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Välkommen till
riksdagen
Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den
svenska demokratin och i riksdagens arbete. På
riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan du
följa det dagliga arbetet och besluten som fattas.
Besök riksdagen och lyssna till debatter i pleni
salen, gör studiebesök, följ med på guidade
visningar eller passa på när det är Öppet hus vart
annat år. Media bevakar också vad som händer i
riksdagen.

Stora omslagsbilden: September 2018. Ledamöterna samlas i kammaren i samband med riksmötets öppnande.
Bilden till höger: Miniriksdag i Förstakammarsalen.
Foto omslag: Melker Dahlstrand. Foto inlaga: Melker Dahlstrand, Anders Löwdin, Camilla Svensk, Holger Staffansson, TT Nyhetsbyrån (Antti AimoKoivisto, Jonas Ekströmer, Magnus Eriksson, Janerik Henriksson, Anders Wiklund). Illustrationer: Chimney.
Produktion: Riksdagsförvaltningen, kommunikationsavdelningen. Tryck: Exakta Print AB, december 2021.
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Riksdagen
godkänner
regeringen
Sverige har sedan länge ett demokratiskt

statsskick med riksdagen som högsta beslutande instans. Det är en representativ demokrati, vilket innebär
att medborgarna väljer representanter, riksdagsledamöter, som i sin tur fattar besluten. Många beslut gäller lagar. Det är också ledamöterna som utser landets statsminister som i sin tur väljer ministrar till regeringen.
Grundlagarna anger ramarna för hur riksdagen och
regeringen kan utöva den makt de fått av väljarna. Regeringsformen är den främsta av de fyra grundlagarna.
Av den framgår att demokratin i Sverige bygger på parlamentarism. Det innebär att regeringen måste accepteras av parlamentet, riksdagen, för att kunna utöva sin
makt. Kungen är Sveriges statschef men saknar politisk
makt.
Grundlagarna innehåller också bestämmelser om
våra fri- och rättigheter som medborgare. Grundlagar
na garanterar bland annat allas rätt att påverka samhällsutvecklingen genom att ta del av allmänna handlingar hos myndigheterna, ge uttryck för sina åsikter i
den allmänna debatten och rösta i fria val.

DE FYRA GRUNDLAGARNA

• Regeringsformen beskriver hur Sverige ska styras.
• Successionsordningen reglerar tronföljden i Sve
rige. Där står det bland annat att tronen ska ärvas.
• Tryckfrihetsförordningen ger var och en rätt
att föra fram sina åsikter och att sprida dem utan
förhandscensur.
• Yttrandefrihetsgrundlagen värnar om
yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter,
som radio och tv.
Riksdagsordningen innehåller regler om riksdagens
arbetsformer.
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Riksdagens
Att det finns
största
flera sammanträdesrum
politiska partier med
kallas
olikakammaren,
budskap att
eller
rösta
plenisalen.
på är
Där
en förutsättning
samlas de 349för
ledamöterna
att ett landför
skaatt
kallas
debattera
demokrati.
och fatta beslut.
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Folkets främsta företrädare
Grunden för den representativa demokratin i

Sverige är att svenska medborgare vart fjärde år
väljer representanter till riksdagen, ledamöter. Vid
samma tillfälle väljer medborgarna vilka som ska
representera dem och fatta beslut i kommuner
och regioner. Där svarar de förtroendevalda bland
annat för skolor, hälso- och sjukvård och sociala
tjänster.
Kommuner och regioner har ett självstyre som
är inskrivet i grundlagarna och som innebär att de
har rätt att beskatta sina invånare. Men det är riksdagen som bestämmer ramarna för självstyret.
En förutsättning för den moderna demokratin
är att det finns partier som för fram olika politiska
budskap och förslag till hur samhället kan utvecklas. De politiska partierna ställer upp i val, och
medborgarna röstar i första hand på dem. De kan
också rösta på en viss politiker. Men en röst på en
person innebär också alltid en röst på ett parti.
Om väljarna inte är nöjda med hur politikerna
sköter sitt uppdrag kan de visa sitt missnöje genom
att rösta på andra i kommande val.

RIKSDAGEN KAN FÄLLA REGERINGEN

Resultatet i riksdagsvalet avgör vilket eller vilka
partier som får bilda regering. Regeringen kan

Folket gör sin röst hörd. Att demonstrera
är en rättighet enligt grundlagen.

inte bildas eller sitta kvar i regeringsställning om
en majoritet i parlamentet är emot det. Det är en
grundsten i det som kallas parlamentarism. För
att regeringen sedan ska få igenom sina förslag i
riksdagen måste de stödjas av en majoritet, mer än
hälften av de röstande.
Om regeringen förlorar riksdagens stöd kan
den själv välja att avgå eller att utlysa extra val.
Riksdagen kan också tvinga regeringen att avgå
genom en omröstning som kallas misstroendeförklaring. Det är ett sätt att kontrollera att den
inriktning som väljarna gav sitt stöd för verkligen
avspeglas i den politik som regeringen för.
DIREKT DEMOKRATI VID FOLKOMRÖSTNING

Någon gång kan riksdagen vilja veta vad medborgarna tycker i en speciell fråga, innan frågan förs
vidare. Riksdagen kan då besluta om en folkomröstning, en form av direkt demokrati.
De få folkomröstningar som har förekommit i
landet har varit rådgivande. Den senaste folkomröstningen ägde rum 2003. Då sade de röstande
nej till att euron skulle införas som valuta i Sverige.
Partierna följde resultatet av folkomröstningen.

Öppet hus i riksdagen – en mötesplats för ledamöter
och allmänhet.
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Varje dag passerar en strid ström av stockholmare och besökare under
valven på Riksgatan, mellan det östra och det västra riksdagshuset.
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Drygt
87 procent
röstade senast
Vårt valsystem är proportionellt. Det betyder att

antalet platser ett parti får i riksdagen står i proportion
till antalet röster det får i valet. Men för att undvika
småpartier finns en undre spärr. Det krävs minst 4 procent av rösterna i hela landet för att komma in i riksdagen. Under vissa omständigheter kan ett parti komma
in i riksdagen om det får minst 12 procent i en enskild
valkrets. Men det har inte hänt hittills.
Sverige är indelat i 29 valkretsar som i stort sett
sammanfaller med länen. Det innebär att riksdagsledamöterna kommer från alla delar av landet.
Före ett val bestämmer partierna vilka som ska
kandidera till riksdagen. Deras namn trycks upp på
partiets valsedlar. Väljarna kan kryssa för den kandidat
de i första hand vill ha in i riksdagen. Även i valen till
kommuner och regioner kan väljarna göra personval.
Sedan valet 2010 finns det åtta partier i riksdagen.
Partierna väljs för en mandatperiod på fyra år.
Nästan 7,5 miljoner människor hade rätt att rösta i
valet till riksdagen 2018. För att få rösta måste du vara
svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på val
dagen. Valdeltagandet var drygt 87 procent, en hög
siffra om man jämför med andra länder.

MANDATFÖRDELNINGEN
I RIKSDAGEN EFTER VALET 2018

Socialdemokraterna (S)

100

Moderaterna (M)

70

Sverigedemokraterna (SD)

62

Centerpartiet (C)

31

Vänsterpartiet (V)

28

Kristdemokraterna (KD)

22

Liberalerna (L)

20

Miljöpartiet (MP)

16

Ett mandat motsvarar
en plats i riksdagen.
Kartan visar hur
många mandat de
olika valkretsarna har.

Norrbotten 8

Västerbotten 9

Västernorrland 8

Jämtland 5

Att det finns flera politiska partier med olika budskap att rösta
på är en förutsättning för att ett land ska kallas demokrati.

Gävleborg 9

Dalarna 10

Örebro 12

V. Götaland
norra 10

Västmanland 9
Uppsala 13
Stockholms
län 43

Värmland 11

Stockholms
kommun 32
Södermanland 10

V. Götaland
östra 10
Östergötland 16

V. Götaland
västra 13

Kalmar 8

Göteborgs
kommun 19

Jönköping 13

V. Götaland södra 8
7 Kronobergs
Kronoberg
6

Halland 13
Skåne västra 11
Malmö kommun 11

Blekinge 5
Skåne norra
och östra 11

Skåne södra 14

Gotland 2
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Tre val samma dag – till riksdag, regioner och kommuner. Röstsedlarnas
färg och antal kan kontrolleras genom en liten öppning i valkuvertet.
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Efter valet
efter ett riksdagsval hålls en omröst-

ning i riksdagen för att pröva vilket stöd förslaget
till statsminister har. Detta blev obligatoriskt enligt
den grundlag som trädde i kraft i januari 2011.
Tidigare kunde statsministern sitta kvar efter
valet även med ett svagt stöd. Det var upp till riksdagen att begära en omröstning. Om den visade att
riksdagen inte hade förtroende för statsministern
tvingades regeringen att avgå.

Ceremonin vid riksmötets öppnande följer ett bestämt
mönster. Efter talmannens inledning öppnas riksmötet
av Sveriges statschef, kung Carl XVI Gustaf. Sedan läser
statsministern upp regeringsförklaringen. På bilden tal
man Andreas Norlén och de tre vice talmännen.

När en regering avgår kallar talmannen till sig
partiledarna för att diskutera det politiska läget.
Talmannen är riksdagens främsta företrädare och
leder riksdagens arbete. Efter samtal med riksdagspartiernas representanter och de tre vice talmännen föreslår talmannen en ny statsminister. Sedan
hålls en omröstning om förslaget i riksdagen. Den
nya statsministern utser själv övriga ministrar i regeringen.
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RIKSDAGEN SAMLAS

När riksdagen samlas efter ett val är dess första
uppgift att välja en talman och vice talmän bland
ledamöterna. Trots att talmannen tillhör ett parti
måste han eller hon vara opartisk i sitt arbete.
Talmannen leder sammanträdena i kammaren,
den sal där riksdagsledamöterna debatterar och
fattar beslut. Men talmannen deltar inte i debatterna och får inte heller rösta. Därför har talmannen

en ersättare från sitt parti. Ersättaren deltar fullt ut
i arbetet som riksdagsledamot. Även de riksdagsledamöter som är med i regeringen har ersättare i
riksdagen.
De vice talmännen får inte heller delta i de debatter de leder. Däremot får de rösta när det fattas
beslut, och de får delta i utskottsarbetet.

Statschef kung Carl
XVI Gustaf på väg
in i kammaren för
att öppna riksmö
tet.

När ledamöterna
samlas i kammaren
efter valet väljer de
talman.

Förste vice talman
Åsa Lindestam (S),
talman Andreas
Norlén, andre
vice talman Lotta
Johnsson Fornarve
(V) och tredje vice
talman Kerstin
Lundgren (C).
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Partiarbete i riksdagen – och utanför
Riksdagsledamöter som tillhör samma

parti bildar en partigrupp och har sitt kansli i riksdagen. Partigrupperna anställer själva sin personal
och bestämmer hur de ska arbeta och vara organiserade. Varje parti som kommer in i riksdagen
får särskilda bidrag via den statliga budgeten som
täcker kostnaderna för partikanslierna. Staten ger
också ekonomiskt stöd till de politiska partiernas
verksamhet utanför riksdagen.
Under större delen av riksmötet träffas hela
partigruppen minst en gång i veckan för att diskutera och bestämma hur politiken ska utformas och
hur ledamöterna ska agera i utskott och kammare.
När ledamöterna inte är i riksdagen arbetar
de ofta hemma i sin valkrets eller deltar i politiskt
arbete på internationell nivå. Att vara ledamot är

Andrakammarsalen används bland annat som möteslokal. På bilden samman
träder Socialdemokraterna. Väggmålningarna är gjorda av Axel Törneman.

inget nio till fem-jobb. Det ställs höga krav på att
ledamöterna ska vara tillgängliga.
I valkretsen träffar ledamöterna sina lokala
partikamrater och deltar i möten för att fånga upp
åsikter och stämningar. De träffar medborgare personligen eller har kontakt per telefon och e-post
samt besöker arbetsplatser och skolor. Dessa intryck för ledamöterna sedan med sig till riksdagen
och partigruppen.
Ledamöterna skriver även artiklar, ställer upp
i intervjuer och medverkar i sociala medier. Dessutom ska det finnas tid för arbete i parlamentariska
utredningar, styrelseuppdrag och uppdrag i kommun- och regionfullmäktige.
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Utskottet – en miniriksdag
Alla ärenden som kommer till riksdagen

måste förberedas i ett utskott innan beslut kan
fattas i kammaren. Det betyder att en stor del av
riksdagsarbetet sker i utskotten. Ett utskott är som
en miniriksdag. Det innebär att partierna tilldelas
platser i utskotten i förhållande till hur många platser de har i riksdagen.
Det finns 15 utskott som ansvarar för olika ämnesområden. I början av en valperiod utser riksdagen ledamöter till utskotten. Det ska vara minst
15 ordinarie medlemmar. För närvarande har ett
utskott 17 ordinarie medlemmar och minst lika
många suppleanter. Utskotten väljer en ordförande
och en vice ordförande. Om den valda ordföranden representerar majoriteten går posten som vice
ordförande till oppositionen, och tvärtom. Kon-

stitutionsutskottet ska granska regeringens arbete.
Därför brukar posten som ordförande där gå till en
ledamot som företräder oppositionen.
Varje utskott har ett eget kansli med tjänstemän
som arbetar partipolitiskt neutralt. Därför byts de
heller inte ut när riksdagen får en ny politisk sammansättning.
Efter val utser riksdagen också ledamöter till
bland annat EU-nämnden, Utrikesnämnden och
riksdagsstyrelsen. Även här tilldelas medlemmarna
platser i förhållande till partiernas andelar i riksdagen. I EU-nämnden diskuterar ledamöterna från
riksdagens partier Sveriges EU-politik med regeringen. I Utrikesnämnden samråder riksdag och regering om utrikespolitiken. Riksdagsstyrelsen leder
riksdagsförvaltningens arbete.
SD

V

L
KD

MP
C

M
S

Möte i utrikesutskottet. Bilden visar hur utskottsplatserna fördelar sig mellan partierna
efter valet hösten 2018. Fördelningen speglar styrkeförhållandena i kammaren.
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De 15 utskottens områden
• Arbetsmarknadsutskottet
(AU): arbetsmarknadspolitik,
arbetslivspolitik, jämställdhet,
integration och diskriminering
• Civilutskottet (CU):
äktenskap, konsument- och bo
stadspolitik samt försäkringsfrågor
• Finansutskottet (FiU): statens
budget och ekonomisk politik
• Försvarsutskottet (FöU):
försvaret, räddningstjänsten,
strålskydd och samhällets säkerhet
• Justitieutskottet (JuU):
domstolar, polisen och fängelser
• Konstitutionsutskottet (KU):
granskning av regeringen, grund
lagar, lagar om radio och tv,
yttrandefrihet och opinionsbild
ning

• Kulturutskottet (KrU):
kultur, ungdomsverksamhet, idrott
och trossamfund
• Miljö- och jordbruksutskottet (MjU): jordbruk, skog, jakt,
fiske och miljövård
• Näringsutskottet (NU):
näringspolitik,
industri, handel och energipolitik
• Skatteutskottet (SkU):
skatter, konkurser och folkbok
föring
• Socialförsäkringsutskottet
(SfU): förmåner, stöd, sjuklön,
sociala avgifter och migration

• Socialutskottet (SoU):
omsorg om äldre och personer
med funktionsnedsättning,
åtgärder mot missbruk och andra
socialtjänstfrågor samt hälso- och
sjukvård
• Trafikutskottet (TU):
vägtrafik, järnvägar, flygtrafik, post,
elektronisk kommunikation och it
• Utbildningsutskottet (UbU):
förskola, grund- och gymnasieskola,
skolbarnsomsorg, vuxenutbildning,
högre utbildning och forskning
samt studiestöd
• Utrikesutskottet (UU):
relationer med andra stater,
bistånd till andra länder och
utrikeshandel

Kommunikationerna, hälso- och sjukvården, miljön och idrotten är ett axplock av alla de områden som
utskotten ansvarar för.
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Öppna utfrågningar ger kunskap
När utskotten behöver mer fakta inför

ett beslut brukar de bjuda in experter som kan
svara på frågor. Tanken med utfrågningarna är

att riksdagsledamöterna i utskotten ska få mer
information i ett visst ämne. Utfrågningarna är
öppna för allmänheten.

I januari 2021 höll
socialutskottet en
öppen utfrågning
med anledning av
Coronakommission
ens delbetänkande
om äldreomsorgen
under pandemin.
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Samspelet med regeringen
Ett riksdagsärende börjar ofta med ett

förslag från regeringen, en proposition. Det kan
gälla en lagändring eller en ny lag, och ofta har
förslaget föregåtts av en utredning. Utredningar
skickas på remiss till en rad myndigheter och organisationer som får tillfälle att lämna synpunkter.
Det är riksdagen som fattar besluten. Lagförslagen som riksdagen ska ta ställning till gäller
vitt skilda områden, exempelvis underhållsbidrag,
energimätning i byggnader och straff för penningtvätt. Efter förslag från regeringen beslutar riksda-

gen också om skatter, bestämmer statens budget
och hur Sverige ska arbeta med miljöfrågor.
Genom Utrikesnämnden har riksdagen dessutom inflytande över utrikespolitiken. Men det är
regeringen som för Sveriges talan i utrikespolitiska
frågor och som fattar de dagliga beslut som rör till
exempel EU- och FN-samarbetet.
Det är regeringen som ansvarar för att riksdagens beslut verkställs och som utfärdar föreskrifter
om hur besluten ska genomföras. Sådana föreskrifter kallas förordningar. Sedan övergår ansvaret till

Sida vid sida i Stockholms ström. Till vänster regeringsbyggnaden Rosenbad, till höger Riksdagshuset på
Helgeandsholmen. Riksdagen fattar beslut om lagar och kontrollerar att regeringen arbetar enligt lagarna
och genomför besluten.
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den offentliga förvaltningen. Kommuner, regioner
och statliga myndigheter ska se till att besluten genomförs. Det innebär att dessa myndigheter ansvarar för att medborgarna har tillgång till samhällelig
service som skola, vård och omsorg.
Myndigheterna i Sverige är ganska stora och
självständiga jämfört med i andra länder. De lyder
visserligen under regeringen men ingår inte i förvaltningsmyndigheten Regeringskansliet. Denna
ordning innebär att regeringen inte får lägga sig i
hur exempelvis en kommun eller en domstol skö-

ter ett enskilt ärende eller mål. Företeelsen kallas
ministerstyre och är förbjuden i Sverige. Det är
myndigheterna själva som beslutar i de ärenden
som inkommer där. Om en minister tar över och
beslutar kan det leda till att han eller hon måste
avgå.
Slutligen är det riksdagens uppdrag att granska
regeringen. Riksdagen kontrollerar att regeringen
arbetar som lagar och regler föreskriver och att
riksdagens beslut genomförs ute i samhället.

Bilden till höger: Frågestund februari 2021. Utrikesminister Ann Linde (S) svarar på ledamöternas frågor i
kammaren. Framför podiet infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson (S). Bilden till höger längst ner: Misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson (S), den 15 november 2019. I talarstolen står Anders W Jonsson (C).
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Så stiftas lagarna
Det är riksdagen som stiftar lagar i Sverige.

ter och den allmänna opinionen anser i de frågor
som är aktuella. Att veta vad de egna partikamraterna ute i landet tycker är också viktigt. Dessutom
rådgör ledamöterna med den egna partigruppen
innan de bestämmer sig för hur de ska agera.
Utskotten kan själva ta kontakt med experter
från myndigheter och organisationer för att få en
allsidig belysning av en fråga. Ibland sker detta
vid särskilda utfrågningar som oftast är öppna för
allmänheten. I övrigt är utskottens sammanträden
inte offentliga.
Dessutom är forsknings- och framtidsfrågor
samt utvärdering av besluten som fattas integrerade i riksdagens dagliga arbete. Det finns tjänstemän som arbetar strategiskt med detta.

Men det är oftast regeringen som tar initiativ till ny
lagstiftning.
När det kommer ett lagförslag från regeringen
måste det först beredas av ett utskott. Utskottet
arbetar fram ett förslag till riksdagsbeslut. Miljöfrågor tas upp i miljö- och jordbruksutskottet,
skolfrågor i utbildningsutskottet, biblioteksfrågor i
kulturutskottet, och så vidare. Inför behandlingen
i utskottet har riksdagens ledamöter och partier
möjlighet att lämna synpunkter på regeringens
proposition och föreslå ändringar eller tillägg genom att väcka motioner.
VIKTIGT ATT VARA VÄL FÖRBEREDD

Inför diskussionerna i utskotten måste ledamöterna vara väl förberedda och känna till vad exper-

1. Många

ärenden i
riksdagen börjar
med ett förslag
från regeringen,
en proposition.

Regeringen
4. Utskottet förbere

der ärendet och skriver
ett betänkande med ett
förslag till hur riksdagen
ska besluta.

Proposition
on

ositi

Prop

Riksdagens
kammare

2. Andra ärenden börjar med

förslag från en eller flera riksdags
ledamöter, en motion. Motioner
kan också vara motförslag till
propositionerna.

Utskott
Betänk

Betänkande

Riksdagsledamöter
Motioner
Motion
Moti

on

ande

3. Talmannen tar emot

ärendet i kammaren. Det
kallas bordläggning. Alla
riksdagsledamöter får ta
del av förslaget, som går till
ett utskott för behandling.

Partigrupper
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UTSKOTTET SKRIVER ETT BETÄNKANDE

Arbetet i utskottet avslutas med ett betänkande.
Det är en rapport som beskriver ärendet och det
förslag till riksdagsbeslut som majoriteten i utskottet ställer sig bakom.
De ledamöter i utskottet som inte tycker som
majoriteten lämnar ofta in reservationer. Där beskriver de vad de anser ska göras i stället och anger
sina skäl. Reservationerna finns med i utskottets
betänkande.
ÖPPEN DEBATT I KAMMAREN

När ett betänkande överlämnats till riksdagen har
ledamöterna några dagar på sig att läsa det innan
det tas upp i kammaren för debatt och beslut. Eftersom ärendet redan har behandlats i ett utskott

och kontroversiella punkter har diskuterats i partigrupperna brukar det vara ganska få ledamöter i
kammaren under själva debatten.
Men debatten är ändå viktig. Alla sammanträden i kammaren är öppna för allmänheten. Därigenom är de ett tillfälle för de olika partierna att
framföra sina åsikter och förklara sina ståndpunkter offentligt.
Debatten om ett utskottsbetänkande avslutas
ibland med en omröstning, votering. Men om partierna är överens i ett ärende kan riksdagen fatta
sitt beslut utan vare sig debatt eller votering. Utskotten har också till uppgift att följa upp riksdagens beslut.

Regeringen
Riksdagsskrivelse

7. Regeringen får besked om
vad riksdagen beslutat i en
riksdagsskrivelse och ska se till
att beslutet genomförs.

Riks
d
skriv agselse

Riksdagens
kammare

e

6. Riksdagen
5. Riksdagspartierna

diskuterar förslaget i sina
partigrupper och bestäm
mer hur partiets företrädare
i utskottet ska förhålla sig.

debatterar och fattar
beslut i ärendet vid
ett sammanträde.

Från förslag till lag
En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar.
En lag kan handla om allt från straff för snatteri till avveckling av
kärnkraftverk. Men riksdagsbeslut kan även handla om annat, som
statsbudgeten eller om internationella säkerhetsstyrkor.
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Arbetet med statens budget
En av riksdagens viktigaste uppgifter är att

varje år besluta om statens utgifter och inkomster
under det kommande året, statsbudgeten. Budgetarbetet inleds med att regeringen i april lämnar
sin ekonomiska vårproposition till riksdagen. Den
innehåller en bedömning av det ekonomiska läget
och förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
Den viktigaste propositionen under året är
budgetpropositionen, som regeringen ska lämna i
september. Under valår kan budgetpropositionen
komma senare. Där föreslår regeringen hur stora
statens utgifter får bli totalt och hur de ska fördelas under det följande året. Oppositionspartierna
och de enskilda ledamöterna har nu möjlighet att
i motioner presentera motförslag till regeringens
förslag.
TUSENTALS MOTIONER

Under den allmänna motionstiden kan leda
möterna lämna förslag om allt som ryms inom
riksdagens ansvarsområde. Perioden börjar vid
riksmötets öppnande och avslutas två veckor efter

det att budgetpropositionen lagts fram av regeringen. Ledamöterna brukar väcka flera tusen motioner under den här perioden, enskilt eller tillsammans med en eller flera andra ledamöter eller
partier.
UTGIFTERNA FÖRDELAS PÅ 27 OMRÅDEN

Budgetarbetet pågår under hela hösten. I november lägger riksdagen fast ett tak för hur stora utgifterna får bli nästa budgetår. Sedan beslutar ledamöterna om hur utgifterna ska fördelas inom de 27
områden som budgeten är indelad i.
Utgiftsområdena behandlas sedan av de olika
utskotten och fördelas efter ansvarsområde. Exempelvis samordnar finansutskottet budgetarbetet
och näringsutskottet tar hand om utgiftsområdet
regional tillväxt. Utgiftsområdena är i sin tur indelade i underavdelningar, tillsammans ungefär 500
anslagsposter. I december arbetar riksdagen med
hur pengarna ska fördelas på dessa anslag. Budgetbeslutet fattas vanligen före årsskiftet eftersom
budgeten ska börja gälla den 1 januari.

Hösten 2021. Dåvarande finansminister Magdalena Andersson lämnar regeringens höstbudget till talmannen Andreas
Norlén. Den debatteras sedan i kammaren.
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Statsbudgeten debatteras i kammaren
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Makten under kontroll
Riksdagen ska granska regeringen och

den offentliga förvaltningen, enligt grundlagen.
Granskningen ska bidra till att regeringen och
myndigheterna arbetar effektivt och rättssäkert.
Den syftar också till att medborgarna ska kunna
känna förtroende för den offentliga makten. Riksdagens kontrollmakt är en viktig del av demokratin
och skyddar enskilda medborgare mot maktmissbruk och misshushållning med skattepengarna.
FRÅGAR REGERINGEN

Frågor och interpellationer till ministrarna är ett
led i kontrollmakten. En gång i veckan kan ledamöterna under en timme ställa frågor till olika
ministrar i kammaren och få svar direkt. Ledamöterna kan också ställa skriftliga frågor som besvaras skriftligt.
En interpellation är en fråga som ställs skriftligt. Den besvaras skriftligt av en minister och debatteras sedan i kammaren.
Både frågor och interpellationer kan handla
om vad en minister sagt eller gjort i olika sammanhang. Frågeställaren kan vilja veta hur långt ett
ärende har kommit eller vad man kan vänta sig för
åtgärder i ärendet.
FÖRESLÅR GRANSKNING

Konstitutionsutskottet (KU) granskar regeringen
och dess ministrar. Var och en av riksdagens ledamöter kan anmäla en minister till KU. Anmälningarna ska inte handla om regeringens politik utan
om hur ministern har skött sitt arbete.

Journalister i press, radio och tv har också en
betydelsefull roll när det gäller att granska. De
gör egna undersökningar och slår larm när de
upptäcker fel och brister i samhället. När partierna
och riksdagens ledamöter reagerar på en sådan
nyhet kan de ta upp frågan direkt med regeringen,
till exempel vid en frågestund i kammaren.

Det är KU som avgör om en fråga ska tas upp
till granskning. Granskningen ger KU möjlighet att
fråga ut ministrar, tjänstemän och andra som varit
inblandade. Oftast är sådana utfrågningar öppna,
och de sänds ibland direkt i tv och radio.
KU formulerar sina slutsatser i ett betänkande
som det sedan kan bli debatt om i kammaren.
UTTRYCKER MISSTRO

Riksdagens ledamöter kan rikta en misstroendeförklaring mot ministrar som de inte längre har
förtroende för. För att en misstroendeomröstning
ska leda till att ministern tvingas avgå måste mer
än hälften av riksdagens ledamöter rösta för misstroendeförklaringen. Om statsministern fälls i en
misstroendeomröstning måste hela regeringen
avgå.
Sedan systemet med en kammare infördes 1971
har riksdagen genomfört sju misstroendeomröstningar mot ministrar. Ingen av gångerna röstade
riksdagen för en misstroendeförklaring, men enbart hotet om en sådan kan leda till att en minister
avgår.
KONTROLLERAR MYNDIGHETER

Riksdagen har två myndigheter som ska granska
den offentliga förvaltningen. Den äldsta är Justitieombudsmannen (JO), även kallad Riksdagens ombudsmän. JO kontrollerar att myndigheterna och
deras tjänstemän följer gällande lagar och andra
författningar. Ombudsmännen utreder klagomål
från allmänheten, gör inspektioner hos myndigheterna och utreder frågor på eget initiativ. JO granskar även kommuner och regioner.
Riksrevisionens främsta uppgift är att se hur
statens pengar används och hur effektivt myndigheterna arbetar. Riksrevisionen beslutar självständigt om vad som ska granskas, hur granskningen
ska göras och vilka slutsatser som kan dras.
Riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
väljs av riksdagen.
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KU-utfrågning med socialminister Lena Hallengren (S) april 2021.
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EU – en del av vardagen
Det är inte bara riksdagen som fat-

tar beslut om vilka lagar som ska gälla i Sverige.
Genom medlemskapet i Europeiska unionen (EU)
har riksdagen överlåtit en del av beslutanderätten till EU. Men samtidigt som EU:s institutioner
förbereder olika beslut arbetar varje medlemsland
med samma frågor – och då medverkar riksdagen.
EU-frågorna griper numera in i de flesta politikområden. Även frågor som förr hanterades
inom landet har fått en europeisk dimension, som
utrikespolitiken.
Arbetet med EU-frågorna sköts på olika sätt i
kammaren, i utskotten och i EU-nämnden. Riksdagen samarbetar också med parlamenten i de andra
EU-länderna och utbyter erfarenheter och information.
Regeringen utformar EU-politiken, och riksdagen utövar sitt inflytande genom regeringen. Men
regeringen måste förankra politiken i riksdagen
och få stöd för den där. Regeringen måste också
informera riksdagen regelbundet, både skriftligen
och muntligen.
DEBATTER I KAMMAREN

Debatter om EU-frågor i kammaren innebär en
möjlighet för alla ledamöter att kontrollera regeringens arbete med EU-frågor. Dessa debatter är
öppna för allmänheten
Debatter i kammaren om EU-frågor äger
rum i samband med att regeringen besvarar
interpellationer och under riksdagens frågestund.
EU-frågor debatteras också när regeringen
informerar exempelvis efter EU:s toppmöten. En
gång om året ordnas en särskild EU-debatt.
Dessutom ska regeringen lämna en skrivelse till
riksdagen en gång om året och berätta om vad som
hänt inom EU och vad regeringen själv har uträttat. Sedan följer en debatt i kammaren.

UTSKOTTEN KOMMER IN TIDIGT

Riksdagens 15 utskott ska följa vad som händer i
EU inom det egna området. Riksdagen tar ställning till förslag och idéer i ett tidigt skede. Utskottens möten är slutna.
Utskotten bevakar subsidiaritetsprincipen, eller
närhetsprincipen som den också kallas. Principen
innebär att beslut ska fattas på den nivå där det är
effektivast. Den kritiska frågan är om det är i EU
eller på nationell nivå i medlemsländerna som besluten ska fattas.
Dessutom granskar utskotten de samrådsdokument som kommissionen tar fram för att samla in
synpunkter, så kallade grön- och vitböcker. Utskottet skriver ett utlåtande som behandlas i kammaren. Utskotten granskar dessutom tidigt alla EUförslag för att avgöra i vilka fall man ska överlägga
med regeringen.
REGERINGEN FÖRANKRAR

Ledamöterna i riksdagens EU-nämnd träffar representanter för regeringen en gång i veckan. EUnämnden har samma politiska sammansättning
som ett utskott. Regeringen samråder med nämnden om de ärenden som EU:s ministerråd ska fatta
beslut om i Bryssel veckan därpå.
Samrådet innebär att regeringen söker riksdagens mandat att driva en viss linje vid mötena i ministerrådet. Inför möten med stats- och regeringschefer i Europeiska rådet, EU:s toppmöten, är det
statsministern som samråder med EU-nämnden.
Dessa samråd webbsänds på riksdagen.se.
Riksdagen granskar också EU-politiken i efterhand och kan kritisera regeringen. Ytterst kan riksdagen fälla enskilda ministrar eller hela regeringen
om politiken går emot riksdagsmajoritetens vilja.
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Ovan: Öppet sammanträde i EU-nämnden.
Till vänster: I maj 2019 genomfördes det senaste valet till EU-parlamentet
i Sverige.
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Ett parlament i världen
Riksdagens engagemang i utrikesfrågor har
ökat i takt med att det internationella perspektivet har
blivit allt viktigare. Många politiska frågor kräver samarbete över gränserna, och utrikespolitik debatteras
ofta i riksdagens kammare.
Riksdagen är med och formar utrikespolitiken tillsammans med regeringen. I början av varje år hålls en
utrikespolitisk debatt i riksdagen. Då presenterar utrikesministern för ledamöterna vilken utrikespolitik Sverige ska ha framöver. Dessemellan samråder regeringen
med ledamöterna i riksdagens utrikesnämnd.
I några fall är det riksdagen som fattar beslut, och
då är det utrikesutskottet som förbereder frågan. Vilka
länder Sverige ska skicka fredsbevarande styrkor till
och hur stor del av bruttonationalinkomsten som ska
gå till bistånd är riksdagens beslutsområden.
Genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
har riksdagen dessutom livliga kontakter med de andra
medlemsländerna. Samarbetet kring lagstiftningen har
blivit en del av det dagliga arbetet i riksdagens utskott.
LIVLIG KONTAKT ÖVER GRÄNSERNA

Riksdagen tar emot många utländska gäster och delegationer varje år. Dessutom reser talmannen, de vice
talmännen, ledamöterna och utskotten själva ut i världen för att utbyta erfarenheter, informera samt skapa
och underhålla kontakter.
Talmännen träffar talmän från andra parlament,
statschefer, ministrar och representanter för internationella organisationer, som FN.
Ledamöternas internationella kontakter sker till
stor del inom parlamentariska församlingar, som
Nordiska rådet och Europarådet. Riksdagen är också
engagerad i att stödja nya demokratier, och ledamöter
skickas ut för att övervaka val runt om i världen. Dessutom ingår riksdagsledamöter i svenska regeringens
delegationer till olika FN-möten.
Ledamöter från olika partier har också gått samman i utrikespolitiska frågor kring exempelvis miljö
och livsmedelsförsörjning. Flera tvärpolitiska vänföreningar med andra länder och regioner finns även
inom riksdagen.
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Talman Andreas Norlén tog emot talmannen i
Sydkoreas parlament, Park Byeong-seug, i riksdagen
under hans officiella besök i Sverige, september 2020.

De nordiska ländernas samt de självstyrande områ
denas flaggor vajade på Riksplan när Nordiska rådets
71:a session hölls i Riksdagshuset i oktober 2019.

Svetlana Tichanovskaja, oppositionsledare i Belarus,
besökte 18 november 2020 riksdagen. Hon deltog i
möten och träffade ledamöter från olika partier.

29 oktober 2019. Toppmöte med Nordiska
rådet. På bilden Tillie Martinussen, Grönland
och Kasper Roug, Danmark.
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Riksdagen – mycket äldre än rösträtten
Ända sedan medeltiden har det funnits

någon form av riksdag i Sverige. Den allmänna
rösträtten är däremot ett betydligt senare inslag i
det svenska samhället.
Under 1800-talet började man utse representanter till riksdagen i landsomfattande val. I början
var det bara vissa grupper i samhället som fick rösta, men undan för undan utvidgades rösträtten.
År 1909 antog riksdagen en reform som innebar allmän rösträtt för män. Det skulle ta ytterligare ett decennium innan allmän och lika rösträtt
för både män och kvinnor infördes. Det beslutade
riksdagen om 1919–1921. Samtidigt blev alla som
hade rösträtt valbara till riksdagen.
STEG FÖR STEG

Utvecklingen har skett stegvis fram till våra dagars
politiska system med en folkvald riksdag och parlamentarisk demokrati. Medeltida ting, rådsmö-

ten, herredagar och marknadsmöten följdes på
1500-talet av Gustav Vasas första riksmöten med
företrädare för de fyra stånden – adel, präster, borgare och bönder. Under 1600-talet antog riksdagen
fastare former. Då infördes en tydlig maktdelning
mellan kungen, rådet och stånden.
År 1617 fick Sverige sin första skrivna riksdagsordning som reglerade riksdagens arbetsformer
och hur ärendena skulle behandlas. Under 1600-talet utvecklades också systemet med propositioner,
som på den tiden betydde förslag från kungen till
riksdagen. Utskott med representanter för de fyra
stånden tillsattes och hade till uppgift att förhandla
fram beslutsunderlag. Riksdagsmännen hade också
ett slags motionsrätt sedan 1500-talet och kunde
lägga fram egna politiska förslag.
Perioder av kungligt envälde förekom också.
Karl XI och Karl XII härskade utan hänsyn till rå-

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom ett
demokratijubileum. Mer information finns på webbplatsen firademokratin.riksdagen.se
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det och riksdagen under 1680–1718, det så kal�lade karolinska enväldet. Merparten av Gustav III:s
regeringstid i slutet av 1700-talet utmärks också av
envälde. Däremellan, under frihetstiden 1718–1772,
var det riksdagen som styrde landet. Två grupperingar i ståndsriksdagen – hattar och mössor –
växlade vid makten på ett sätt som liknar dagens
parlamentariska system.
MAKTEN DELADES

År 1809 fick Sverige en ny grundlag som byggde
på maktdelningsprincipen och som kom att gälla
ända till 1974. Där skrevs in hur makten skulle
delas mellan kungen, riksdagen och de verkställande organen. Domstolar och myndigheter gavs
en självständig ställning. JO-ämbetet, riksdagens
ombudsman, inrättades. År 1810 antogs även en ny
riksdagsordning.

Alla män får rösträtt.
Alla kvinnor får rösträtt.
Första riksdagsvalet hålls där både 		
kvinnor och män har rösträtt.
1922
Fem kvinnor tar plats i Riksdagshuset.
2018–2022 Riksdagen firar hundraårsjubileum
av allmän och lika rösträtt och
demokratins genombrott.
1909
1919
1921

30 | Så fungerar riksdagen

Stöd, service och insyn
Riksdagsförvaltningen är en myndig-

het som har till uppgift att underlätta riksdagens
arbete. Förvaltningens cirka 680 anställda bistår

ledamöterna med sakkunskap, beslutsunderlag och
med att se till att ledamöterna har bra arbetsförhållanden.

Anställda i Riksdagsförvaltningen vid ett möte i kammaren.

Riksdagsbiblioteket ger service till ledamöter men är också öppet
för allmänheten.

Medieteknikerna ansvarar för webb-tv-sändningarna från kamma
ren.
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Sveriges riksdag
Webbplats www.riksdagen.se
Twitter @Sverigesriksdag
Instagram @sveriges_riksdag
YouTube Sveriges riksdag
Postadress Sveriges riksdag,
100 12 Stockholm
Besöksadresser
Riksdagshuset, Riksgatan 3
Riksdagsbiblioteket, Storkyrkobrinken 7 A
Telefon Växel 08-786 40 00
Denna broschyr finns också på engelska
och på lättläst svenska.
Broschyrerna kan laddas ned eller beställas
kostnadsfritt via riksdagens webbplats
www.riksdagen.se eller från
Riksdagens tryckeriexpedition
100 12 Stockholm

Sveriges riksdag firar demokratin
Det är hundra år sedan Sverige blev
en demokrati med allmän och lika
rösträtt. Det firar riksdagen genom ett
demokratijubileum. Mer information finns
på webbplatsen firademokratin.riksdagen.se

E-post order.infomaterial@riksdagen.se
Telefon 08-786 58 10
Har du frågor om riksdagen och EU?
Kontakta riksdagsinformation:
E-post riksdagsinformation@riksdagen.se
Telefon 020-349 000
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