
demokratiskt samhälle är att folket 
kan välja vilka personer som ska 
representera oss. Valen är viktiga 
eftersom det är så vi kan påverka po-
litiken. I Sverige fi nns fl era partier att 
rösta på, du väljer vilket du vill rösta 
på. Till riksdagsvalet 2018 var ca 7,5 
miljoner svenskar röstberättigade. 
Av dessa valde ca 6,5 miljoner, 87 %, 
att rösta. Det är mycket högt jämfört 
med många andra länder.

 Varför är det bra att rösta?

 Varför tror du att vissa väljer att 
inte rösta?

 Röstar du? Berätta hur du 
resonerar.

 Borde det vara krav på att alla 
måste rösta? 

 Vilka partier kan man rösta på 
i Sverige?

VAL 3

Vem får rösta 
i Sverige?
Att få rösta är inte en självklarhet, det 
är många människor i världen som 
inte har den möjligheten. Du har röst-
rätt till riksdagen om du är svensk 
medborgare, 18 år senast på valda-
gen och är eller har varit folkbokförd 
i Sverige. Det fi nns fl era olika val; till 
kommun, region, riksdag, kyrkoval 
och EU. Röstkortet skickas till den 
adress du är folkbokförd/skriven på. 

 Alla ska ha samma möjlighet 
att rösta. Vad krävs för att det ska 
fungera? 

 Är det rätt att ställa krav på med-
borgarskap för att få rösta i riksdags-
valet? 

 Borde rösträttsåldern ändras?

 Vad vet du om val och rösträtt 
i andra länder? 
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Vård och omsorg 
genom livet
Vård och omsorg handlar om hur vi 
ska ta hand om sjuka, gamla och de 
som behöver stöd. Det berör många 
och är därför viktigt. Politiska frågor 
kan vara: Hur ska vård och omsorg 
organiseras, vem ska utföra arbetet 
och hur mycket får det kosta? Vem 
ska se till dina barn när du arbe-
tar och din mamma när hon blir 
gammal?

Vad är bra och vad är dåligt med 
följande påståenden: 

 Det ska vara gratis med all vård 
och omsorg.

 Det är rätt att kunna betala för att 
få snabbare och bättre vård. 

 Det bästa vore om all sjukvård 
och äldrevård sköttes av staten, inte 
privata vårdföretag eller kommuner.

Regionerna och kommunerna har 
ansvar för vård och omsorg. 

 Hur fungerade vården under 
pandemin där du bor?
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Lag och ordning
Riksdagen stiftar lagar för att bland 
annat förhindra brott, skydda med-
borgare och skapa ordning i samhäl-
let. Polis, socialtjänst, domstolsvä-
sende och kriminalvård fi nns för att 
skapa trygghet och upprätthålla lag 
och ordning. Trots det begås brott 
som skadegörelse, stölder, våld, tra-
fi kbrott, ekonomi, osv. Vilka insatser 
behövs för att minska kriminalitet och 
skapa ett tryggt Sverige?

 Är alla lika inför lagen? Finns det 
några som kommer undan eller är 
mer drabbade?

 Behövs det fl er poliser?

 Behövs det fl er övervaknings-
kameror? 

 Blir vi av med kriminalitet genom 
att brottslingar får längre fängelse-
straff? Hur tänker du? 

 Hur kan vi förebygga att 
människor begår brott? 

VAL 5

Skola, utbildning 
och folkbildning
Grundskola och gymnasium ska ge 
ungdomar kunskaper för att kunna 
studera vidare, arbeta och leva ett 
bra liv. Våren 2020 var totalt 85,6 % 
av eleverna behöriga till något av 
gymnasiets nationella program. 
Övriga 13,4 % (16 500 elever) sakna-
de godkända betyg. Kommunen har 
yttersta ansvaret för grundskolor och 
gymnasier. Folkbildningen är frivillig 
och till för alla.

 Vad krävs för att elever ska lära 
sig mer och fl er få godkända betyg? 
Mer läxor, prov och betyg? Tydligare 
ordningsregler? Fler lärare? Högre 
lärarlöner? Bättre lärare? Mindre 
klasser? Fritt skolval?

 I dag ägs och drivs många fri-
skolor av privata företag. Vad tycker 
du om det?

 Vad vet du om folkbildning, för 
vem fi nns den?

VAL 7

Invandring/integration
Människor från andra länder kommer 
till Sverige av olika anledningar, det 
kan vara fl ykt från krig och förföljelse 
eller för att studera och arbeta. Ande-
len utrikes födda i Sverige har blivit 
fl er. År 2021 var de omkring 20% av 
befolkningen. Är alla välkomna?

 Integration handlar om att känna 
tillhörighet och gemenskap i samhäl-
let. Vad krävs för att det ska bli så? 

 Begrepp som används i debatten 
är uppehållstillstånd, asylsökande, 
arbetskraftsinvandring och solidari-
tet. Vad betyder begreppen och vilka 
är viktiga för dig? 

 Invandring och integration rör 
ibland upp starka åsikter. Varför?

 Vilka erfarenheter har du av 
integrationen och hur har frågan 
påverkat dig?
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Klimat och miljö
Miljöpolitik handlar om att ta hand 
om naturen och skapa ett samhäl-
le utan utsläpp och farliga gifter. 
Och om ett hållbart samhälle som 
tar hänsyn till människor, djur och 
natur. Klimatförändringar beror på 
människors utsläpp och påverkar alla 
i världen. Tillsammans med övriga 
länder handlar det om att arbeta för 
att hejda och anpassa oss till klimat-
förändringar. 

 Hur viktig är klimatfrågan jämfört 
med andra politiska frågor? 

 Hur kan vi skapa en hållbar värld? 
Vad kan politiker göra? Vad kan du 
göra?

 Klimatförändringar påverkar hela 
världen. Hur stort ansvar kan och ska 
Sverige ta? 

 Alla kommuner arbetar för att 
minska påverkan på miljö och klimat. 
Vad kan din kommun göra?
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Sveriges ekonomi
Alla politiska frågor är beroende av 
den svenska ekonomin, som ska 
vara effektivt och stabil. Varje år 
beslutar riksdagen om en budget, 
en plan, för hur pengar ska tas in 
och sedan användas. Den politiska 
grundfrågan handlar om hur statens 
pengar och resurser ska bidra till ett 
bra samhälle.

 Det fi nns olika skatter, till exempel 
skatt på lön, på varor och tjänster 
(moms) och på företagsvinster. 

• Om skatterna höjs, vad ska pengar-
na då gå till? 

• Om skatterna sänks, vad händer 
då?

 Bör företagsamhet och egna initia-
tiv stimuleras mer? Förslag?

 Vilka ekonomiska skillnader ser 
du i samhället? Vem har ansvar för 
att skillnaderna jämnas ut?

 Vilken roll ska staten ha när det 
gäller Sveriges ekonomi? 
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Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att kvinnor 
och män ska ha samma rättigheter 
och möjligheter. Det handlar om vem 
som har makt i samhället, på jobbet, 
i politiken och hemma. Vem som har 
möjlighet till utbildning, arbete, vård 
och omsorg. Mäns våld mot kvinnor 
är också en fråga om jämställdhet.

 Vilken jämställdhetsfråga är vikti-
gast i Sverige?

• Genomsnittslönen för män är cirka 
3 700 kr högre än kvinnors. 

• Fler kvinnor arbetar deltid och fl er 
tar ut längre föräldraledighet.

• Många kvinnodominerade yrken är 
sämre betalda. 

• Mäns övergrepp och våld mot 
kvinnor. 

 Vad behövs för att öka jämställd-
heten? 

 Vem har makt att skapa föränd-
ring? 

 Vem har störst ansvar? Politiker, 
individer eller andra … diskutera!
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Arbete och 
sysselsättning
Den politiska frågan handlar om att 
alla ska ha möjlighet att arbeta för 
att försörja sig och bidra till sam-
hället. Ett arbete skapar ekonomisk 
trygghet, mening och delaktighet. 
Frågan handlar också om att minska 
arbetslösheten och få människor 
i sysselsättning. 

 Vad krävs för att skapa fl er arbe-
ten? Vems ansvar är det att alla har 
ett arbete? Vilka står utanför arbets-
marknaden?

 Många unga har svårt att få arbe-
te. Vad kan göras för att skapa fl er 
arbeten och underlätta för unga? 

 Har du erfarenheter från arbets-
livet, som arbetssökande eller arbets-
lös? Berätta!

 Vissa länder har infört medborgar-
lön som garanterar alla en lön. Vad 
tycker du om det?
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Kultur
Kulturpolitik handlar om att stödja ett 
levande och fritt kulturliv, som fi lm, 
dans, teater, media och mycket mer. 
Det handlar också om kulturarbetare 
och konstnärers villkor, människors 
tillgång till att själva utöva kultur och 
hur kulturarvet ska bevaras.

 Vad betyder kultur för människor? 
För samhället?

 Finns det konst som inte borde 
fi nnas och vem bestämmer i så fall 
det? 

 Public Service (SVT, SR och UR) 
fi nansieras av alla och innebär att 
det ska fi nnas program för alla. Vad 
tycker du om Public Service?

 Vilken betydelse har konst och 
kultur för dig? 
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Fler politiska frågor
Det fi nns förstås fl er områden som är 
viktiga att diskutera och ta ställning till 
innan du röstar. Välj ett ämne som är 
viktigt för dig och diskutera frågorna. 

Infrastruktur
Påverkas du av hur vägnät, kollektiv- 
och tågtrafi k fungerar där du bor? 
Vad skulle kunna bli bättre?

Försvaret
Ska det svenska försvaret rustas upp 
eller nedrustas? Hur tänker du?

Utrikespolitik
Sverige fattar många beslut med 
andra länder. Hur kan internationella 
samarbeten vara bra och hur kan 
Sverige bidra till en bättre värld?

Övrigt
Finns det någon annan politisk fråga 
som är viktig för dig? Berätta och 
beskriv varför!
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Ditt parti
Vem som helst kan faktiskt bilda ett 
politiskt parti. Det fi nns inga regler 
för hur ett parti ska bildas eller hur ett 
parti ska vara organiserat. Däremot 
fi nns det krav som partiets namn 
(partibeteckning) måste uppfylla om 
partiet ska delta i ett val. 

 Om du var politiker, vilka frågor 
skulle du och ditt parti driva?

 Berättar varför just de frågorna är 
viktiga för dig och vilka förändringar 
du vill göra?

 Vad ska det stå på dina val-
affi scher?

 Vilka kommer att rösta på ditt 
parti?
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