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”Om Sverige” är en bok om samhällsorientering för nyanlända. 
Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med 
samhällsorienteringen och att ge grundläggande information till 
människor som kommer till Sverige.

Sedan den första december 2010 finns en förordning som styr 
arbetet med samhällsorientering för nyanlända (2010:1138). 
Förordningen anger att målet med samhällsorienteringen är att 
deltagarna utvecklar kunskap om:

• De mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska 
värderingar.

• Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt.

• Hur samhället är organiserat.

• Praktiskt vardagsliv.

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla. 
Boken ”Om Sverige” är framtagen med förordningen som grund.

”Om Sverige” finns översatt till tio språk. Samtliga översättningar 
finns tillgängliga på länsstyrelsernas informationsportal för 
nyanlända, www.informationsverige.se. Där finns också ett 
kompletterande referensmaterial riktat till samhällskommunikatörer 
och anordnare av samhällsorientering.

Den första upplagan av ”Om Sverige” togs fram av Göteborgs stad 
2010. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs Stad genomför 
återkommande gemensamma revideringar av boken. Revideringen 
av årets upplaga, som är den femte sedan 2010, har gjorts av Anneli 
Assmundson Bjerde och Maria Nobel från Länsstyrelsen Västra 
Götalands län samt Camilla Näslund, Jakob Sandahl, Maria Ottosson 
och Steve Mahoney från Göteborgs stad. Som en ytterligare 
kvalitetssäkring av materialet har det faktagranskats av sakkunniga 
från Göteborgs universitet, Dialoga – kompetenscentrum för våld i 
nära relationer och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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Invandring till Sverige
Det bor i dag ungefär 9,5 miljoner personer i Sverige. 
Ungefär två miljoner personer bor i de tre största städerna i 
landet: Stockholm, Göteborg och Malmö. Cirka 15 procent av 
den svenska befolkningen är född utomlands.

Under 1900-talet har många människor invandrat till 
Sverige. Sedan andra världskriget har Sverige tagit emot 
ungefär 1 450 000 invandrare och flyktingar.

På 1950- och 60-talet behövde Sverige arbetskraft. 
Människor från länder nära Sverige flyttade hit för att 
arbeta. Många kom även från Italien, Grekland, Jugoslavien 
och Turkiet.

På 1980-talet sökte människor från Sydamerika, Iran, Irak, 
Libanon, Syrien, Turkiet och Eritrea asyl i Sverige. Senare 
kom också människor från Somalia och östra Europa.

År 1999 bestämde Europeiska rådet att Europeiska 
Unionen (EU) skulle bygga upp en gemensam asyl- och 
migrationspolitik. Detta kallas Schengensamarbetet. År 2001 
gick Sverige med i Schengensamarbetet. Det innebär att 
alla människor som befinner sig lagligt i Schengenområdet 
kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar 
landsgränserna. Schengensamarbetet ledde till att fler sökte 
asyl i början av 2000-talet.

I Sverige regleras invandring utifrån utlänningslagen som 
innehåller regler om asyl, uppehållstillstånd och 
familjeåterförening.

Foto: Colourbox
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År 2013 tog Sverige emot drygt 116 000 flyktingar och 
invandrare från cirka 200 olika länder. Av dessa 116 000 var 
17 procent svenskar som flyttade tillbaka till Sverige. Många 
kom också från Syrien, Somalia och Polen.

I tabellen nedan visas statistik från SCB över invandring efter 
de vanligaste medborgarskapsländerna under 2013.

Medborgarskapsland Kvinnor Män Totalt Andel av 
invandringen

Sverige 9 943 10 541 20 484 17,7

Syrien 4 990 6 759 11 749 10,1

Somalia 5 757 5 209 10 966 9,5

Polen 2 139 2 472 4 611 4,0

Afghanistan 1 696 2 469 4 165 3,6

Eritrea 1 539 1 799 3 338 2,9

Danmark 1 062 1 433 2 495 2,2

Indien 962 1 414 2 376 2,1

Finland 1 334 972 2 306 2,0

Irak 1 146 1 156 2 302 2,0

Övriga länder 24 851 26 202 51 053 44,1

Totalt 55 419 60 426 115 845 100
Källa: SCB

Att ansöka om asyl
FN:s flyktingkonvention är en internationell regel om hur 
FN:s medlemsländer ska behandla flyktingar. En flykting är 
enligt konventionen någon som riskerar förföljelse på grund 
av ras, nationalitet, sexuell läggning, religiös eller politisk 
uppfattning, kön eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. 
I regeln står att en person som är flykting ska beviljas asyl 
oavsett i vilket land personen söker asyl.

Även den som inte är flykting enligt FN:s flyktingkonvention 
kan ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Det 
finns två kategorier av skyddsbehövande i utlänningslagen:

 • alternativt skyddsbehövande (enligt EU:s 
gemensamma regler)

 • övriga skyddsbehövande (enligt svensk lag)

EU har gemensamma regler som styr hur länderna ska 
komma fram till om en person ska räknas som flykting. I 
asylprocessen ska länderna ta hänsyn till olika faktorer i 
personens bakgrund och livssituation, vad som räknas som 
förföljelse, hur situationen i personens hemland ser ut, med 
mera.
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Om du ska ansöka om asyl i Sverige ska du kontakta 
Migrationsverket. Migrationsverket är den statliga 
myndighet som prövar ansökningar från personer som 
vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller bli svenska 
medborgare.

Enligt Dublinförordningen ska din ansökan om asyl utredas i 
det första europeiska land du kommer till. Migrationsverket 
tar fingeravtryck på alla asylsökande över 14 år för att 
kontrollera att Sverige är första land.

Uppehållstillstånd för anhöriga
De flesta invandrare får uppehållstillstånd i Sverige för 
att de har familj här. Om du vill flytta till Sverige och bo 
tillsammans med en nära familjemedlem måste du ha 
uppehållstillstånd. Du kan få permanent uppehållstillstånd 
(PUT) om du har familjeanknytning. Permanent 
uppehållstillstånd betyder att du kan stanna i landet så länge 
du vill.

Du har rätt att få uppehållstillstånd om du är gift, har ett 
registrerat partnerskap eller är sambo (bor tillsammans i ett 
parförhållande) med någon som bor i Sverige.

Du kan också få uppehållstillstånd om du tänker gifta dig 
eller bli sambo med någon som bor i Sverige. Är du under 18 
år har du rätt att återförenas med dina föräldrar.

För att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige ska du 
kontakta en svensk ambassad eller ett konsulat i ditt 
hemland, eller i ett annat land där du bor. Den som ansöker 
om uppehållstillstånd måste själv lämna in sin ansökan.

Svenskt medborgarskap
Om du vill bli svensk medborgare måste du lämna 
in en ansökan till Migrationsverket. Du som vill bli 
svensk medborgare måste ha fyllt 18 år, ha permanent 
upphållstillstånd och ha bott i Sverige i ungefär fem år. Barn 
som är under 18 år kan bli svenska medborgare tillsammans 
med en utländsk pappa eller mamma. Väntetiden för 
att få svar på ansökan om medborgarskap varierar, se 
Migrationsverkets hemsida för aktuell information.

Foto: Colourbox
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EU-medborgarskap
Om du är medborgare i Schweiz eller i ett EU-/EES-land 
kan du resa fritt inom Europeiska unionen, EU. I dag 
ingår 26 av EU:s 28 medlemsländer i ett avtal som heter 
Schengenavtalet. Det betyder att EU-medborgare kan resa 
fritt över de här ländernas gränser. Om du är medborgare i 
ett land utanför EU, så kallad tredjelandsmedborgare, kan du 
också resa fritt mellan länderna som följer Schengenavtalet. 
Men du kan bara resa i högst tre månader.

Arbetstillstånd
Ett arbetstillstånd är ett beslut av Migrationsverket som 
ger en utländsk medborgare rätt att arbeta i Sverige. 
Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha 
fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. Nordiska 
medborgare, EU/EES- medborgare, schweiziska medborgare 
och deras familjemedlemmar behöver inte söka. Personer 
som varit bosatta i ett annat EU-land under fem år behöver 
inte heller söka arbetstillstånd.

En egen företagare behöver inte arbetstillstånd men måste 
ha uppehållstillstånd.

Integration i Sverige
Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det 
betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska 
samhället. Integration handlar om att olika grupper i 
samhället möts och har ett utbyte med varandra. I Sverige 
kan det innebära att invandrare lär sig svenska, arbetar och 
lever som andra svenskar och samtidigt har kvar sitt 
modersmål och banden till sin gamla kultur.

Alla människor som är 
en del av samhället har 
rätt att behålla sin kultur 
och sitt sätt att vara. I det 
svenska samhället ska 
alla människor ha rätt att 
vara olika.

Foto: Colourbox
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I Sverige ansvarar regeringen för att dra upp riktlinjer för 
den svenska integrationspolitiken. Den svenska regeringen 
vill att alla ska vara en del av samhällets gemenskap 
oavsett var de är födda och vilken etnisk bakgrund de har. 
Regeringen ger därför extra stöd till nyanlända invandrare 
under de första åren i Sverige. Syftet är att de som är nya i 
Sverige ska få en bra start och goda förutsättningar för att 
kunna leva ett självständigt liv.

Etablering för nyanlända flyktingar
Det finns vissa särskilda rättigheter som gäller för dig som 
har fyllt 20 år (men inte 65 år) och har uppehållstillstånd 
som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller är 
anhörig till någon av dessa. Då har du till exempel rätt till en 
etableringsplan och etableringsersättning. Om du har fyllt 
18 år (men inte 20 år) och saknar föräldrar i Sverige har du 
också rätt till hjälp. En nyanländ person är en flykting eller 
invandrare som är ny i Sverige.

Etableringsplan
Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som 
hjälper nyanlända flyktingar och invandrare att komma 
in i samhället. Om du tillhör gruppen som har rätt till 
en etableringsplan får du prata med en person, en 
etableringshandläggare, på Arbetsförmedlingen om 
vad som behövs för att du ska kunna börja söka arbete. 
Du skriver en etableringsplan tillsammans med din 
etableringshandläggare. En etableringsplan är ett papper 
där du skriver ner dina tankar och planer om din framtid 
i Sverige. I etableringsplanen kan du till exempel skriva in 

På Arbetsförmedlingen 
kan man hjälpa dig på 
vägen mot eget arbete.

Foto: Colourbox
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svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering, validering 
av utbildning och yrkeserfarenheter och praktik. De 
aktiviteter du skriver in i etableringsplanen ska fylla hela 
dagarna (heltid) och normalt hålla på i högst två år. Det är 
möjligt att förlänga tiden för etableringsplanen om du till 
exempel är föräldraledig. Syftet med etableringsplanen är att 
du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska och hitta ett 
arbete för att klara din försörjning.

Etableringsersättning
Etableringsersättningen är pengar du får när du följer 
din etableringsplan. Om du har barn kan du också få mer 
pengar. Etableringsersättningen är lika för alla, oavsett 
var du bor. För att få hela ersättningen måste du följa 
aktiviteterna i etableringsplanen på heltid. Du som har rätt 
till etableringsersättning kan även få bostadsersättning om 
du bor ensam i en egen bostad.

Att lämna sitt land och flytta till ett nytt land
Att lämna sitt hemland och komma till ett nytt land kan 
innebära svårigheter och utmaningar. Du kanske har upplevt 
traumatiska händelser och förlorat hem, pengar, nära vänner 
och släktingar i hemlandet. Det är utmanande att lära sig ett 
nytt språk, ett nytt system och en ny kultur. Det är vanligt att 
flykten utlöser en personlig kris. En del kan börja må dåligt 
när de får uppehållstillstånd.

Det finns professionellt stöd att få om du mår dåligt. 
Kontakta en vårdcentral för mer information. Om 
du har en etableringsplan kan du också tala med din 
etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen för att få mer 
information om var du kan få hjälp.
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Sveriges historia – 
från istid till modern tid
Forntiden
Forntid är en tid för mycket länge sedan. Den kallas också 
förhistorisk tid. För 15 000 år sedan var hela Sverige täckt 
av is. Denna tid kallas istiden. 3 000 år senare hade isen 
försvunnit från södra Sverige och det kom växter, djur och 
människor. Människorna levde på att jaga, fiska och samla 
växter som gick att äta.

För ungefär 6 000 år sedan började människorna i Sverige 
lära sig odla växter och föda upp djur. De började använda 
verktyg av sten och trä. Denna tid kallas därför stenåldern.

Ungefär 1 500 år före vår tideräkning började människorna 
i Sverige tillverka saker av metaller och brons. Denna tid 
kallas bronsåldern. Nu började människorna köpa och sälja 
saker inom Europa.

Ungefär 500 år före vår tideräkning började människorna i 
Sverige använda saker av järn. Denna tid kallas järnåldern.

Foto: Colourbox

En runsten är en sten 
med runor på. Runor är 
skrivtecken som är över 
1000 år gamla.
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Vikingatiden
Tiden från 800-talet till mitten av 1000-talet kallas 
vikingatiden. Vikingarna var duktiga på att bygga båtar och 
vana vid att segla på havet. De krigade och handlade med 
många andra länder. Vikingarna tog makten i många länder i 
norra Europa.

Medeltiden
I svensk historia har tidsgränsen för medeltiden satts från 
cirka år 1000 till och med 1520-talet.

Innan kristendomen kom till Sverige trodde människorna på 
flera gudar. De mest kända gudarna är Oden, Tor och Freja. 
Detta kallas asatro.

När kristendomen kom till Sverige förändrades samhället. 
Sverige fick sin första kristna kung, Olof Skötkonung, 
omkring år 1000. Under 1200-talet hände det mycket. 
Jordbruket och handeln blev mer organiserad. Nya städer 
byggdes upp. Sverige delades in i landskap. Varje landskap 
hade sin lag. Först fanns bara muntliga lagar som inte var 
nedskrivna. De första skrivna lagarna kom på 1200-talet.

Under medeltiden utvecklades den svenska riksdagen 
som beslutar om landets lagar. Riksdagen delades in i fyra 
delar: adel, präster, borgare och bönder. Adeln var en grupp 
människor som hade fått makt och rättigheter i arv.

På bilden syns en båt som 
är byggd som båtarna på 
Vikingatiden.

Foto: Colourbox
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Prästerna hade fått mycket makt över befolkningen och ägde 
20 procent av Sveriges bästa mark. Borgarna styrde över 
handel och hantverk i städerna. Storbönderna styrde över 
livet på landsbygden. Bönderna levde på landet där de 
arbetade med att odla jorden och föda upp djur.

Nordisk union
Under senare delen av medeltiden kämpade Danmark, Norge 
och Sverige om vem som skulle ha makten i Norden. År 1397 
skrev de nordiska länderna på ett avtal som brukar kallas 
Kalmarunionen. Med Kalmarunionen blev alla länderna ett 
enda land.

Stormaktstid
Under 1500-talet hände det viktiga saker i världen. 
Columbus reste till Amerika. Gutenberg uppfann 
boktryckarkonsten. Påven, som leder den katolska kyrkan 
från Rom, förlorade kontrollen över en stor del av sin kyrka.

Många i Sverige var missnöjda med hur unionen styrdes 
av den danske kungen. Stockholms blodbad är en känd 
händelse då den danske kungen högg huvudet av 100 
adelsmän i Stockholm. Efter blodbadet gjorde svenskarna 
uppror. Det var Gustav Vasa som samlade en svensk armé 
och tog makten från den danske kungen. Sedan blev Gustav 
Vasa kung den 6 juni år 1523. Det blev fred i Sverige och 
kungen lyckades ena landet. Den 6 juni är också Sveriges 
nationaldag.

Foto: Colourbox

Historiska hus.
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När Gustav Vasa var kung förändrades kyrkan. Prästen 
Martin Luther från Tyskland påverkade den svenska kyrkan 
mycket. Martin Luther hade många nya idéer om hur kyrkan 
skulle vara. Kyrkan som tills dess varit katolsk blev nu 
protestantisk. Kyrkan fick lämna mycket mark ifrån sig och 
måste betala skatt till den allt starkare staten. Samtidigt fick 
riksdagen mer makt.

Från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet var 
Sverige med i flera krig runt Östersjön. Östersjön var ett av 
världens viktigaste hav för handel. Krigen handlade om att 
ha kontroll över Östersjön. Sverige blev också inblandat i ett 
trettio år långt religionskrig som pågick mellan åren 1618-
1648. Sverige krigade med Danmark, Ryssland, Polen och 
Tyskland och fick kontroll över stora delar av Östersjön. I 
mitten av 1600-talet fick Sverige också stora delar av norra 
Tyskland och Polen. Sverige blev då en stormakt.

Förutom den yta som Sverige har i dag hörde Finland, 
Estland, Lettland och delar av Ryssland och Tyskland till 
Sverige. Senare tvingades Sveriges kung Karl XII lämna ifrån 
sig områdena utanför det som idag är Sverige eftersom han 
förlorade flera krig. År 1721 var det fred i Sverige igen och 
landets tid som stormakt över Östersjön var förbi.

Foto: Lennart Haglund

Stora slottsköket på  
Läckö slott. Köket är från 
1600-talet.
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Frihetstiden, upplysningstiden och 
revolutioner
Efter stormaktsväldets fall och kungens död infördes ett 
nytt styrelseskick i Sverige. Makten fördelades i samhället 
och det blev starten på en period av mer frihet och kom 
därför att kallas frihetstiden. Den högsta makten utövades 
av riksdagens fyra stånd: adel, präster, borgare och bönder. 
Varje stånd hade en röst i frågor som gällde nya lagar och 
skatter. Den nya svenska riksdagen var inte demokratiskt 
vald men den hade ändå en unik bredd för sin tid.

Sverige satsade under frihetstiden på att förbättra ekonomin 
i landet genom att satsa på forskning om naturvetenskap. 
Genom att skaffa sig kunskap om naturens resurser skulle 
Sverige bli självförsörjande och undvika import. År 1740 
startades därför en vetenskapsakademi.

På 1700-talet började också en tid som kallas 
upplysningstiden. Då fick många länder i Europa bättre 
ekonomi. Under 1700-talet skedde många stora förändringar 
i Europa, bland annat genom att befolkningen blev 
allt mer läskunnig och ifrågasatte kyrkans och adelns 
makt i samhället. Ekonomiska och sociala förbättringar, 
tillsammans med upplysningens idéer, bidrog till att 
reformer och revolutioner svepte över det gamla samhället 
i Europa och Amerika. Den mest kända revolutionen under 
denna tid är den franska revolutionen år 1789.

År 1771 blev Gustav III kung i Sverige. När olika politiska 
partier började kämpa mot varandra genomförde han år 
1772 en statskupp. Han försökte få mer makt så att han 
kunde styra landet själv. Då tog frihetstidens slut. Detta 
väckte stor kritik och Gustav III sköts till döds på en 
maskerad år 1792.

Sverige på 1800-talet
Gustav IV Adolf var kung i Sverige mellan åren 1796 och 
1809. Under hans tid var Sverige i krig med Ryssland. Gustav 
IV Adolf förlorade kriget och Sverige fick lämna Finland till 
Ryssland. Från år 1815 har det varit fred i Sverige. Missnöjet 
med Gustav IV Adolfs styre och hans misslyckade krigspolitik 
ledde till att han år 1809 tvingades lämna över tronen till 
sin farbror Karl XIII. Samtidigt upprättade riksdagen fyra 
grundlagar, bland annat en regeringsform som minskade 
kungens makt. De fyra grundlagarna från år 1809 var:
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 • Regeringsformen med regler för hur svenska staten ska 
vara organiserad.

 • Successionsordningen som säger hur tronen ska ärvas.
 • Tryckfrihetsförordningen som skyddar det fria ordet i 

tryckt form.
 • Riksdagsordningen som bestämde att riksdagen skulle 

innehålla de fyra stånden adel, präster, borgare och 
bönder.

Karl XIII fick inte några barn som kunde ärva tronen. Då 
adopterade kungen fransmannen Jean Baptiste Bernadotte 
för att han skulle bli kung i Sverige. Jean Baptiste Bernadotte 
byggde en union mellan Sverige och Norge som höll i nästan 
100 år. År 1865 försvann riksdagens fyra stånd (adel, präster, 
borgare och bönder). Riksdagen fick istället två avdelningar 
som kallades kammare.

Under 1800-talet ökade befolkningen i Sverige. I början av 
1800-talet hade landet 2,4 miljoner invånare och år 1900 
bodde det 5,1 miljoner människor i Sverige. Ökningen 
ledde till att många människor var tvungna att söka arbete 
på andra platser än där de bodde. Många flyttade från 
landsbygden till städerna i Sverige och många emigrerade 
till Amerika. Mellan åren 1865 och 1914 flyttade nästan en 
miljon svenskar till Amerika.

Industrialisering
Industrierna kom senare till Norden än till många andra 
länder i Europa. Vid mitten av 1800-talet levde fortfarande 
de flesta svenskar på jordbruk. På 1860-talet började Sverige 
bygga järnvägar. Tack vare järnvägen kunde svenskarna sälja 
trä och järn till andra länder. Stora industrier byggdes upp 
och arbetet gick fortare med hjälp av de nya maskinerna.

Foto: Colourbox

Falu koppargruva, ett 
världskulturarv.
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Sverige under 1900-talet
Demokrati införs
I början av 1900-talet fortsatte människorna att flytta från 
landet till städerna. Bönderna blev färre och antalet arbetare 
blev fler. Fler människor ville få rätt att rösta i valen. År 
1907 fick alla män över 24 år rösträtt. I slutet på 1800-talet 
skapade arbetare tillsammans stora fackliga organisationer. 
Organisationerna ville förbättra arbetarnas villkor och höja 
arbetarnas löner. Ibland lyckades de. För att protestera 
mot orättvisa arbetsvillkor vägrade arbetarna ibland att 
arbeta. Det kallas att strejka. År 1909 var det storstrejk, då 
strejkade 300 000 arbetare. Detta var en viktig händelse för 
utvecklingen av arbetsrätt och demokrati.

Första världskriget och mellankrigstiden
Vid första världskrigets början år 1914 skrev de 
nordiska länderna på ett avtal om att vara neutrala och 
inte ta ställning i kriget. År 1931 kom den ekonomiska 
depressionen till Sverige. Depressionen startade med en 
kris på börsen i New York i USA år 1929 och spred sig sedan 
över världen. Krisen ledde till arbetslöshet, strejker och 
demonstrationer. Under denna tid fick Sverige en bättre 
arbetslöshetsförsäkring och rätt till semester. Pensionärerna 
fick bättre pensioner.

På 1930-talet blev livet bättre för kvinnor med barn. 
Kvinnor som hade barn fick hälsovård och mer pengar. 
Detta eftersom den svenska regeringen ville att det skulle 
födas fler barn i landet. Kvinnor behövde inte längre betala 
när de skulle föda barn på sjukhus. Staten byggde också 
barnavårdscentraler och bättre bostäder för familjer med 
barn. Arbetsgivare fick inte längre avskeda gravida kvinnor.

En unik enighet mellan arbetsmarknadens 
parter
Stora förändringar hände också på arbetsmarknaden. Från 
början av 1900-talet fram till 1930-talet var det vanligt att 
arbetsgivare och anställda bråkade om löner, arbetstider 
och om hur det såg ut på arbetsplatserna. Men år 1938 
kom LO (arbetarnas fackförbund) och SAF (arbetsgivarnas 
fackförbund) överens om hur de skulle samarbeta och 
komma överens i framtiden. De skrev ett avtal som kallas 
Saltsjöbadsavtalet. Samarbetet mellan arbetsgivare och 
anställda har varit väldigt viktigt i utvecklingen av den 
svenska ekonomin.
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Andra världskriget
Andra världskriget började år 1939. Under kriget 
dödade Hitler och nazisterna över fem miljoner judar 
och 100 000-tals romer, kommunister, homosexuella och 
personer med funktionsnedsättning. När andra världskriget 
började skrev Sverige på ett avtal om att landet skulle 
vara neutralt och inte ta ställning i kriget. Sverige hjälpte 
flyktingar från Danmark, Norge och de baltiska staterna. 
Sverige tog emot 7 500 danska judar som annars skulle 
skickats till Tyskland.

Sverige har efter kriget fått kritik för att inte vara neutralt 
bland annat för att nazisterna tilläts transportera soldater 
och vapen genom landet.

Efter andra världskriget bildade många länder tillsammans 
Förenta Nationerna, FN, för att förhindra ett nytt världskrig.

Europa efter andra världskriget
Efter andra världskriget delades Europa in i två delar, 
Östeuropa och Västeuropa. Östeuropa hamnade under 
kommunistisk makt och där bestämde Sovjetunionen mest.

Berlinmuren Foto: Colourbox
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Västeuropa och USA startade NATO som var en militär 
organisation som skulle försvara Västeuropa mot 
kommunismen. Den konflikt och de hot som fanns mellan 
den östra och den västra sidan kallades för det kalla kriget.

1961 byggdes Berlinmuren i Tyskland för att förhindra att 
människor lämnade Östtyskland som under kalla kriget var 
en kommunistisk diktatur där invånarna inte fick lämna 
landet. Innan muren hade byggts flydde många människor 
från Östberlin till Västberlin. För att sätta stopp för det 
lät den östtyska regeringen bygga muren i augusti 1961. 
Berlinmuren är en symbol för uppdelningen i Europa under 
kalla kriget. Delningen fanns kvar ända till år 1989, då också 
berlinmuren revs. Detta kallas för berlinmurens fall.

Sverige år 1960 till år 2000
Under 1960-talet fick Sverige bra ekonomi. Barnomsorg, 
sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Anställda fick rätt 
till fyra veckors semester. Sverige blev ett modernt land som 
kunde ge medborgarna ett bra liv. Det fanns trygghet och 
möjligheter att få mat, bostad och arbete. Denna trygghet 
brukar kallas den svenska välfärden. År 1974 kom en ny 
grundlag som bestämde att all offentlig makt ska komma 
från folket. Kungen var fortfarande landets högsta chef, 
statschef, men allt politiskt arbete skulle göras av regeringen 
och riksdagen.

Carl XVI Gustaf blev den förste svenske kungen efter den 
nya lagen. År 1980 ändrades också lagen så att en kvinna 
kan ta över tronen. Det betyder att prinsessan Victoria blev 
tronföljare istället för hennes yngre bror Carl Philip.

År 1979 höjdes priset på olja. Det var länderna i Opec 
(Organization of the Petroleum Exporting Countries) som 
hade beslutat det. När oljan blev dyrare blev det ekonomisk 
kris bland länderna i väst.

År 1986 blev Sveriges statsminister Olof Palme mördad. 
Mördaren är fortfarande okänd.

Början av 1990-talet var en orolig tid i Europa. Sverige 
hamnade i en bank- och pengakris. Många förlorade sitt 
arbete. Många företag försvann. Statens ekonomi blev sämre.

År 1994 bestämde svenska folket i en folkomröstning att 
Sverige skulle gå med i Europeiska Unionen, EU.
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Utrikesminister Anna Lindh mördades år 2003. Mördaren 
sitter i fängelse.

Under 2000-talet har flera ekonomiska kriser som har haft 
stor påverkan på den globala ekonomin inträffat.

Runt år 2000 kom IT-kraschen som innebar att flera företag 
som arbetade med informationsteknik gick i konkurs på 
grund av extrem spekulation vilket medförde ras på börsen.

Runt år 2008 orsakades en ekonomisk kris av en 
övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i USA. 
Denna ekonomiska kris har lett till att flera länder har 
varit nära att gå i konkurs (Island, Grekland, Spanien) och 
effekterna är ännu verksamma (2014).

År 2010 präglades av en ekonomisk skuldkris i Europa som 
pågår än idag (2014). Det har lett till att utgifterna är större 
än inkomsterna i flera EU-länder och krisen har spridit sig 
från Grekland, Spanien och Portugal till Cypern, Italien och 
Irland.

Finns det något typiskt svenskt?
Vad som definierar svensk kultur och vad som är typiskt 
svenskt är svårt att säga. Alla grupper i världen bär på 
kulturella värderingar som ger dem en samhörighet. Vissa 
egenskaper kan delas av flera kulturer och behöver inte 
delas av alla inom gruppen. Vad som anses vara typiskt 
svenskt för en person behöver därför inte delas av andra.

Sett till etnisk bakgrund så kommer svenskar från början 
från de germanska folkslagen. Idag har svenskarna många 
olika ursprung. Det som svenskar framförallt har gemensamt 
är det svenska språket. Det är ett indoeuropeiskt och 
germanskt språk som pratas av omkring tio miljoner 
människor, främst i Sverige men också i delar av Finland. Det 
svenska språket är likt både norska och danska och de flesta 
inom dessa tre länder kan förstå varandras språk.

Kulturer förändras över tid och påverkas av olika faktorer 
runt om i samhället. Den svenska kulturen har präglats 
och präglas av många fenomen i samhället. Exempel 
på faktorer som har påverkat den kulturen i Sverige är 
industrialiseringen, välfärdens framväxt, sekulariseringen 
och individualiseringen. Dessa och flera andra faktorer har 
påverkat sättet att förhålla sig till omvärlden, hur personer 
umgås och tolkar samhället.
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Det finns få saker som är så komplext och heterogent som en 
kultur. För att beskriva vad många uppfattar som typiskt 
svenskt behövs därför förenklingar. Här beskrivs några 
faktorer som många uppfattar som typiskt svenska och 
kännetecknande för svensk kultur. Det betyder inte att alla i 
Sverige skulle hålla med om det eller känna igen sig i 
beskrivningarna.

Synen på den svenska statsmakten och till-
tro till myndigheter
I Sverige finns en relativt stark tilltro till staten och dess 
myndigheter. I ett individualistiskt samhälle krävs det 
en stark part som kan fungera som den trygghet som till 
exempel familjen utgör i mer kollektivistiska samhällen. 
I Sverige är det staten som har den rollen. Människor i 
Sverige litar i relativt stor utsträckning på myndighetsbeslut, 
rättsväsendet och på tjänstemän. Det kan delvis förklaras 
med att byggandet av den svenska staten var demokratisk. 
Processen utgick till stor del från folkrörelserna, som 
till exempel arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och 
nykterhetsrörelsen, som engagerade människor över hela 
Sverige.

Klimatets påverkan
Vädret anses ha präglat den svenska kulturen på olika sätt. 
Den långa och mörka vintern gör att människor inte träffas 
utomhus så mycket. Många träffas istället i hemmet för till 
exempel en gemensam middag eller en fika (kaffe eller te 
med smörgås eller bulle). Men för många innebär vintertiden 
att man helt enkelt träffar vänner i mindre utsträckning 
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Många tycker att små 
rödmålade stugor är 
typiskt svenskt.
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än vad man gör på sommaren. När sommaren kommer 
förändras mycket. Då är människor ute mycket mera och 
umgås med vänner i större utsträckning än på vintern.

Naturen
Vad som delas av många i Sverige är intresset och närheten 
till naturen. Allemansrätten är en lag som gör det möjligt 
röra sig fritt ute i svenska naturen, oavsett vem som äger 
marken. Just naturen och allemansrätten är en viktig symbol 
för den svenska identiteten. Sverige har också en viktig och 
framträdande roll i det internationella miljöarbetet.

Konfliktundvikande
Det är vanligt att människor i Sverige eftersträvar konsensus, 
det vill säga att de vill komma fram till en lösning som alla 
är nöjda med, för att undvika att hamna i konflikt. Många 
blir besvärade när en konfliktsituation uppstår och vet inte 
riktigt hur den ska hanteras. Att undvika konflikter och 
behålla lugnet i samvaron med andra uppfattas av många 
som uttryck för mognad och respekt.

Religion i Sverige
Kristendomen var länge stark i Sverige och det svenska 
samhället har byggts på kristna, lutherska värderingar. En 
värdering är en uppfattning om vad som är rätt och riktigt i 
livet. Många av Sveriges ceremonier och högtider kommer 
också från religionen, till exempel konfirmation, dop, 
bröllop och begravning. Sverige är dock idag ett av de mest 
sekulariserade länderna i världen. Ett sekulariserat samhälle 
utmärker sig framför allt genom att staten inte grundar sina 
lagar på en religion eller trosuppfattning, utan är neutral i 
trosfrågor. Sekularism handlar om att samhället ska grundas 
på humanistiska värden, och att religiös tro enbart ska vara 
en privat angelägenhet.

Ungefär 70 procent av alla svenskar tillhör den kristna 
Svenska kyrkan. Men det är ganska få som regelbundet firar 
gudstjänst i kyrkan. 60 procent av de barn som föds i Sverige 
döps i Svenska kyrkan. Över hälften av svenskarna väljer 
att gifta sig utanför Svenska kyrkan. Ungefär 80 procent av 
begravningarna sker i kyrkan.
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I Sverige finns många fler religiösa trosuppfattningar 
representerade än den protestantiska kristendomen – bland 
annat islam, hinduism, judendom, buddism, bahá’í, asatro, 
schamanism samt katolska och ortodoxa samfund.

Ateism är en trosinriktning som grundar sig på teorin att 
det inte finns högre metafysiska makter som till exempel 
gudar. Agnosticism är en trosinriktning som utgår från att 
det inte går att veta om det finns en gud. Många ateister och 
agnostiker är positiva till sekularism.

Alkohol
Sverige har en lång dryckeskultur. Ända sedan stenåldern har 
människor i Sverige tillverkat alkoholhaltiga drycker, framför 
allt sprit. Sveriges klimat är för kallt för vinodling, men 
passar däremot bra för potatis och spannmålsodling, som 
är en vanlig ingrediens i sprit och brännvin. Vid 1800-talets 
mitt konsumerades cirka 50 liter sprit per person och år i 

Foto: Colourbox
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Sverige. Som en reaktion på den höga alkoholkonsumtionen 
bildades under denna period nykterhetsrörelsen. Många 
människor såg att alkoholen gjorde stor skada och många 
organiserade sig i arbetet med att få andra att dricka mindre 
alkohol. Det kom att kallas nykterhetsrörelsen. Sedan den 
tiden har alkoholen varit en viktig politisk fråga i Sverige.

Förhållande till tiden
I Sverige är det viktigt att komma i tid. Om du har bestämt 
att träffa en person klockan 14.00 så räknar han eller hon 
med att du kommer klockan 14.00. Många tycker att det är 
respektlöst att komma sent.

Traditioner och högtider i 
Sverige
En tradition är något som man brukar göra och som 
återkommer regelbundet. En högtid är en speciell och viktig 
händelse som firas ofta, till exempel påsk. Många traditioner 
och högtider som firas i Sverige kommer från religionen. En 
del traditioner har en kristen bakgrund. En del kommer från 
den tid då människorna i Sverige hade flera gudar. I dag är 
religiösa traditioner och högtider framförallt helger då familj 
och vänner träffas.

Några viktiga traditioner
Januari
Nyårsdagen den 1 januari är en helgdag. Det betyder att de 
flesta människor är lediga från sina arbeten. Kvällen före 
är det nyårsafton. Då firar många i Sverige att det nya året 
börjar.

Februari
I februari har den svenska skolan februarilov eller sportlov. 
Då är barnen lediga från skolan i en vecka. I februari eller 
mars äter många i Sverige semlor. Det är en bulle med 
mandelmassa och vispad grädde. Det är en tradition från den 
tid då människor fastade i Sverige. Innan fastan började åt 
man fet mat. Den som fastar äter ingenting alls under en viss 
tid, till exempel av religiösa skäl.
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Mars och april
Påsken firas någon gång i mars eller april månad. Påsken är 
den viktigaste kristna högtiden. Då firas minnet av Jesus död 
och uppståndelse. Påsken är i dag en högtid som de flesta i 
Sverige firar tillsammans med vänner och familj. Förr i tiden 
var det vanligt att fasta 40 dagar före påsk. När påsken kom 
firade människor att fastan var slut. Då brukade man till 
exempel äta ägg. Därför äter svenskarna fortfarande mycket 
ägg under påsken. Under påsken har barnen ledigt en vecka 
från skolan. Det kallas påsklov. Före påsk klär många barn ut 
sig till påskkäringar. De knackar på människors hus och 
önskar glad påsk.

Under påsken ställer många svenskar fram gula kycklingar, 
ägg och påskris. Påskris är oftast kvistar från björk. I 
riset sätter man fjädrar i olika färger. Den 30 april är det 
valborgsmässoafton. Då hälsar människor våren välkommen. 
På många platser tänder man stora eldar och sjunger sånger 
om våren.

Nouruz
Nouruz är ett nyårsfirande hos till exempel perser, kurder 
och afghaner. I Sverige kallas ofta nouruz för det persiska 
eller kurdiska nyåret. Nouruz är ett välkomnande av våren 
och infaller runt vårdagjämningen, på antingen 20, 21 eller 
22 mars. När det är vårdagjämning är dagen och natten lika 
långa. Det brukar vara i slutet på mars. Nouruz håller på i 18 
dagar med fest, mat och glädje. Man tänder också små brasor 
som man hoppar över.

Under påsken sätter 
många fram påskris.

Foto: Colourbox
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Maj
Den 1 maj är en högtid för arbetarna. Den har firats sedan 
1800-talet i många länder. Första maj är en helgdag. Många 
som arbetar är lediga från jobbet och skolorna är stängda. 
Många människor demonstrerar på 1 maj för arbetarnas 
rättigheter.

Kristi himmelsfärdsdag kommer 39 dagar efter påskdagen. 
Den firas till minnet av när Jesus lämnade jorden efter sin 
död. Kristi himmelsfärdsdag är en helgdag. De flesta är 
lediga från arbetet och många affärer är stängda. Tio dagar 
efter Kristi himmelsfärdsdag kommer pingsten. Det är en 
kristen högtid.

Juni
Den 6 juni är Sveriges nationaldag och en helgdag. På 
nationaldagen har en del människor på sig nationaldräkt. 
Den ser olika ut beroende på vilken del av Sverige man 
kommer ifrån.

I början av juni börjar barnens sommarlov. Då har barnen en 
avslutning i skolan. Man firar att skolåret är avslutat och att 
sommarlovet börjar. När barnen är små brukar föräldrarna 
vara med på skolavslutningen.

Midsommarafton är en populär helg. Man firar alltid 
midsommarafton på den fredag som infaller mellan 19 juni 
och 25 juni. Svenskar firade midsommar långt före Sverige 
blev kristet. På midsommarafton brukar man dansa runt en 
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midsommarstång. Det är en stång som är klädd med löv och 
kransar av blommor. Många vuxna och barn har också 
kransar av blommor i håret. På midsommar brukar man äta 
sill, lax, färsk potatis och jordgubbar.

Juli och augusti
I Sverige har många människor semester i juli och augusti. 
Omkring den 20 augusti börjar skolorna igen. I slutet av 
augusti är det vanligt att gå på kräftskiva. Det är en fest där 
man äter kokta kräftor. Ofta dricker man ett glas sprit till. 
Det kallas nubbe eller snaps. Samtidigt brukar man sjunga 
sånger som kallas nubbevisor eller snapsvisor.

September och oktober
Det finns inga viktiga högtider i september. I slutet av 
oktober eller början av november har skolorna stängt och 
barnen är lediga i en vecka. Det kallas höstlov. 31 oktober är 
det halloween. Då brukar barnen klä ut sig och knacka på i 
husen för att be om godis. Många köper pumpor och sätter 
ljus i dem. Halloween är en ganska ny högtid i Sverige.

Traditionen kommer från början från Irland och har 
utvecklats i USA efter att irländska invandrare förde med sig 
traditionen dit.

Midsommar på Nääs. Foto: Bianca Rösner
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November
Alla helgons dag firas på en lördag mellan den 31 oktober 
och den 6 november. Alla helgons dag är en kristen 
högtid när man tänker på de döda. Många i Sverige går till 
kyrkogården för att tända ljus på släktingars och vänners 
gravar.

December
December är julens månad. Julen är en kristen högtid som 
firas till minnet av att Jesus föddes.

Den 13 december är Luciadagen. I Sverige firas Luciadagen 
för att ljuset ska komma tillbaka efter vintern. Barnen 
i förskolor och skolor har vita klänningar och sjunger 
särskilda sånger om Lucia och julen.

Några dagar före julafton stänger skolorna. Det blir jullov 
och barnen är lediga fram till början av januari. Den 24 
december är det julafton. För de flesta i Sverige är julen en 

Foto: Colourbox

Luciafirande den 13:e 
december.
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högtid när man är ledig och firar med familjen. Man äter 
särskild julmat, till exempel sill, rökt lax, potatis, skinka, 
köttbullar, prinskorvar och risgrynsgröt. Man delar ut 
presenter som man kallar julklappar. Många familjer har 
julgran. I granen hänger man ljus, kulor och glitter. Under 
granen brukar man lägga julklappar.

Den 6 januari är trettondagen som är en helgdag. Den 13 
januari är julen slut och då brukar man plocka bort alla 
julsaker och slänga julgranen.

Ramadan
Ramadan är den muslimska fastan som varar i en månad. 
Vuxna muslimer som fastar får då inte äta, dricka, röka eller 
ha sex från det att solen går upp tills solen går ner. Ramadan 
avslutas med en stor fest, id al-fitr. Kvinnor som är gravida 
eller ammar ska inte fasta. Det är inte bra för mamman 
och barnet. Den som är gammal och sjuk bör också låta bli 
att fasta. Ramadan infaller den nionde månaden i islams 
kalender. Den infaller på olika tider på året eftersom islams 
år följer månåret.

Tomtar och pepparkakshus hör julen till. Foto: Colourbox
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Högtider som firas under livet

Dop
I Sverige döps ungefär 60 procent av alla barn i Svenska 
kyrkan. Det är också vanligt att föräldrar ger barnet ett namn 
vid en fest. Det kallas en namngivningsceremoni. Vid dop 
eller namngivningsceremonier har de flesta en fest i hemmet 
för släkt och vänner. Gästerna brukar ge barnet en present.

Konfirmation
Konfirmationen handlar om kristen tro. Det är en ceremoni 
i kyrkan för ungdomar som bekräftelse av dopet. De flesta 
är 14 år när de konfirmerar sig. Förr var det vanligare 
att ungdomar konfirmerade sig än i dag. Efter ceremonin 
i kyrkan har de flesta familjer en fest för släktingar och 
vänner. Den som konfirmeras brukar få presenter.

Bröllop
Många av de som gifter sig har en fest för släkt och vänner. 
Gästerna brukar vara med vid vigseln. Efter vigseln blir det 
middag och fest med dans. Bröllopsparet brukar få presenter 
av gästerna.

Bröllop Foto: Colourbox
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Födelsedagar
Många i Sverige firar sin födelsedag. Barn som fyller år 
brukar ha fest (kalas) för sina vänner. På kalas brukar barnen 
leka, äta tårta och födelsedagsbarnet får presenter. Vuxna 
som fyller år firas också. Nära vänner och släktingar brukar 
ge presenter till den som fyller år. Många firar extra mycket 
när de fyller ett jämnt tal, till exempel 50 år.

Begravning
När någon dör brukar det bli begravning i en kyrka eller i 
ett kapell. Ett kapell är en liten byggnad eller rum som kan 
användas istället för en kyrka. Det är vanligt att familj och 
nära vänner är med vid begravningar.

Familjen firar födelsedag.

Foto: Colourbox
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Diskussionsfrågor kapitel 1
Vem tycker du är ansvarig för integrationen i Sverige?

Vilket blir det största problemet för samhället om 
integrationen inte fungerar?

Vilka är de största utmaningarna när man kommer till ett 
nytt land?

Vad behöver du för att fortsätta ditt liv i det nya landet?

Vad känner du till sedan tidigare om Sveriges historia?

Vilka händelser i historien tror du har varit viktiga för hur 
Sverige ser ut idag?

Vad tycker du om att Sverige är ett sekulariserat land?

Vad finns det för skillnader och likheter mellan Sveriges 
och andra länders högtider och traditioner?
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2. Att bo i Sverige
Innehåll
Geografi, näringsliv och infrastruktur

Befolkning

Bostäder och boende

Miljö, natur och ekologisk hållbarhet

Så fungerar din kommun

Att hantera din ekonomi

Säkerhet

Flerfamiljshus Foto: Colourbox
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Geografi, näringsliv och 
infrastruktur
Sverige ligger i norra Europa på den östra delen av den 
Skandinaviska halvön. Området med Sverige, Danmark, 
Norge, Island och Finland heter Norden. Sverige är ett 
stort och avlångt land. Det är 1 600 kilometer från norr till 
söder och 500 kilometer från väster till öster. Den totala 
ytan är 450 000 km². Sverige delas in i tre delar: Götaland i 
söder, Svealand i mitten och Norrland i den norra delen av 
landet. Sverige delas också in i 25 landskap, 21 län och 290 
kommuner.

Karta över Sverige och dess grannländer.

Norge

Ryssland

Estland

Lettland

Litauen

Ryssland

Polen

Belgien

Tyskland

Storbritannien

Finland

Danmark

Sverige

London

Amsterdam Berlin

Warsawa

Vilnius

Riga

Tallin

Köpenhamn

Helsingfors

Stockholm

Malmö

Kalmar

Jönköping

Göteborg

Karlstad

Falun
Gävle

Östersund

Umeå

Luleå
Arvidsjaur

Kiruna

Oslo

Bryssel

Foto: Colourbox
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Kommuner
De tre största kommunerna är Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Det finns också många kommuner med över 100 000 
invånare. Kommuner kan också kallas städer.

Natur och klimat
Naturen i norra och södra Sverige ser mycket olika ut. I de 
norra delarna av Sverige finns det fjäll, skogar och sjöar. 
Flera av Norrlands floder används för att få ut energi genom 
vattenkraft. I mitten av Sverige finns det mycket skog. Här 
ligger tre stora sjöar: Vänern, Vättern och Mälaren. I södra 
Sverige finns det mycket jordbruk och slätter. På västkusten 
och östkusten finns många öar och kuststräckor. De största 
öarna heter Öland och Gotland och ligger på östkusten söder 
om Stockholm. Sveriges högsta berg ligger i norra Sverige. 
Det heter Kebnekaise och är 2 102 meter högt.

Sverige har fyra årstider: vår, sommar, höst och vinter och 
ett klimat med stora temperaturskillnader. Vädret i Sverige 
påverkas av den varma Golfströmmen i Atlanten. Det är 
därför varmare i Sverige än på många andra platser på 
motsvarande nordliga breddgrader.

Naturreservat
Ett naturreservat är ett stort markområde som 
myndigheterna har skyddat för att naturen, växterna och 
djuren i området är speciellt känsliga, ovanliga eller vackra. 
Det finns ungefär 3 100 naturreservat i Sverige. Det kan vara 

Foto: Colourbox

Fjällnatur
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gamla skogar, höga fjäll, jordbruk eller öar i skärgården. Det 
finns alltid skyltar i ett naturreservat som berättar vad du får 
göra och inte göra i området. Det kan vara olika regler i olika 
naturreservat.

Allemansrätten
I Sverige finns det något som heter allemansrätt. Den ger 
alla rätt att gå fritt i naturen, också på mark som någon 
annan äger. Allemansrätten betyder samtidigt att vi måste 
vara försiktiga och visa respekt i naturen. Allemansrätten är 
inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar och bestämmer 
vad du får göra och inte får göra. På Naturvårdsverkets 
webbsida www.naturvardsverket.se finns information om 
allemansrätten på olika språk.

Det här får du göra i naturen enligt Allemansrätten
 • Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i 

naturen, men inte för nära hus. Om du öppnar en grind 
måste du stänga den bakom dig.

 • Du får gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Du får tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga 

den som äger marken.
 • Du får bada, åka båt och gå i land, men inte för nära hus.
 • Du får plocka vilda blommor, bär och svamp.
 • Du får fiska med metspö och kastspö längs kusten och i 

de fem största sjöarna i Sverige.
 • Du får göra en liten eld om du är försiktig. Men det är 

bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. 
På sommaren är det ofta förbjudet att elda.

Det här får du inte göra i naturen enligt Allemansrätten
 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar 

eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen.
 • Du får inte heller köra på stigar, i parker eller 

motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser 

hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte elda direkt på en berghäll, den kan gå sönder. 

På sommaren är det ofta förbjudet att elda.
 • Du får inte skada träd och buskar eller ta med dig dem 

hem.



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige | 41 

 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som 
växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.

 • Du får inte kasta eller lämna kvar skräp.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Du får inte ta 

fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska i sjöar eller vattendrag utan tillstånd.
 • Du får inte ha hunden lös under tiden 1 mars till 20 

augusti. 
Då har djuren i skogen ungar. En lös hund kan skrämma 
eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden 
kopplad.

 • Du får inte plocka blommor som är fridlysta.

Djurskydd
Det finns en lag om att skydda djur i Sverige. Den bestämmer 
hur tamdjur ska skötas. Tamdjur är djur som människor 
äger. Det finns också regler om djurskydd som regeringen 
har bestämt. De reglerna gäller både för tama och vilda djur. 
Djurskyddet handlar om att vi ska behandla djuren bra och 
att vi ska skydda dem mot lidande och sjukdom.

Naturreservat på Herrestafjället. Foto: Maria Nobel
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Naturresurser
Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, 
järnmalm och vattenkraft.

Mer än hälften av Sveriges mark täcks av skog, mest tall 
och gran. Energin – el och värme kommer från vattenkraft, 
kärnkraft och importerad olja. Man använder också en del 
vindkraft.

Ungefär 7,5 procent av jorden i Sverige används till jordbruk. 
Mindre än fem procent av befolkningen arbetar med 
jordbruk. I dag odlas mest spannmål, foderväxter, potatis, 
oljeväxter och sockerbetor. En viktig del i det svenska 
jordbruket är produktion av mjölk.

Näringsliv
För Sverige har handeln med andra europeiska länder 
alltid varit viktig. Sverige är till exempel den enda stora 
järnmalmsexportören i EU. När Sverige i början av 
1900-talet började få allt fler stora industrier ökade 
försäljningen till andra länder. Sverige sålde mycket trä, 
papper, stål och järn. Lite senare på 1900-talet började 
Sverige sälja mer tillverkade varor som bilar, telefoner, 
lastbilar, kullager och olika maskiner. I dag tillverkas inte 
lika många varor i Sverige. Varorna, till exempel möbler och 
kläder, tillverkas ofta i andra länder men säljs av svenska 
företag. En annan viktig bransch med många svenska företag 
är telekommunikation och IT.

Foto: Colourbox
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Infrastruktur
Sverige har många vägar för biltrafik och järnvägar för 
tågtrafiken, framförallt i områden där det bor många 
människor. Det finns mest järnväg runt Stockholm, Göteborg 
och i södra Sverige. I norra Sverige är det vanligare att resa 
med buss eller egen bil. Den som ska resa långt i landet kan 
ta flyget. Det finns flygplatser vid de flesta större städer. 
Arlanda utanför Stockholm är den största flygplatsen i 
landet. Göteborgs största flygplats heter Landvetter. Många i 
södra Sverige använder flygplatsen Kastrup i Köpenhamn, i 
Danmark.

Befolkning
Det bor drygt 9,6 miljoner personer i Sverige. Under de 
senaste årtiondena har Sveriges befolkning ökat. Det beror 
på ökad invandring och på att människor lever längre. 
Kvinnor blir i genomsnitt 84 år och män 80 år. Den största 
delen av befolkningen i Sverige bor i städer. 3,5 miljoner 
personer bor i regionerna runt Stockholm, Göteborg och 
Malmö.

Montage: Maria Göransson
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Sveriges nationella minoriteter och 
minoritetsspråk
I Sverige finns en lag som skyddar nationella minoriteter. 
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, 
romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska 
minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, 
finska och meänkieli. Regeringen arbetar för att stärka de 
nationella minoriteternas mänskliga rättigheter.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat 
Sverige under lång tid och att de är grupper med en uttalad 
samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller 
kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin kulturella 
och språkliga identitet. Samerna är Sveriges enda erkända 
urfolk. De bor i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 
Det finns ungefär 20 000 samer i Sverige. Samerna har 
traditionellt arbetat med jakt, fiske, slöjd och med att föda 
upp renar. Renar är ett hjortdjur som samerna har som 
tamdjur.

Under cirka 600 år var Sverige och Finland samma land 
och sverigefinnar har levt i Sverige sedan medeltiden. 
Idag bor det mellan 450 000 och 600 000 sverigefinnar 
i Sverige. Tornedalen, där man talar meänkieli, delades i 
två delar 1809 där den västra delen blev svensk och den 
östra delen blev finsk. På den svenska sidan bor idag den 
minoritetsgrupp som kallas tornedalingar.

Judar har levt i Sverige sedan 1600-talet. Det bor cirka 
20 000 judar i Sverige. Cirka 3 000 av dem talar jiddisch.

Sápmi - Samernas land
Samerna bor i fyra länder 
Ryssland, Finland, Norge 
och Sverige. Det geo-
grafiska område benäms 
som Sápmi och sträcker 
sig från Idre i Dalarna i 
söder, till Ishavet i Norge 
i norr och i öster mot 
Kolahalvön i Ryssland.  

Illustratör: Anders Suneson - samer.se
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Romer har levt i Sverige sedan 1500-talet. Idag bor det 
mellan 50 000 och 100 000 romer i Sverige. Romerna är en 
blandad grupp med flera språkliga, religiösa och kulturella 
variationer. Romani chib är romernas språk.

Bostäder och boende
I en del kommuner är det ganska lätt att hitta lägenheter 
och i andra är det svårare. I många kommuner behövs det 
framför allt fler hyreslägenheter.

Att hitta bostad i och omkring stora städer
I och omkring stora städer är det mycket svårt att hitta 
hyreslägenheter. Vissa delar av staden är extra populära att 
bo i och där är det ofta extra svårt att hitta lägenheter att 
hyra. Många nyanlända invandrare väljer att bo i de stora 
städerna. I dessa städer finns det också många andra som 
behöver bostad vilket skapar stor konkurrens. Det är vanligt 
att bli inneboende eller hyra lägenhet i andra hand. Det kan 
vara lättare att hitta en lägenhet utanför de stora städerna. 
Oftast finns det bra buss- och tågförbindelser för den som 
vill resa in till större städer.

Olika boendeformer
Du kan hyra en lägenhet av en hyresvärd. Då har du det som 
kallas ett förstahandskontrakt på en hyresrätt. Du kan köpa 
en lägenhet. Det kallas bostadsrätt. Om du köper ett hus har 
du äganderätt till huset. Du kan även bo i andra hand. Det 
betyder att du under en period hyr en lägenhet av en person 
som hyr eller äger en lägenhet eller ett hus. Du kan också 
hyra ett rum av någon som hyr eller äger en lägenhet eller 
ett hus. Det kallas att vara inneboende.

Hyresrätt
Om du bor i en hyresrätt hyr du lägenheten av en hyresvärd. 
Hyresvärden som äger huset (fastigheten) är oftast ett 
företag. Företaget kan vara ägt av personer eller av en 
kommun. Om du eller någon som hälsar på dig har sönder 
något i lägenheten måste du betala för att laga det. Om det 
är något som går sönder på grund av normalt slitage så ska 
däremot hyresvärden laga eller byta ut det. Normalt slitage 
kan till exempel vara en spis som blivit så gammal att den 
inte fungerar längre.
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Om du har ett förstahandskontrakt på en lägenhet har 
du rätt att bo i lägenheten så länge du vill och sköter dig. 
Det betyder till exempel att du måste betala hyran i tid 
varje månad och inte störa grannarna. När du vill flytta 
måste du oftast fortsätta betala hyra i tre månader. Det 
kallas uppsägningstid. Om du har ett förstahandskontrakt 
på en lägenhet kan du byta din lägenhet till en annan. 
Din hyresvärd måste först godkänna bytet. Hyresvärden 
bestämmer också om lägenheten eller huset (fastigheten) 
ska renoveras. Om du vill renovera lägenheten där du bor 
måste hyresvärden först godkänna detta.

Hyresnämnden
Hyresnämnden är en slags domstol som kan hjälpa till om 
det blir bråk mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Det finns 
åtta hyresnämnder i Sverige. De finns i Stockholm, Västerås, 
Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. 
Hyresnämnden beslutar om det man inte är överens om, 
till exempel om en hyresgäst får hyra ut en lägenhet i andra 
hand. Om du behöver hjälp kan hyresnämnden också svara 
på frågor om vilka lagar och regler som gäller. Du kan läsa 
mer på Hyresnämndens webbsida: www.hyresnamnden.se

Bostadsrätt
För att kunna bo i en bostadsrätt måste du betala pengar för 
en insats. Det betyder att du köper en andel i en förening 
som äger huset (fastigheten). En sådan förening kallas 
bostadsrättsförening. Du blir medlem i föreningen och får 
använda lägenheten.

Foto: Colourbox

Flerfamiljshus
Hus med hyresrätter eller 
bostadsrätter kallas med 
ett gemensamt namn för 
flerfamiljshus.
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En del bostadsrättsföreningar tillhör en stor organisation 
med fastigheter i hela Sverige, till exempel HSB eller 
Riksbyggen. Andra föreningar är små. Varje förening sköter 
sin egen ekonomi. När du bor i en bostadsrätt måste du 
betala en avgift till föreningen varje månad. Om du har lånat 
pengar till lägenheten på en bank måste du också betala 
ränta och amortering till banken. I en bostadsrätt bestämmer 
du själv hur du vill måla, renovera och utrusta din lägenhet. 
Föreningens medlemmar bestämmer gemensamt över hur ni 
ska sköta om huset och vilka större renoveringar som ni ska 
göra.

Äganderätt
Det finns inte så många lägenheter med äganderätt i Sverige. 
De flesta lägenheter är bostadsrätter och hyresrätter. 
Äganderätt är vanligare när du bor i hus eller i radhus. Då 
äger du huset själv och har ansvar för det. I ett område med 
radhus bildas det ibland en förening. Föreningen kan ansvara 
för gemensamma ytor, till exempel vägar, lekplatser och 
gräsmattor. Alla som bor i området delar då på kostnaderna.

Så skaffar du lägenhet
I många kommuner finns det en bostadsförmedling. 
Bostadsförmedlingen brukar ha en webbsida på internet där 
du kan anmäla dig och söka efter lediga lägenheter.

När du har anmält dig måste du gå till webbsidan ofta för att 
se om det har kommit några nya lediga lägenheter. Om du ser 
en annons om en lägenhet kan du söka den lägenheten.

Foto: Colourbox
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När sista anmälningsdagen för en lägenhet har gått ut väljer 
hyresvärden vilka personer som får komma och titta på 
lägenheten. När du har tittat på en lägenhet måste du tacka 
ja eller nej till lägenheten hos hyresvärden. Hyresvärden 
kontaktar dig om det blir du som får förstahandskontrakt på 
lägenheten.

Om flera personer har sökt samma hyreslägenhet har 
hyresvärden rätt att välja en av dem. Den som äger 
lägenheten eller huset (hyresvärden) bestämmer alltid 
vem som får förstahandskontrakt på lägenheterna. 
Bostadsförmedlingen kan inte bestämma det. I de stora 
kommunerna i Sverige tar det ofta lång tid innan man får 
ett erbjudande om en lägenhet eftersom det är stor brist på 
bostäder.

Tips till dig som söker lägenhet
Ibland räcker det inte att söka lägenhet hos en 
bostadsförmedling. Det kan också vara bra att kontakta en 
hyresvärd direkt. De flesta stora hyresvärdarna har egen 
webbsida där du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet. 
Använd också dina kontakter, släktingar och vänner, för att få 
information om lediga lägenheter.

Ett annat sätt att hitta lägenhet kan vara att sätta upp lappar 
i affärer, bibliotek, trappuppgångar eller på andra ställen där 
det finns anslagstavlor.

Du kan också hitta annonser om lediga lägenheter i olika 
dagstidningar och på olika webbsidor på Internet. Där kan 
du hitta lägenheter som du kan hyra i andra hand, alltså inte 
direkt av hyresvärden utan av en annan hyresgäst.

Om det är mycket svårt att hitta en lägenhet i en kommun 
kan du kanske ha bättre möjlighet om du flyttar till en annan 
kommun.

Flyttanmälan
När du flyttar måste du enligt lag anmäla din nya adress till 
Skatteverket. Då får myndigheter information om din nya 
adress. Det är gratis att göra flyttanmälan hos Skatteverket. 
Om du vill att all post ska skickas till din nya adress 
(eftersändning) så betalar du en avgift.

Du kan göra anmälan om flytt och eftersändning av post på 
Svensk adressändrings webbsida, www.adressandring.se.
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Hyra ut i andra hand och ha inneboende
Att hyra ut i andra hand betyder att en person som har ett 
förstahandskontrakt, vilket betyder ett kontrakt direkt 
med hyresvärden, hyr ut sin lägenhet till en annan person. 
Hyresvärden måste godkänna att bostaden hyrs ut i andra 
hand. Om hyresvärden inte vill att du hyr ut i andra hand 
kan du försöka få tillstånd hos hyresnämnden. Om du hyr 
ut din lägenhet utan tillstånd från din hyresvärd kan du 
tvingas lämna lägenheten. Du kan också hyra ut ett eller 
flera rum i din lägenhet eller i ditt hus, samtidigt som du 
själv bor där. Det heter att man har inneboende. Du kan ha 
inneboende utan att fråga din hyresvärd om lov men det får 
inte bo för många personer i samma lägenhet. Du kan bara 
ha inneboende om du har förstahandskontrakt.

Om du har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt och vill 
hyra ut din lägenhet måste du ha en godkänd anledning. Det 
kan vara att du ska arbeta i en annan stad eller vill prova på 
att bo som sambo. Hyresvärden brukar godkänna att du hyr 
ut din lägenhet ett år i taget.

Anledningarna för att få hyra ut en bostadsrätt är ungefär 
likadana.

Hyra i andra hand
Om du vill hyra en lägenhet i andra hand är det viktigt att ta 
reda på om hyresvärden har godkänt uthyrningen. Tänk på 
att skriva kontrakt när du ska hyra i andra hand. Kontraktet 
skrivs mellan personen som har förstahandskontrakt på 
lägenheten och dig som ska hyra lägenheten i andra hand. 

Foto: Maria Nobel
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Om du inte har skrivit kontrakt kan du tvingas flytta om 
den som har kontrakt i första hand kräver det. Den som har 
förstahandskontraktet riskerar också att förlora sin lägenhet 
om inte hyresvärden har godkänt uthyrningen i andra hand.

Hyresrättsinnehavaren har ansvaret
Du som har ett förstahandskontrakt på en lägenhet kallas 
också hyresrättsinnehavare. Som hyresrättsinnehavare är 
du ansvarig för att den som hyr din lägenhet i andra hand 
betalar hyran. Du kan förlora ditt förstahandskontrakt om 
den som hyr din lägenhet i andra hand inte sköter sig och till 
exempel inte betalar hyran eller stör grannarna.

Vilken hyra kan du ta i andra hand?
Om du har ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt 
och ska hyra ut lägenheten i andra hand finns det regler 
för hur hög hyra du kan begära. Du har rätt att genom 
hyran få ersättning för dina kostnader för bostaden. Det är 
godtagbart att lägga på 10–15 procent på hyran om du hyr 
ut lägenheten möblerad. Om du själv hyr en lägenhet i andra 
hand och betalar mycket mer än själva hyran kan du vända 
dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan hjälpa dig att få 
tillbaka dina pengar. Hyresnämnden gör en bedömning för 
varje fall.

Foto: Colourbox
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Byta lägenhet
Om du har ett förstahandskontrakt på en lägenhet har du 
rätt att byta din lägenhet om du har en godkänd anledning. 
Godkända anledningar kan vara att du behöver en större 
lägenhet, en lägenhet med lägre hyra eller en lägenhet som 
ligger närmare arbetet. Om du vill byta din lägenhet måste 
hyresvärden först godkänna bytet. Om du byter din lägenhet 
utan att hyresvärden har godkänt bytet kan du förlora ditt 
förstahandskontrakt. Om du är hyresgäst har du rätt att byta 
din lägenhet så fort du har ett förstahandskontrakt.

Svarta kontrakt
Svarta kontrakt kallas förstahandskontrakt på 
hyreslägenheter som säljs eller köps för pengar. Det är 
olagligt att sälja förstahandskontrakt. Den som säljer 
kontraktet kan dömas till fängelse i två år. Det är inte 
olagligt att köpa ett förstahandskontrakt men du tar en 
stor risk om du gör det. En hyresvärd har rätt att säga upp 
förstahandskontraktet om lägenheten är uthyrd svart.

Besiktning av lägenhet
Innan du flyttar in i en lägenhet kan du kräva av hyresvärden 
att den besiktigas. Det betyder att hyresvärden kontrollerar 
att det inte finns skador i lägenheten. Om lägenheten har 
skador från tidigare hyresgäst ska inte du behöva betala för 
dem.

Uppsägning av hyreskontrakt
Om du vill flytta från en lägenhet har du alltid en 
uppsägningstid. Uppsägningstiden börjar när du meddelar 
hyresvärden att du vill flytta. Det är oftast tre månaders 
uppsägningstid för en hyreslägenhet. Det betyder att du 
måste betala hyra i tre månader även om du vill flytta 
tidigare.

Hyresvärden har rätt att säga upp hyresgäster som 
inte sköter sig. Den som inte sköter sig kanske inte har 
betalat hyran i rätt tid eller gjort saker som inte är bra för 
lägenheten eller huset.

Praktiska saker när du bor i lägenhet
Alla hus i Sverige är byggda för att vara varma på vintern. 
Husen är känsliga för fukt. Det kan lätt bli skador om 
lägenheten sköts på fel sätt. När du städar golven i 
lägenheten ska du bara använda lite vatten. Du ska se till 
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att alla golv och andra ytor blir torra. Om du ser att en kran 
eller vattenledning läcker eller droppar ska du alltid säga 
till hyresvärden. Lägenheten har ventiler för att rensa bort 
fuktig luft. Därför är det viktigt att ventilerna är öppna året 
om.

Gemensamma utrymmen
Alla hyresgäster i ett hyreshus har tillsammans ansvar för 
de utrymmen som alla använder, till exempel trappuppgång, 
tvättstuga och området runt huset. Du betalar oftast för 
städning av till exempel trappuppgången, källare och vind 
när du betalar din hyra. Men du har också ansvar för att 
städa efter dig själv. Du får inte ställa saker i trappuppgångar 
eftersom det måste finnas plats för människor att springa 
ut om det börjar brinna eller händer något annat i huset. Du 
måste följa reglerna om att boka tid i tvättstugan och om att 
städa tvättstugan när du använt den.

Hemförsäkring
Det viktigt att du har en hemförsäkring eftersom det ger 
dig en grundtrygghet. Det finns många olika företag som 
säljer hemförsäkringar. Du måste själv jämföra och välja det 
företag som passar dig bäst när du vill köpa en försäkring. 
En hemförsäkring ger dig pengar tillbaka för saker som 
har stulits eller förstörts, kanske i en översvämning eller 
brand. Hemförsäkringen ger skydd för allt du har hemma. 
Det ger också skydd för alla personer som står med på 
försäkringsbrevet och bor i samma bostad. Om du äger 
din bostad kan du komplettera hemförsäkringen med en 
bostadsrättsförsäkring eller en villaförsäkring.

Hemförsäkringen har olika delar:

 • Egendomsskydd – kan ge dig pengar för saker som går 
sönder eller blir stulna.

 • Rättsskydd – du kan få hjälp att betala kostnader för 
juridiskt ombud om du råkar i bråk med någon.

 • Överfallsskydd – kan ge ekonomisk ersättning om du 
skadas vid till exempel misshandel eller våldtäkt.

 • Ansvarsförsäkring – kan ge pengar om du måste betala 
skadestånd till någon.

 • Reseskydd i 45 dagar under en resa till annat land.
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Det finns också andra typer av försäkringar som ger dig 
skydd:

 • Allriskförsäkring – ger ett utökat skydd för dina saker. 
Den gäller för så kallade plötsliga och oförutsedda 
händelser, till exempel om du skulle råka tappa mobilen 
i sjön.

 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring – ersätter kostnader 
för läkarvård om du blir skadad i en olycka. Blir du 
invalidiserad, kan du få en större summa pengar en 
gång.

Miljö, natur och ekologisk 
hållbarhet
Ekologisk hållbarhet eller hållbar utveckling betyder att 
samhället utvecklas i samklang med naturen. Att människor 
och företag beter sig på ett sätt som inte förstör miljön. 
Sveriges riksdag har bestämt miljömål för ekologisk 
hållbarhet som hela Sverige ska arbeta efter. Miljön ska 
skyddas, vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska 
skada människor och att den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Användning av energi och naturresurser ska 
begränsas och effektiviseras för att minska hotet om ett 
förändrat klimat.

Kommunerna ansvarar för det lokala miljöarbetet. Det 
handlar till exempel om hur kommunen tar hand om avfall 
eller hur vi kan använda energi på ett bra sätt. Varje invånare 
i Sverige har ett ansvar att leva miljövänligt.

Avfallshantering och återvinning
Det blir mycket avfall i Sverige varje år. Från varje svensk 
bostad kommer det 350 kilo sopor och avfall varje år. Det 
kostar mycket att ta hand om alla sopor. Det är viktigt att 
hantera avfallet på ett miljövänligt sätt.

Mycket av det vi slänger kan återvinnas och användas igen. 
På det sättet sparar vi på naturens resurser. Det är lag på 
att alla som bor i Sverige ska sortera sitt avfall och det finns 
ett system för att ta till vara på och återvinna material och 
energi som finns i avfallet



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län54 | Om Sverige

Nära de flesta hyreshus finns det stationer eller soprum där 
du ska sortera ditt avfall.

Det betyder att du slänger matrester, metall, glas, plast och 
papper i olika behållare.

Många hyresvärdar ger sina hyresgäster speciella påsar till 
matrester. Matresterna läggs i en kompost och blir till jord.

Det finns också andra platser där du kan lämna avfall:

 • Återvinningsstation 
Här ska du lämna förpackningar, tidningar och batterier.

 • Miljöstation, som ofta finns på bensinstationer. 
Här ska du lämna allt avfall som är farligt för miljön.

 • Återvinningscentral 
Här ska du lämna grovavfall och större saker men också 
farligt avfall, till exempel kemikalier och elektroniska 
saker.

Sortering av matrester
Matrester du sorterar komposteras och blir till näringsrik 
jord. När du sorterar matrester minskas det avfall som 
behöver brännas.

Det här räknas till matrester och kan komposteras:

Rester av fisk och skaldjur, rester av kött, äggskal, grönsaker 
och frukt, bröd, te, kaffe och kaffefilter, hushållspapper, 
blommor samt växter och jord.

Foto: Miljöförvaltningen Göteborgs StadFoto: Hanna Sjöstedt

Miljöstation och 
återvinningscentral.
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Sortering av förpackningar, tidningar och 
batterier
I alla kommuner finns återvinningsstationer där du ska 
lämna till exempel förpackningar, tidningar och batterier. När 
du lämnar förpackningarna på återvinningsstationen ska de 
vara rena och torra.

På en återvinningsstation finns olika behållare för:

 • tidningar
 • förpackningar av papper
 • förpackningar av plast
 • förpackningar av metall
 • ofärgade förpackningar av glas
 • färgade förpackningar av glas
 • batterier

Tidningar
När vi återvinner tidningar sparar vi mycket energi när 
nya tidningar ska göras eftersom man kan göra nytt 
tidningspapper av de gamla tidningarna.

Förpackningar av papper
Förpackningar av papper som till exempel tomma kartonger, 
kan återvinnas och användas för att göra nya förpackningar.

Förpackningar av plast
Både mjuk och hård plast kan återvinnas. I behållaren för 
plast ska du till exempel lägga förpackningar av plast och 
frigolit. Saker av plast som inte är förpackningar, till exempel 
diskborstar och leksaker, räknas som vanligt skräp och ska 
inte slängas här.

Förpackningar av metall
Metall går att återvinna flera gånger och det sparar mycket 
energi.

I behållaren för metall lämnar du förpackningar av stål, plåt 
och aluminium.

I den här behållaren ska du inte lägga metallförpackning som 
innehåller färg eller lim – det är farligt avfall och ska lämnas 
på en miljöstation. Du ska inte heller slänga sprayburkar här 
– det är också farligt avfall.
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Förpackningar av glas
Glaset kan också återvinnas flera gånger. Vi sparar både 
energi och råvaror om vi återvinner glas. Ungefär 40 procent 
av det återvunna glaset används till att göra nya saker av 
glas, till exempel flaskor. Du ska skilja på färgat och ofärgat 
glas när du sorterar.

Restavfall
Det skräp som inte går att sortera slänger du i den vanliga 
behållaren i soprummet. Det brukar brännas i stora 
förbränningsanläggningar. När man eldar upp restavfallet 
brukar man ta hand om värmen. Den kan till exempel 
användas för att värma upp hus. Det kallas fjärrvärme.

Elektriska produkter
El-avfall kallas alla elektriska saker som vi slänger. Allt 
el-avfall ska lämnas på en återvinningscentral. Hit räknas 
glödlampor, lysrör och allt med sladd eller batteri. Batterier 
ska tas ur och sorteras för sig.

Grovavfall
Grovavfall kan till exempel vara gamla möbler och 
trasiga cyklar. Om du bor i hyreshus kan du få hjälp av 
fastighetsägaren att ta hand om grovavfallet. Annars lämnar 
du det på en återvinningscentral.

Farligt avfall
Farligt avfall är saker som kan vara giftiga, explosiva, 
brandfarliga eller frätande. Farligt avfall kan göra skada 
också i små mängder.

Foto: Christer EhrlingFoto: Christer Ehrling

Lämna farligt avfall på en 
miljöstation eller till en 
särskild bil som hämtar 
farligt avfall.
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Det är därför mycket viktigt att tänka på att inte slänga 
farligt avfall med det vanliga avfallet.

Farligt avfall ska lämnas på en miljöstation, en 
återvinningscentral eller till särskilda bilar som hämtar 
farligt avfall.

Exempel på farligt avfall:
Bilbatterier, bränslen och oljor, färg och limrester, klorin, 
lysrör, glödlampor och lågenergilampor, lösningsmedel, 
lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton, tändvätska, 
batterier som man kan ladda samt vissa avfettnings- och 
rengöringsmedel.

Nedskräpning
Ett stort problem är allt skräp som slängs utomhus trots att 
det är förbjudet. Det kostar många miljoner kronor varje år 
att städa undan.

Nästan alla har farligt avfall i hemmet. Det kan vara 
aceton, tändvätska, nagellack eller brandvarnare. 
Bilbatterier, spillolja, färg, klorin, lim och lysrör är andra 
exempel. 

Foto: Bo Kågerud 

Läkemedel som blivit över ska lämnas till apotek.  
På apoteken finns påsar för läkemedel som ska slängas. 

 
 

Foto: Christer Ehrling 
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Vatten och avlopp
I Sverige finns det mycket vatten. Det vatten som finns i våra 
kranar har mycket hög kvalitet. Det är ofta bättre än det 
vatten du köper på flaska. Det är bara kallvattnet från kranen 
som är rent. Det varma vattnet kan bli smutsigt av rören 
som leder vattnet. Därför ska du inte dricka varmvatten eller 
använda det direkt i matlagningen. Vatten från avloppen leds 
till ett reningsverk. Där renar man vattnet och släpper sedan 
ut det i havet. Allt går inte att rena och det är svårt att få bort 
giftiga ämnen. Därför måste vi alla vara försiktiga med vad vi 
häller ut i avloppet.

Vad får hamna i avloppet?
Det enda du får spola ner i toaletten är toalettpapper och 
sådant som kommer ur kroppen. Toalettpapper är ett 
särskilt papper som kan lösas upp i vatten. Annat papper, till 
exempel hushållspapper, våtservetter och pappersnäsdukar, 
kan orsaka stopp i avloppet. Det kan också skapa problem i 
reningsverket.

Foto: Hanna SjöstedtBara kallt vatten från kranen räknas som dricksvatten. 
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För att slippa gifter i avloppen kan du köpa miljövänliga 
produkter. Det finns till exempel tvättmedel och diskmedel 
som har symbolen Svanen eller Bra miljöval. Läkemedel eller 
mediciner ska du aldrig slänga i avloppet eller i soporna 
lämna till ett apotek. På apoteken kan du hämta speciella 
påsar att slänga mediciner i.

Energi
All energi och el vi använder påverkar miljön. Det går åt stora 
mängder energi vid transporter, uppvärmning av byggnader 
och i industrin. Ofta kommer energin från olja, gas och kol 
och är inte bra för miljön. För att minska förändringarna i 
klimatet behöver vi använda mindre energi och välja energi 
från vatten, vind och sol som är bättre för miljön.

För att bidra till att minska utsläppen kan du åka kollektivt. 
Det betyder att du tar spårvagn, tunnelbana, tåg eller buss 
istället för bil. Du kan också välja att åka tåg istället för flyg. 
Det är också bra att tänka på vad du köper i affären. Du kan 
handla saker som är tillverkade nära där du bor. Du kan 
också välja att äta mindre kött eftersom köttproduktion är 
mycket energikrävande. Du kan också spara energi i din 
bostad.

Spara energi i din bostad
Du sparar energi i din bostad genom att till exempel inte 
ställa möbler framför elementen. Då kan värmen lättare nå 
ut i rummet. Elektriska apparater är ofta på hela tiden, i 
standby-läge. Du sparar mycket energi om du alltid stänger 
av elektriska apparater. Du sparar också mycket energi om 
du lägger ett lock på kastrullen när du kokar något på spisen 
eller använder en vattenkokare.

Använd också lågenergilampor eller släck lamporna när du 
går hemifrån.

Bra miljöval Svanen
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Varifrån kommer din el?
El, elektrisk energi, i Sverige kommer mest från 
vattenkraft och kärnkraft. Vattenkraft är el som skapas i 
vattenkraftverk i många av Sveriges älvar. I Sverige finns 
det tre aktiva kärnkraftverk med sammanlagt tio reaktorer. 
Kärnkraftverken ger el som täcker mer än hälften av det 
svenska elbehovet. En mindre del av den svenska elen 
kommer från biobränsle, olja och gas. Biobränsle är till 
exempel ved eller trä. Sju procent av elenergin kommer från 
vindkraften. Vattenkraft och vindenergi är bäst för miljön 
eftersom det är energi från källor som inte tar slut.

Val av elföretag
Du kan tjäna mycket pengar på att byta elbolag. Om du bor i 
lägenhet kan du spara mellan 400 och 1 000 kronor varje år. 
Om du bor i hus kan du spara flera tusen kronor.

Elpriskollen – jämför elpriser och villkor
På webbsidan Elpriskollen hittar du elpriser och villkor från 
alla elbolag i Sverige. Gå in på webbsidan 
www.elpriskollen.se för att se vilket bolag som blir bäst för 
dig.

Det är enkelt att byta elbolag. I de flesta fall räcker det med 
ett telefonsamtal. Men du måste titta på vilket avtal du har 
eftersom det kan vara dyrt att byta mitt i en period.

Olika typer av elavtal

Fast elpris:
Priset på elen är bundet under en viss 
tid. Det kan vara bra med ett sådant 
avtal eftersom du är skyddad om priset 
på el går upp. Men samtidigt får du inte 
billigare el när priset går ner.

Rörligt elpris:
Priset på elen ändrar sig efter 
marknaden. Du får billigare el när priset 
på el går ner. Priset på el kan gå både upp 
och ner under avtalet.

Vindkraftverk Foto: Colourbox
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Tillsvidarepris:
Ett pris du får automatiskt om du inte själv väljer något. 
Priset är rörligt och ändras ungefär tre gånger per år. 
Tillsvidarepris är ofta dyrare än fast och rörligt pris.

Miljömärkt el (grön el):
Miljömärkt el betyder att den el du betalar för tillverkas från 
miljövänliga källor, till exempel vind- och vattenkraft.

Så fungerar din kommun
Alla som bor i Sverige bor i en kommun. Det finns 290 
kommuner i landet. I Sverige bestämmer kommunerna själva 
hur mycket invånarna ska betala i kommunalskatt och vad 
pengarna ska användas till. Det kallas kommunalt självstyre. 
En nämnd är en grupp politiker som bestämmer inom ett 
särskilt område i kommunen, till exempel inom skolan. 
Exempel på andra områden är barnomsorg, äldreomsorg, 
socialtjänst, trafik, miljö, fritid och kultur. Politikerna i 
nämnderna är ofta fritidspolitiker. Det betyder att de arbetar 
i nämnden vid sidan av ett vanligt arbete eller studier. Varje 
nämnd får olika mycket pengar. Hur mycket de får beror 
på vilket område de bestämmer över. Varje nämnd har en 
förvaltning. Där arbetar tjänstemän med att planera och göra 
det som nämnden har beslutat.

Det är ofta kommunen som ansvarar för frågor som rör ditt 
vardagsliv.

Alla barn i Sverige har 
rätt att gå i en förskole-
klass när de fyllt 6 år.

Foto: Colourbox
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Här nedanför kan du läsa om några av de områden som 
kommunerna har ansvar för:

Barnomsorg
Barnomsorg är ett gemensamt namn för pedagogisk 
verksamhet för yngre barn. Inom barnomsorgen finns det till 
exempel förskolor, familjedaghem och fritidshem.

Du som studerar, arbetar eller söker arbete har rätt att 
lämna ditt barn till en förskola i ditt område. Förskolan är till 
för barn i åldern ett till fem år.

Grundskola
I alla kommuner finns kommunala grundskolor för barn 
som är mellan sex och 16 år. Det kan också finnas fristående 
skolor och helt privata skolor. Går man i privat skola får man 
betala en avgift. De kommunala och fristående skolorna 
betalas av skattemedel. Det år barn fyller sex år kan de få 
plats i en förskoleklass. Du får välja om du vill att ditt barn 
ska gå i en förskoleklass. De flesta barn i Sverige gör det. 
Det år barn fyller sju år måste de gå i skolan. Det kallas 
skolplikt. Grundskolan är gratis, både i kommunala skolor 
och i friskolor. Vilka skolor som finns i din kommun ser du på 
kommunens webbsida.

Äldreomsorg
Gamla människor behöver ofta hjälp med praktiska saker i 
vardagen. Enligt svensk lag har äldre människor rätt att få 
stöd och hjälp från samhället.

Äldreomsorg

Foto: Colourbox
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Många gamla människor vill bo kvar hemma. Kommunen 
kan hjälpa till med vård och service så att man kan bo kvar i 
sitt hem. Det kallas hemtjänst. Man kan också få hjälpmedel 
eller andra saker som gör det lättare att bo kvar hemma. till 
exempel en rullator, en större duschkabin eller lägre trösklar.

Om det inte fungerar att bo kvar hemma kan man få flytta 
till ett boende anpassat för äldre personer. Det finns olika 
former av kommunala äldreboenden där äldre kan bo i egen 
lägenhet. På boendena finns det personal som kan hjälpa 
gamla personer med vård och service som till exempel mat 
och städning.

Socialtjänsten/socialkontor
Som på andra platser i världen ska föräldrar i Sverige ta 
hand om sina barn och ungdomar. Men om det inte fungerar 
bra har socialtjänsten i kommunen det största ansvaret. 
Socialtjänsten ger hjälp till barn och familjer som på olika 
sätt har det svårt. Det kan vara familjer som inte har 
tillräckligt med pengar. Det kan vara personer som inte har 
någonstans att bo. Eller personer som har problem med 
droger och alkohol. Eller kvinnor som blivit slagna och 
hotade. Hjälpen från socialtjänsten kan vara samtal, kurser 
för föräldrar, kontaktpersoner för ungdomar eller för hela 
familjen. En kontaktperson är som en extra kompis eller 
släkting att prata med eller hitta på roliga saker med. Om 
någon anmäler till socialtjänsten att ett barn behandlas 
dåligt hemma säger lagen att socialtjänsten måste undersöka 
hur barnet har det.

Om det finns mycket stora problem kring barnet kan 
socialtjänsten bestämma att barnet ska flytta från sina 
föräldrar.

På socialkontoren kan du få:

 • Råd och hjälp till ungdomar och barnfamiljer.
 • Råd och hjälp om du har problem med missbruk.
 • Råd och hjälp om arbete och studier.
 • Försörjningsstöd.

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd heter också ekonomiskt bistånd. Det kallas 
också ofta för socialbidrag. Det är en hjälp för den som inte 
har några pengar. Om den som söker försörjningsstöd kan 
arbeta måste han eller hon söka arbete samtidigt. Man måste 
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också delta i andra aktiviteter som socialtjänsten ordnar. Om 
man inte deltar i de aktiviteter som socialtjänsten ordnar 
kan man få avslag och inte få pengar. Du har oftast inte rätt 
till pengar från socialtjänsten om du har pengar på banken 
eller äger något värdefullt, till exempel en bil.

Försörjningsstödet är delat i två delar. En del (riksnormen) 
bestäms av regeringen och är lika stor i hela landet. Den 
andra delen ska täcka kostnader för varje person.

Fritid och kultur
Svenska kommuner har olika tjänster inom fritid och kultur. 
Kommunerna har bibliotek där du kan låna böcker gratis. De 
kan ha kulturskolor där barn och ungdomar, för en mindre 
avgift, kan lära sig spela olika instrument, måla eller spela 
teater. Kommunerna ger ofta också ge stöd till föreningar.

Bibliotek
Alla svenska kommuner har bibliotek för invånarna. Det 
största ligger ofta centralt och kallas för stadsbibliotek.

I större kommuner brukar det också finnas mindre bibliotek 
i olika delar av kommunen. På biblioteken kan du låna 
böcker, läsa tidningar, lyssna på musik och använda datorer. 
Där finns böcker och tidningar på många olika språk. Vissa 
bibliotek har också språkträning och läxläsning.

Du lånar böcker, tidningar och cd-skivor gratis. För att kunna 
låna behöver du ett bibliotekskort (lånekort). Det får du på 
biblioteket.

Foto: Colourbox
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Konsumentkontor
I de flesta kommuner brukar det finnas ett konsumentkontor. 
Där kan du exempelvis få hjälp om du har köpt något 
som det är fel på och som du inte är nöjd med. Hos 
konsumentkontoret kan få veta vilka rättigheter och 
skyldigheter du har som konsument och hur du gör för att 
reklamera (lämna tillbaka en vara) som det är fel på.

Kontakt med myndigheter
Det finns olika sätt att kontakta en myndighet i Sverige. Om 
du har enklare frågor är det bäst att använda myndighetens 
webbsida på internet. Det är vanligt att myndigheter 
har information på olika språk. Försäkringskassan 
har till exempel information på 22 språk bland annat 
arabiska, somaliska, farsi och sorani. Du kan också gå till 
myndighetens kontor. Kontoren är öppna för alla.

Du har rätt till tolk.

Foto: Colourbox
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Rätt till tolk
Om du inte förstår svenska har du rätt att få en tolk. Du har 
rätt till tolk på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
socialtjänsten och på sjukhus. Du måste tala om att du 
behöver tolk när du bokar tid för besök.

Att hantera din ekonomi
Banker, konton och kontokort
De flesta personer har ett bankkonto och ett bankkort. Med 
bankkortet kan du ta ut pengar, från ditt konto, i en automat. 
Du kan också använda kortet när du handlar i en affär. För att 
få bankkonto och kontokort måste du prata med banken.

Det finns olika sorters kort:

 • Bankkort – kan användas för att ta ut pengar i automat. 
Det går också bra att betala med kortet. Pengarna dras 
direkt från ditt konto.

 • Betalkort – kan du betala med. Pengarna dras inte 
från kontot direkt. Du får istället en räkning en gång i 
månaden. Betalkort är oftast dyrare än bankkort.

 • Kreditkort – ett kort som det går att låna pengar med. 
När du betalar med kreditkort lånar du pengar av 
banken. Du betalar ofta höga räntor när du lånar med 
kreditkort.

De flesta personer lånar pengar av en bank om de ska köpa 
bostad eller bil. För att kunna låna pengar av en bank måste 
du ha stabil inkomst.

Betala räkningar via Internet eller autogiro
För att kunna betala räkningar (fakturor) och se hur mycket 
du har på ditt bankkonto via internet måste du först gå till 
din bank. Där får du information om hur du gör.

Autogiro betyder att pengarna för återkommande räkningar 
dras automatiskt från ditt konto.

Hemutrustningslån
Ett hemutrustningslån är ett lån till nyanlända flyktingar och 
invandrare för att de ska kunna köpa möbler och saker till 
hemmet.

Foto: Colourbox
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Du har rätt att söka ett hemutrustningslån om du har fått 
uppehållstillstånd för att du är flykting, skyddsbehövande 
eller anhörig till dessa. Du måste söka lånet de första 
två åren efter du har blivit registrerad (folkbokförd) i en 
kommun.

Om du vill söka hemutrustningslån ska du tala med din 
handläggare på kommunen eller din etableringshandläggare 
på Arbetsförmedlingen. De skickar din ansökan till Centrala 
studiestödsnämnden, CSN.

Hemutrustningslån är ett lån. Det betyder att du måste 
betala tillbaka pengarna till CSN med ränta. Hur mycket 
du kan låna beror på hur många ni är i familjen och om 
du hyr en bostad som är möblerad. Du kan läsa mer om 
hemutrustningslån på olika språk på CSN:s webbsida: 
www.csn.se/hemutrustningslan

Betalningsanmärkning
Om du inte betalar dina räkningar och skulder i tid får du 
brev med påminnelser om att betala. Om du fortfarande 
inte betalar skickas räkningen till ett inkassoföretag. Om du 
inte heller betalar räkningen från inkassoföretaget hamnar 
ärendet till sist hos Kronofogdemyndigheten och du får en 
betalningsanmärkning.

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har 
skött dina betalningar. Det får stora konsekvenser för dig 
som privatperson. Det kan betyda att du får svårt att få lån, 
hyra en lägenhet, få ett arbete eller ett telefonabonnemang.

Det finns företag som arbetar med att lämna information 
om vilken ekonomi en person eller ett företag har. De kallas 
kreditupplysningsföretag. Om du till exempel vill köpa 
en mobiltelefon på avbetalning kontaktar försäljaren ett 
kreditupplysningsföretag. De kan då ge information om du 
har en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning 
finns kvar i tre år för en privatperson och fem år för ett 
företag.
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Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten kallas ofta bara för Kronofogden. 
Kronofogden tar hand om skulder som inte är betalda. 
Om någon är skyldig dig pengar kan Kronofogden hjälpa 
dig att få tillbaka dem. Kronofogden arbetar också med 
skuldsanering. Det betyder att Kronofogden hjälper den som 
har stora skulder att få ordning på ekonomin.

Säkerhet
För att du ska kunna leva ett tryggt liv finns det i Sverige 
myndigheter som arbetar med säkerhet. Det finns också 
sådant du kan göra själv vad gäller din säkerhet.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten släcker eld vid bränder och hjälper till vid 
olyckor i trafiken eller på havet. Räddningstjänsten arbetar 
också med att förhindra att det börjar brinna. Den kan till 
exempel berätta om hur brandvarnare och brandsläckare 
fungerar. Räddningstjänsten kallas också brandkåren och hör 
till kommunen.

Gör så här om det börjar brinna
 • Rädda – Rädda personer som är i fara, men ta inga 

risker. Tänk på att brandrök är giftig. Kryp längs golvet 
för att ta dig ut. Stäng fönster och dörrar.

 • Varna – Varna dem som hotas av branden.
 • Larma – Sätt på brandlarmet om det finns och ring 

112 från en säker plats. Möt Räddningstjänsten när den 
kommer.

 • Släck – Om du har släckutrustning kan du börja släcka. 
Spruta med en brandsläckare mot glöden – inte på elden.

Viktigast om du ser en brand är att ringa 112! Du ska berätta 
vad som har hänt och vilka skador som syns. Du måste också 
tala om adressen och var hjälpen behövs och vem du är som 
ringer.

Polisen
Om du vill fråga polisen om något eller berätta om ett brott 
ska du ringa 114 14. Det är samma nummer i hela Sverige. 
Om det är bråttom och något händer akut ska du larma 
på nummer 112. Du ska ringa 112 om du ser ett brott, om 
någon är skadad och behöver hjälp eller om det brinner.
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Trafiksäkerhet
Trafikverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för 
trafiksäkerhet. Målet för svenska myndigheter är att ingen 
människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. En 
viktig del är att trafikanter håller rätt hastighet, kör nyktra 
och att alla använder skydd. Det är lag på att alla som åker i 
en bil ska ha bilbälte. Barn behöver särskilt skydd, som till 
exempel sittkudde eller bilbarnstol. Det är också lag på att 
alla barn under 15 år ska ha hjälm när de cyklar.

I Sverige ska du köra och cykla på höger sida av vägen. 
Använd cykelbana om det finns. Du ska gå på gångbana eller 
trottoar om det finns. Du kan också gå på vänster sida på en 
gata eller väg. Använd övergångsställe när du vill gå över en 
gata. Då måste bilar och cyklar släppa fram dig.
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Diskussionsfrågor kapitel 2
Vilka minoritetsgrupper finns i ditt hemland/i andra länder 
som du känner till? 

Vad tycker du om allemansrätten?

På vilka olika sätt kan du hitta en lägenhet?

Vad är bra att tänka på när du använder gemensamma 
utrymmen vid din bostad?

Varför är det mycket viktigt att inte slänga, släppa ut eller 
spola ner farligt avfall?

Vilka kommunala verksamheter har du haft kontakt med?

Vad händer om du får en betalningsanmärkning?

Vad tycker du om Sveriges trafiksäkerhetsregler för att 
skydda barn?
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3. Att försörja sig och 
utvecklas i Sverige 
Innehåll
Arbetsmarknaden i Sverige

Att vara anställd

Att söka arbete

Att starta eget företag

Arbetslöshetsförsäkringen

Att betala skatt

Folkbokföring

Socialförsäkringen

Utbildning för vuxna

Fritids- och föreningsliv

Stenläggare Foto: Colourbox
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Arbetsmarknaden i Sverige
Arbetsmarknaden kan delas in i privat och offentlig sektor. I 
den privata sektorn finns vinstdrivande företag med privata 
ägare. Dessa företag kan se olika ut och kan vara till exempel 
små butiker eller annan handel, tillverkningsindustrier, 
byggverksamhet, juridik och ekonomi, transport och 
restauranger. Cirka 70 % av alla anställda arbetar i den 
privata sektorn.

Den offentliga sektorn ägs av stat, kommuner och landsting. 
I den offentliga sektorn jobbar många människor inom 
till exempel sjukvård, utbildning, polis, social omsorg, 
förskola, miljöskydd, avfallshantering, vatten och avlopp och 
räddningstjänst.

Bristyrken – här finns jobben
De yrken där man tror att det kommer att saknas personal i 
framtiden kallas för bristyrken.

För att kunna arbeta med dessa yrken behöver du oftast en 
yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå eller en högre 
utbildning. Högre utbildning är studier efter gymnasiet ofta 
på universitet eller högskola.

Foto: ColourboxlFrisörer är ofta egenföretagare.
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Utbildning är viktigt för att få ett jobb i Sverige och en 
lång utbildning ger fler möjligheter till arbete. Många 
arbetsgivare har som krav att den som söker ett jobb ska 
ha gymnasiekompetens. Det betyder att du tagit examen 
från gymnasiet. Att ha examen från gymnasiet är också 
nödvändigt för att kunna söka in till en högre utbildning.

Här nedanför kan du läsa inom vilka yrken som 
arbetsförmedlingen säger att det kommer att vara brist 
på under den närmaste tiden. (Källa: Arbetsförmedlingen, 
2015)

Yrken med eftergymnasial nivå på utbildningen där det 
råder störst brist på sökande (där det är lätt att få jobb) 
under 2015

 • Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
 • Sjuksköterskor inom akutsjukvård
 • Läkare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
 • Specialpedagoger
 • Civilingenjörer, bygg och anläggning
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
 • Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
 • Civilingenjörer, elkraft
 • IT-arkitekter
 • VVS-ingenjörer
 • Operationssjuksköterskor
 • Distriktssköterskor
 • Geriatriksjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Testare och testledare
 • Barnsjuksköterskor
 • Förskollärare
 • Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
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Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst 
brist på sökande(där det är lätta att få jobb) under 2015

 • Kockar
 • Murare
 • Byggnadsplåtslagare
 • Glasmästare
 • Lastbilsmekaniker
 • Isoleringsmontörer
 • Golvläggare
 • Installationselektriker
 • VVS-montörer
 • Bilmekaniker
 • Betongarbetare
 • Verktygsmakare
 • Bagare/konditorer
 • Anläggningsarbetare
 • Styr- och reglertekniker
 • Maskinreparatörer
 • Medicinska sekreterare
 • Distributionselektriker
 • Telefonförsäljare
 • Fastighetstekniker

Var finns jobben i framtiden?
Arbetsförmedlingen ser i sina prognoser att det kommer 
att vara brist på arbetskraft inom vissa yrken i framtiden, 
om fem till tio år. Denna brist på personal kompenseras till 
viss del av att personer väljer att flytta till Sverige. Här följer 
en lista på yrken och grupper där det kommer att behövas 
personal om fem till tio år.

Yrken med eftergymnasial nivå på utbildningen
 • Datayrken
 • Förskollärare och fritidspedagoger
 • Grundskollärare
 • Gymnasielärare i yrkesämnen
 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Specialpedagoger
 • Tandläkare
 • Teknikyrken
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Yrken inom övriga utbildningsnivåer
 • Bilmekaniker
 • CNC-operatörer
 • Flera byggyrken
 • Lastbilsmekaniker
 • Tandsköterskor
 • Undersköterskor
 • Verkstadsmekaniker
 • Verktygsmakare

Källa: Arbetsförmedlingen

Jämställdhet på arbetsmarknaden
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla viktiga 
områden i livet. Regeringen har satt upp mål för hur 
jämställdheten i Sverige ska öka. När ett samhälle tar tillvara 
på både mäns och kvinnors kompetens och kreativitet bidrar 
det bland annat till ökad ekonomisk tillväxt.

Sverige är på många sätt ett jämställt land. Cirka 80 procent 
av alla kvinnor i Sverige mellan 20 och 64 år arbetar 
utanför hemmet, vilket är en hög andel i jämförelse med 
många andra länder. Men det finns brister i jämställdheten 
på arbetsmarknaden. Kvinnor som arbetar inom samma 
yrken som män har oftast lägre lön trots att de gör samma 
jobb som män. Det finns färre kvinnor än män i företagens 
ledningar. Forskning visar också att det är skillnad på mäns 
och kvinnors möjligheter att kunna kombinera arbete och 
familjeliv. Kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet även 
om de jobbar lika mycket som män. Fler kvinnor än män är 
föräldralediga under längre perioder.

Regeringen jobbar för en förbättrad jämställdhet inom 
flera områden. Till exempel är målet att kvinnor och män 
inte ska välja yrken utifrån sitt kön utan utifrån lämplighet, 
kompetens och intresse. Det finns en uppdelning av 
arbetsmarknaden i Sverige där det till exempel arbetar fler 
kvinnor inom vård- och omsorg och fler män inom teknik- 
och byggbranschen. Det är också fler män än kvinnor som 
startar eget företag och är chefer på en arbetsplats.
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Bilden visar könsfördelningen inom de trettio vanligaste 
yrkena i Sverige. Endast tre av de 30 största yrkena har en 
jämn könsfördelning, dvs. 40–60 procent av vardera könet.

Sociala koder på arbetsmarknaden
Det finns vissa sociala koder som kan anses typiska för den 
svenska arbetsmarknaden.

Det är mycket vanligt att organisationen på en arbetsplats 
är ”platt”. Det betyder att det inte finns så många chefer. 
Det betyder också att chefen och medarbetarna bestämmer 
mycket gemensamt. Detta sätt att ta beslut på kan ta mer tid 
men det ger ofta en ökad känsla av delaktighet och större 
ansvarstagande. Den som är anställd förväntas också ofta ta 
ansvar i arbetet.

Källa: SCB

Könsfördelning inom de 
trettio vanligaste yrkena 
i Sverige.
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Stämningen på många arbetsplatser är ofta informell. Det 
kan handla om hur man tilltalar varandra och om hur man 
klär sig. Det är vanligt att man har ”vardagskläder” på jobbet.

Tid är en viktig fråga på många svenska arbetsplatser. Det är 
viktigt att komma i tid.

En viktig stund på arbetsdagen är fikastunden när alla 
träffas, pratar och dricker kaffe eller te.

Arbetsgivare och arbetstagare
Arbetsmarknaden är uppdelad i två sidor: arbetsgivare och 
arbetstagare.

Arbetstagare kallas också för anställda. Det finns föreningar/
organisationer för både arbetstagare och för arbetsgivare. 
Det är föreningar eller organisationer där arbetsgivare eller 
arbetstagare samarbetar och jobbar för sina intressen på 
arbetsmarknaden. Alla som är medlemmar i föreningen eller 
organisationen får vara med och påverka.

Arbetsgivarorganisationer representerar arbetsgivarnas 
intressen.

De största arbetsgivarorganisationerna är:

 • Svenskt näringsliv för privata företag
 • Arbetsgivarverket och SKL för offentligt arbetsplatser

Fackliga organisationer representerar arbetstagarnas, de 
anställdas, intressen.

De största fackliga organisationerna är:

 • LO (Landsorganisationen i Sverige)
 • TCO (Tjänstemännens centralorganisation)
 • SACO (Sveriges akademikers centralorganisation)

De fackliga nationella organisationerna består av flera 
mindre fackföreningar som representerar olika yrken och 
branscher.

I Sverige har det funnits fackföreningar sedan 1880-talet 
och många anställda väljer att vara medlemmar. Det är 
frivilligt att vara med i en fackförening. De som är med i en 
fackförening betalar en medlemsavgift. Det är vanligt att vara 
medlem både i en fackförening och i en arbetslöshetskassa, 
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A-kassa. En A-kassa är en ekonomisk förening som ger 
pengar till sina medlemmar om de blir arbetslösa. Det finns 
många olika A-kassor och ofta är A-kassan kopplad till den 
fackförening du är med i.

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer träffas 
regelbundet och förhandlar om vilka regler som ska gälla på 
arbetsmarknaden. Dessa förhandlingar handlar bland annat 
om löner och andra rättigheter och skyldigheter på 
arbetsplatsen. Rätten att förhandla bestäms i lagen om 
medbestämmanderätt, MBL.

Arbetsrätt
Det finns många lagar och avtal som gäller arbete i Sverige. 
De lagar och regler som gäller mellan arbetsgivare och 
arbetstagare kallas för arbetsrätt.

Lagen om medbestämmande, MBL
Lagen om medbestämmande, MBL, är en viktig lag inom 
arbetsrätten. I lagen finns regler om rätten att organisera 
fackföreningar på arbetsplatserna. Lagen säger också att 
arbetsgivaren måste informera arbetstagarna om viktiga 
saker som gäller arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste också 
förhandla med fackföreningen innan den beslutar om 
förändringar på arbetsplatsen.

Foto: ColourboxDet finns olika lagar och överenskommelser som reglerar den svenska arbetsmarknaden.
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Lagen om anställningsskydd, LAS
Lagen om anställningsskydd, LAS, skyddar anställda vid 
uppsägningar.

Lagen gäller främst anställda med fast anställning. I lagen 
står det att en person inte kan sägas upp från sitt arbete utan 
saklig grund. Saklig grund kan vara att det inte finns arbete 
eller att en anställd inte sköter sig på arbetet.

I lagen om anställningsskydd finns det regler om vilka 
anställda som ska sägas upp först när det är brist på arbete. 
Det kallas turordningsreglerna. Huvudregeln är att den som 
varit anställd kortast tid blir uppsagd före den som varit 
anställd längre.

Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivare 
och en fackförening. I ett kollektivavtal finns regler om till 
exempel arbetstider, semester och löner. Det är ofta ett 
kollektivavtal som styr din lön.

Kollektivavtal innehåller ofta regler om:

 • anställningsformer
 • övertid
 • löner och ersättningar
 • arbetstider
 • ledigheter
 • uppsägning
 • pensions- och olycksfallsförsäkringar.

I ett kollektivavtal bestäms hur låg den lägsta lönen ska vara 
för de anställda. Avtalet gäller också anställda som inte är 
med i en fackförening men arbetar på en arbetsplats som har 
ett kollektivavtal. Det finns ingen lag i Sverige om hur låga de 
lägsta lönerna ska vara.

Även om din arbetsgivare har ett kollektivavtal finns det 
möjlighet för dig att förhandla eller diskutera din lön med 
din arbetsgivare. Du kan få olika lön beroende på hur svårt 
arbetet är och hur du klarar arbetsuppgifterna. De flesta 
större organisationer och företag har kollektivavtal med en 
fackförening men det finns också arbetsgivare som inte har 
något kollektivavtal.
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Konflikter på arbetsplatsen och Arbetsdomstolen
En konflikt eller ett bråk på en arbetsplats ska lösas så 
snabbt som möjligt. Det är arbetsgivarens, chefens, ansvar 
att se till att konflikter blir lösta. Om du hamnar i en konflikt 
ska du prata med din chef (arbetsgivare). Om du har en 
konflikt med din chef och är medlem i en fackförening 
kan du få stöd av din fackförening. När arbetsgivaren 
och arbetstagaren hamnar i en konflikt och inte kommer 
överens om en fråga på arbetsplatsen kan de kontakta 
Arbetsdomstolen, AD. Domstolen kan då undersöka 
konflikten och ge ett svar på vem som har rätt.

Att vara anställd
När du har en anställning är det viktigt att tänka på vilka 
rättigheter och skyldigheter du har i förhållande till 
arbetsgivaren. Här kan du läsa om sådant som är viktigt att 
känna till när du blir anställd.

Anställningsformer
Det finns två olika former av anställningar:

 • tillsvidareanställning
 • tidsbegränsad anställning

Tillsvidareanställning kallas också ibland för fast anställning. 
Anställningen gäller tills vidare. Det betyder att den inte har 
något slutdatum.

Tidsbegränsad anställning är anställning under en 
begränsad tid.

Exempel på tidsbegränsade anställningar:
Det finns olika sorters tidsbegränsade anställningar.

Allmän visstidsanställning
En allmän visstidsanställning betyder att du anställs under 
en viss period, från ett datum till ett annat datum eller att 
du blir anställd under viss tid för att arbeta med en särskild 
arbetsuppgift. Exempel på visstidsanställning kan vara att du 
arbetar i ett tidsbegränsat projekt som projektanställd. Du 
kan få en allmän visstidsanställning när arbetsgivaren ringer 
dig och du får betalt för varje timme du arbetar. Det kallas 
ibland timanställning.

Arbetsförmedlingen ordnar mässor där du som söker arbete får chans att 
träffa arbetsgivare och ställa frågor.

Foto: Björn Tesch
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Konflikter på arbetsplatsen och Arbetsdomstolen
En konflikt eller ett bråk på en arbetsplats ska lösas så 
snabbt som möjligt. Det är arbetsgivarens, chefens, ansvar 
att se till att konflikter blir lösta. Om du hamnar i en konflikt 
ska du prata med din chef (arbetsgivare). Om du har en 
konflikt med din chef och är medlem i en fackförening 
kan du få stöd av din fackförening. När arbetsgivaren 
och arbetstagaren hamnar i en konflikt och inte kommer 
överens om en fråga på arbetsplatsen kan de kontakta 
Arbetsdomstolen, AD. Domstolen kan då undersöka 
konflikten och ge ett svar på vem som har rätt.

Att vara anställd
När du har en anställning är det viktigt att tänka på vilka 
rättigheter och skyldigheter du har i förhållande till 
arbetsgivaren. Här kan du läsa om sådant som är viktigt att 
känna till när du blir anställd.

Anställningsformer
Det finns två olika former av anställningar:

 • tillsvidareanställning
 • tidsbegränsad anställning

Tillsvidareanställning kallas också ibland för fast anställning. 
Anställningen gäller tills vidare. Det betyder att den inte har 
något slutdatum.

Tidsbegränsad anställning är anställning under en 
begränsad tid.

Exempel på tidsbegränsade anställningar:
Det finns olika sorters tidsbegränsade anställningar.

Allmän visstidsanställning
En allmän visstidsanställning betyder att du anställs under 
en viss period, från ett datum till ett annat datum eller att 
du blir anställd under viss tid för att arbeta med en särskild 
arbetsuppgift. Exempel på visstidsanställning kan vara att du 
arbetar i ett tidsbegränsat projekt som projektanställd. Du 
kan få en allmän visstidsanställning när arbetsgivaren ringer 
dig och du får betalt för varje timme du arbetar. Det kallas 
ibland timanställning.

Arbetsförmedlingen ordnar mässor där du som söker arbete får chans att 
träffa arbetsgivare och ställa frågor.

Foto: Björn Tesch



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län82 | Om Sverige

Vikariat
Om du blir anställd som vikarie arbetar du istället för någon 
annan, till exempel någon som är föräldraledig.

Provanställning
När du får en tillsvidareanställning är det vanligt 
att anställningen börjar med en provanställning. En 
provanställning är ett sätt för arbetsgivaren att testa dig som 
anställd. Tanken är att provanställningen sedan ska bli en 
tillsvidareanställning. En provanställning får inte vara längre 
än sex månader men den kan också avslutas tidigare.

Om du har haft flera visstidsanställningar hos samma 
arbetsgivare, kan du enligt lagen ha rätt till en 
tillsvidareanställning. Det gäller om du, under en tidperiod 
på fem år, sammanlagt arbetat hos arbetsgivaren i mer än två 
år. Din anställning övergår då till en tillsvidareanställning. 
Detta kallas att bli inlasad. Det står om dessa regler i lagen 
om anställningsskydd, LAS.

Lön
En fast lön som betalas ut vid ett tillfälle varje månad kallas 
månadslön. Om du får timlön får du ett visst belopp för varje 
timma du arbetar.

Anställningsavtal
När du får ett arbete ska du skriva under ett 
anställningsavtal eller ett anställningskontrakt. 
I anställningsavtalet eller anställningskontraktet ska det stå:

 • ditt namn och personnummer
 • dina arbetsuppgifter och titel
 • arbetsgivarens namn och arbetsplats
 • datum när anställningen börjar
 • vilken anställningsform du har
 • uppsägningstid, alltså tiden från den dag då du får veta 

att du måste sluta eller säger upp dig, och fram till den 
dag då arbetet slutar

 • lön som du får före skatt – bruttolön
 • hur mycket betald semester du har rätt till



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige | 83 

Arbetstid
Den vanliga arbetstiden får enligt lag vara högst 40 timmar i 
veckan på en och samma arbetsplats. Arbetar du 40 timmar 
dagtid så är det ett heltidsarbete. Arbetar du på andra tider, 
till exempel på natten, så kan ett heltidsarbete vara mindre 
än 40 timmar. När en person som är heltidsanställd arbetar 
mer än sin vanliga arbetstid kallas det övertid. Du har rätt till 
extra ersättning om du arbetar övertid.

Semesterlagen
Enligt semesterlagen har du rätt till minst 25 semesterdagar 
per år, oavsett vilken anställningsform du har eller om du 
jobbar heltid eller deltid. Det gäller dock inte dig som är 
visstidsanställd med timlön. Du som är visstidsanställd 
med timlön får istället ett tillägg med tolv procent på din 
bruttolön (lön före skatt), detta kallas semesterersättning.

Du kan få pengar istället för semester om du slutar ett jobb 
och inte kan ta ut din semester. Då får du tolv procent på den 
lön du har tjänat under året.

Om du blir sjuk när du arbetar
Om du är anställd och blir sjuk ska du berätta det för 
din arbetsgivare den första arbetsdagen du är sjuk. 
Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna. Den 
första dagen du är sjuk är en karensdag. Det betyder att du 
inte får någon lön den dagen. Från och med den andra dagen 
du är sjuk får du 80 procent av din lön. Om du är sjuk och 
borta från ditt arbete mer än sju dagar måste du ha intyg på 
att du är sjuk från en läkare om du ska få fortsatt sjuklön. Det 
kallas läkarintyg (medicinskt underlag).
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Att söka arbete
Att söka arbete kan ta mycket tid och det är många saker att 
tänka på. Här kommer några tips om hur du kan söka arbete.

 • Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka arbete 
genom deras annonser om lediga jobb.

 • Du kan kontakta bemanningsföretag som hyr ut 
personal till olika företag.

 • Du kan kontakta ett rekryteringsföretag som hittar 
personer åt ett företag som vill anställa ny personal.

 • Du kan svara på annonser om lediga jobb i dagstidningar 
eller på internet.

 • Du kan själv ta kontakt med arbetsgivare.
 • Du kan fråga människor som du känner – använda ditt 

personliga nätverk. Väldigt många får arbete genom sina 
personliga kontakter.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns i 
hela landet. Arbetsförmedlingen berättar hur du kan söka 
arbete och ger information om olika yrken och utbildningar. 
Arbetsförmedlingen lägger ut annonser om lediga jobb på 
sin webbsida: www.arbetsformedlingen.se

När du har fått uppehållstillstånd är det viktigt att du 
anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättning
Om du har rätt till etableringsersättning är det en 
handläggare på Arbetsförmedlingen som tillsammans 
med dig gör en etableringsplan. Etableringsplanen är en 
planering för hur du ska komma in på arbetsmarknaden 
och den gäller för de två år som du har rätt till 
etableringsersättning.

Stöd till arbetssökande
Arbetsförmedlingen har olika stöd för arbetssökande. Det 
finns speciellt stöd för att du som är nyanländ lättare ska få 
ett arbete.

Det finns också möjlighet att få praktik på en arbetsplats. 
Praktik innebär att du under en period arbetar på 
en arbetsplats samtidigt som du får ersättning från 
Försäkringskassan. Du får alltså ingen lön från arbetsgivaren.

Foto: Colourbox

Praktik
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Praktik ger dig en chans att komma in på arbetsmarknaden i 
Sverige och visa vad du kan. Det ger dig erfarenhet av arbete 
i Sverige och kan öka dina chanser att få ett jobb. Om det 
går bra för dig under praktiken kan du fråga om du kan få 
använda din arbetsgivare som referens när du söker jobb. 
Det betyder att den som du söker nytt jobb hos kan ringa och 
fråga om du arbetat bra under praktiken. Det är bra att ha en 
referens. Nästan alla arbetsgivare vill ha det när de anställer 
någon.

Arbetsförmedlingen har utbildningar för olika bristyrken. 
Tanken är att utbildningen ska leda till ett arbete.

Ansökningshandlingar
När du söker ett arbete ska du skicka med de papper som 
arbetsgivaren frågar efter. Ofta vill arbetsgivaren att du 
skickar både ett personligt brev och ett curriculum vitae 
(CV) eller en Meritförteckning.

CV
Curriculum vitae (CV) är latin och betyder en berättelse om 
livet. I ett CV ska du berätta om dina mål för arbetslivet, dina 
erfarenheter av arbete, din utbildning och andra kunskaper. 
Du kan också berätta om dig själv och hur du är som person.

Att söka arbete
Att söka arbete kan ta mycket tid och det är många saker att 
tänka på. Här kommer några tips om hur du kan söka arbete.

 • Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka arbete 
genom deras annonser om lediga jobb.

 • Du kan kontakta bemanningsföretag som hyr ut 
personal till olika företag.

 • Du kan kontakta ett rekryteringsföretag som hittar 
personer åt ett företag som vill anställa ny personal.

 • Du kan svara på annonser om lediga jobb i dagstidningar 
eller på internet.

 • Du kan själv ta kontakt med arbetsgivare.
 • Du kan fråga människor som du känner – använda ditt 

personliga nätverk. Väldigt många får arbete genom sina 
personliga kontakter.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns i 
hela landet. Arbetsförmedlingen berättar hur du kan söka 
arbete och ger information om olika yrken och utbildningar. 
Arbetsförmedlingen lägger ut annonser om lediga jobb på 
sin webbsida: www.arbetsformedlingen.se

När du har fått uppehållstillstånd är det viktigt att du 
anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättning
Om du har rätt till etableringsersättning är det en 
handläggare på Arbetsförmedlingen som tillsammans 
med dig gör en etableringsplan. Etableringsplanen är en 
planering för hur du ska komma in på arbetsmarknaden 
och den gäller för de två år som du har rätt till 
etableringsersättning.

Stöd till arbetssökande
Arbetsförmedlingen har olika stöd för arbetssökande. Det 
finns speciellt stöd för att du som är nyanländ lättare ska få 
ett arbete.

Det finns också möjlighet att få praktik på en arbetsplats. 
Praktik innebär att du under en period arbetar på 
en arbetsplats samtidigt som du får ersättning från 
Försäkringskassan. Du får alltså ingen lön från arbetsgivaren.

Foto: Colourbox

Praktik
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Ett CV kan innehålla följande:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Utbildningar: en lista över dina utbildningar.
 • Arbeten: en lista över dina erfarenheter från arbeten.
 • Andra erfarenheter som språkkunskaper och 

datakunskaper.
 • Referenser: namn på en tidigare arbetsgivare eller 

person som känner dig väl.
 • Kort personlig information: intressen, familj och 

aktiviteter på fritiden.

I ett CV kan du också kort berätta vad du har gjort på dina 
tidigare arbeten och om innehållet i dina utbildningar. Betyg 
och intyg kan lämnas vid en intervju eller om arbetsgivaren 
frågar efter dem.

Ansökningsbrev/personligt brev
I ett ansökningsbrev eller personligt brev berättar du om 
varför du är intresserad av just det här jobbet eller företaget. 
Du förklarar också varför du passar för jobbet och vilka 
tidigare erfarenheter du har. Det är viktigt att det personliga 
brevet är anpassat för det jobb du söker.

Brevet ska vara kort, ungefär en halv A-4 sida är lagom.

Intresseanmälan
Om du är intresserad av att arbeta på en arbetsplats, men det 
inte finns några annonser om lediga jobb, kan du skicka in en 
intresseanmälan. Du skickar med ditt CV och ett brev där du 
berättar om varför du vill arbeta just på den arbetsplatsen 
och vad du är bra på.

Berätta om dina mål 
för arbetslivet, dina 
erfarenheter av arbete, 
din utbildning och andra 
kunskaper och gärna hur 
du är som person.

Foto: Colourbox
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Anställningsintervju
En anställningsintervju är ett samtal där en arbetsgivare 
intervjuar en person som söker ett arbete. Det finns några 
viktiga saker att tänka på när du ska gå på intervju. Det är 
bra att läsa på om företaget och att du noga tänker efter 
vad du har för erfarenheter som gör att du skulle passa för 
arbetet. Du kan till exempel söka information på internet. 
Det visar att du är intresserad av jobbet du söker.

Vanliga frågor
Det kan vara bra att tänka igenom hur du ska svara på olika 
frågor under en intervju. Det kan göra att du känner dig 
säkrare när du träffar en arbetsgivare.

Foto: Colourbox

Under en jobbintervju får 
du till exempel svara på 
frågor om varför du söker 
just det jobbet.
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Vanliga frågor och uppmaningar:

 • Berätta om dig själv! Vem är du som person?
 • Berätta om dina tidigare arbeten och om dina studier!
 • Hur fungerar du i en grupp?
 • Vilka är dina starka sidor och positiva egenskaper som 

passar det här arbetet?
 • Vilka är dina svaga sidor och negativa egenskaper? (Det 

kan vara bra att visa att du känner till dina svaga sidor).
 • Varför har du sökt det här jobbet? Vad är det som 

lockar dig?
 • Varför ska vi anställa dig? Vad är det som gör att du 

passar för det här arbetet?
 • Vad har du för långsiktiga planer i framtiden?

Annat att tänka på när du går på en 
anställningsintervju
Första intrycket är viktigt när man träffar arbetsgivaren. Ta 
reda på innan om arbetsplatsen har några krav på speciell 
klädsel eller en speciell klädkod. Var inte för uppklädd eller 
för slarvigt klädd.

Många arbetsgivare förväntar sig att du ska hälsa på dem 
genom att skaka hand.

Det är viktigt att komma i tid till intervjun. Om du är 
försenad kan du förstöra dina chanser till en anställning.

Att starta eget företag
År 2014 var det 514 600 personer i Sverige som var 
företagare. Det motsvarar 9,7 procent av alla personer på 
arbetsmarknaden.

Om du vill starta eget företag kan du få hjälp och råd från 
olika organisationer eller myndigheter, till exempel ALMI och 
Arbetsförmedlingen. Det finns mycket information om att 
starta eget företag på internet på webbsidorna: 
www.tillvaxtverket.se eller www.verksamt.se

ALMI Företagspartner AB ägs av staten. ALMI arbetar för att 
fler företag ska starta men också med att utveckla små och 
medelstora företag. ALMI hjälper till med både information 
och med att ta fram en affärsplan. En affärsplan är en 
beskrivning av hur du kommer att arbeta med ditt företag.
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IFS Rådgivning är en del av ALMI och finns till för invandrare 
som vill starta företag. IFS Rådgivning ger gratis råd på 
olika språk. IFS finns i olika delar av Sverige. Läs mer på 
webbsidan: www.almi.se.

Finansiering för att starta företag
När du vill komma igång med ditt företag behövs det ofta 
finansiering (pengar). Ibland kan du behöva få hjälp av 
någon annan. Det är oftast lättare att ordna finansiering till 
ditt företag om du har en bra affärsidé och en genomtänkt 
affärsplan. Det finns olika sätt att ordna finansiering för att 
komma igång med ett företag:

 • Banklån 
Om vänder dig till en bank gör banken en bedömning 
av din ekonomiska situation och bestämmer om du får 
låna pengar och i så fall hur mycket pengar du kan få 
låna. Ett banklån betalas tillbaka med ränta.

 • Riskkapital 
Riskkapital är de pengar en finansiär satsar i ditt 
företag för att i framtiden kunna få tjäna pengar. Även 
detta kräver en mycket god plan och idé och betyder 
ofta att du ingår ett avtal om delägarskap i ditt företag.

 • Bidrag eller lån genom offentlig finansiering till exempel 
från Arbetsförmedlingen eller Almi.

Arbetslöshetsförsäkring
Ungefär hälften av alla människor i Sverige har ett 
arbete med lön. Arbetslösheten är ungefär 7,2 procent. 
Arbetslösheten för ungdomar mellan 15-24 år är högre och 
ligger på cirka 22 procent.

Det finns en försäkring i Sverige som skyddar den 
som blir arbetslös. Denna försäkring, som kallas 
Arbetslöshetsförsäkringen, ska göra det möjligt för en 
arbetslös person att ha en inkomst när han eller hon söker 
arbete. Du kan vara medlem i en arbetslöshetskassa, A-kassa, 
som är en ekonomisk förening som betalar ut pengar till 
arbetslösa medlemmar. Om du vill vara medlem i en A-kassa 
måste du betala en medlemsavgift varje månad.
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Villkor för att få A-kassa
Om du har varit medlem i en A-kassa i minst ett år och 
arbetat sex månader av det året har du rätt att få en 
ersättning som räknas på din tidigare lön. Du får 80 procent 
av din tidigare lön de första 200 dagarna. Den högsta 
ersättningen du kan få per dag är 680 kr. Från och med dag 
201 till och med dag 300 får du 70 procent av din tidigare 
lön.

Du kan bara få A-kassa under en viss tid och du måste aktivt 
söka nytt arbete under tiden.

Om du inte är medlem i någon A-kassa och inte vill bli 
medlem, kan du ansöka om arbetslöshetsersättning hos Alfa-
kassan. Ersättning från Alfa-kassan är ett grundbelopp på 
320 kronor per dag.

 Grundbeloppet är den ersättning du får om du inte är 
medlem i en A-kassa eller om du har varit medlem en 
kortare tid. Grundbeloppet betalas ut för den som har fyllt 
20 år eller mer. Du kan få grundbeloppet från en A-kassa 
eller från den kompletterande A-kassan, Alfa-kassan.

Foto: Arbetsförmedlingen
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Att betala skatt
Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska 
välfärden. Genom skatten kan staten ge alla samma chans 
till utbildning och ett bra liv i Sverige. En stor del av Sveriges 
välfärdssystem betalas av skatter. Det är skatter som 
bekostar till exempel sjukvård, barnomsorg, socialtjänst 
och äldreomsorg. Men också vägar, kollektivtrafik, 
flyktingmottagning och det gemensamma miljöarbetet 
bekostas av skatter. De flesta som bor i Sverige har en tillit 
till att de pengar vi betalar i skatt används till att bygga det 
gemensamma samhället.

När du arbetar betalar du skatt på din lön. Denna skatt kallas 
inkomstskatt. Lönen som du får innan du betalat skatt kallas 
bruttolön. Lönen efter du har betalat skatt kallas nettolön. 
Nettolönen är de pengar som du har kvar att leva på. Det 
svenska skattesystemet är uppbyggt så att de som tjänar mer 
pengar betalar mer i skatt. De som inte har tillräckligt med 
pengar för att klara sig kan få hjälp av samhället.

Bild: Skatteverket
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Skatten är olika i varje kommun. Den brukar vara 29-35 
procent av bruttolönen. Tjänar du mycket betalar du även 
skatt till staten. Om du vill veta mer om skatter kan du hitta 
information på Skatteverkets webbsida: 
www.skatteverket.se

Årsinkomst Inkomstskatt du betalar

Över 602 600 kronor 29-35 procent i kommunalskatt

+ 20 % statlig skatt  

+ 5 % statlig skatt

på inkomster över denna gräns 

Mellan 420 800 och 602 600 kronor 29-35 procent i kommunalskatt 

+ 20 % statlig skatt 

på inkomster över denna gräns 

Under 420 800 kronor 29-35 procent i kommunalskatt

Under 18 782 Du betalar ingen skatt

Källa: Skatteverket

Du som har sjukpenning eller pension betalar också 
inkomstskatt. Du betalar också skatt för förmåner på ditt 
arbete. En förmån kan vara om du till exempel kan använda 
jobbets bil privat eller får matkuponger för att köpa lunch 
eller middag på restaurang.

Skattedeklaration
Varje år ska alla som har en inkomst och betalar skatt lämna 
en skattedeklaration till Skatteverket. I denna deklaration 
finns uppgifter om hur mycket du har tjänat och hur mycket 
du har betalat i skatt under ett år. Skatteverket skickar din 
deklaration hem till dig. Deklarationen ska lämnas in till 
Skatteverket senast i början av maj varje år.

Skatteverket får information från din arbetsgivare, 
försäkringsbolag och banker om hur mycket pengar du har 
fått under året. Dessa uppgifter finns oftast på deklarationen 
som du får hem. Du måste kontrollera att all information 
stämmer. Du kan sedan godkänna och skriva under 
deklarationen på fem olika sätt:

 • skriva under med penna och skicka eller lämna den till 
Skatteverket.

 • skicka ett SMS via din mobiltelefon.
 • ringa Skatteverket.
 • deklarera via internet med den kod som står i din 

deklaration.

Tabell på olika skat-
tenivåer för inkomstskat-
ten. (Siffror från 2014)

Deklarationsblankett,  
det finns information på 
olika språk på Skattever-
kets webbsida.

Foto: Skatteverket
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 • deklarera via internet med e-legitimation.

Moms
Mervärdesskatt kallas oftast för moms. Moms är en skatt på 
saker och tjänster och alla betalar moms på de flesta saker 
och tjänster som de köper. Momsen är en del av priset som vi 
betalar. Det är olika procentsatser för momsen beroende på 
vad det är man köper, från 6 till 25 procent. Det finns också 
saker och tjänster som är momsfria till exempel sjukvård 
och utbildning. Staten använder momsen som ett politiskt 
styrmedel och har låg moms på sådant som man tycker är 
bra att människor köper.

Punktskatter
Punktskatt är en extra skatt på vissa saker, till exempel 
alkohol, bensin, el och tobak. Politikerna bestämmer vilka 
varor som ska ha punktskatt. Det är oftast saker som är 
farliga för miljön eller hälsan.

Sociala avgifter
Arbetsgivare betalar sociala avgifter för sina anställda. 
De sociala avgifterna är arbetsgivaravgifter, egenavgifter 
och allmän pensionsavgift. Förutom lönerna ska alltså 
arbetsgivaren betala in inkomstskatt och arbetsgivaravgifter 
till staten för alla anställda. Det görs en gång i månaden till 
Skatteverket. Den som driver eget företag betalar inte någon 
arbetsgivaravgift för sig själv, utan istället en egenavgift.

Skatten är olika i varje kommun. Den brukar vara 29-35 
procent av bruttolönen. Tjänar du mycket betalar du även 
skatt till staten. Om du vill veta mer om skatter kan du hitta 
information på Skatteverkets webbsida: 
www.skatteverket.se

Årsinkomst Inkomstskatt du betalar

Över 602 600 kronor 29-35 procent i kommunalskatt

+ 20 % statlig skatt  

+ 5 % statlig skatt

på inkomster över denna gräns 

Mellan 420 800 och 602 600 kronor 29-35 procent i kommunalskatt 

+ 20 % statlig skatt 

på inkomster över denna gräns 

Under 420 800 kronor 29-35 procent i kommunalskatt

Under 18 782 Du betalar ingen skatt

Källa: Skatteverket

Du som har sjukpenning eller pension betalar också 
inkomstskatt. Du betalar också skatt för förmåner på ditt 
arbete. En förmån kan vara om du till exempel kan använda 
jobbets bil privat eller får matkuponger för att köpa lunch 
eller middag på restaurang.

Skattedeklaration
Varje år ska alla som har en inkomst och betalar skatt lämna 
en skattedeklaration till Skatteverket. I denna deklaration 
finns uppgifter om hur mycket du har tjänat och hur mycket 
du har betalat i skatt under ett år. Skatteverket skickar din 
deklaration hem till dig. Deklarationen ska lämnas in till 
Skatteverket senast i början av maj varje år.

Skatteverket får information från din arbetsgivare, 
försäkringsbolag och banker om hur mycket pengar du har 
fått under året. Dessa uppgifter finns oftast på deklarationen 
som du får hem. Du måste kontrollera att all information 
stämmer. Du kan sedan godkänna och skriva under 
deklarationen på fem olika sätt:

 • skriva under med penna och skicka eller lämna den till 
Skatteverket.

 • skicka ett SMS via din mobiltelefon.
 • ringa Skatteverket.
 • deklarera via internet med den kod som står i din 

deklaration.

Tabell på olika skat-
tenivåer för inkomstskat-
ten. (Siffror från 2014)

Deklarationsblankett,  
det finns information på 
olika språk på Skattever-
kets webbsida.

Foto: Skatteverket
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Att jobba svart
Att jobba svart betyder att arbetstagare och arbetsgivare inte 
betalar någon skatt eller sociala avgifter. Om en arbetstagare 
eller en arbetsgivare inte betalar skatt och deklarerar sina 
inkomster bryter de mot lagen. Samhället bygger på att 
de som arbetar betalar skatt. Skatten används sedan till 
sjukvård, vägar, äldreomsorg och annan välfärd som är till 
för alla medborgare. Om du inte betalar skatt kan du bli 
straffad.

När du jobbar svart får du inte heller någon sjuklön om du 
blir sjuk. Du har inte heller möjlighet att få någon ersättning 
om du skadar dig i arbetet. Du får lägre föräldrapenning, 
lägre pension och inget arbetsintyg. Om du jobbar svart kan 
det bli svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet 
eller handla på avbetalning, kredit. Hyresvärdar och företag 
vill ofta att du kan visa upp ett anställningsavtal.

Folkbokföring
Folkbokföring betyder att du är registrerad hos Skatteverket 
som boende i en kommun i Sverige. Alla som blir 
folkbokförda får ett personnummer. Det är ett nummer för 
att myndigheter ska kunna känna igen dig. Det är viktigt att 
du är folkbokförd där du bor eftersom du betalar skatt i den 
kommun där du är registrerad. Varje kommun planerar sin 
verksamhet efter hur många människor som bor där. Om du 
flyttar eller får barn ska du informera Skatteverket om det.

Personbevis
Ett personbevis är ett papper som visar att du är 
registrerad (folkbokförd) hos Skatteverket. Du behöver 
personbevis när du till exempel ska söka bostadsbidrag hos 
Försäkringskassan och när du ska ta körkort.

Om du behöver ett personbevis kan du beställa det på 
Skatteverkets webbsida eller gå till ett av Skatteverkets 
servicekontor. Det går lätt att få ett personbevis när du 
behöver det.

Id-kort
Du som är folkbokförd i Sverige och har fyllt 13 år kan 
ansöka om ett identitetskort, id-kort, från Skatteverket. Du 
behöver id-kortet för att visa din ålder och för att legitimera 

Id-kort Foto: Skatteverket
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dig. Att legitimera dig betyder att du ger ett bevis på din 
identitet, att du visar att du är du. Du måste visa legitimation 
när du till exempel hämtar medicin på recept på apoteket 
eller gör ett ärende på banken. Kortet gäller i fem år. Det 
kostar 400 kronor att ansöka om id-kortet.

Om du är under 18 år måste du ha din vårdnadshavares 
medgivande för att få id-kort. Om du har två vårdnadshavare 
måste båda lämna sitt medgivande till ansökan. En 
vårdnadshavare är den person som har det juridiska 
ansvaret för ett barn som är under 18 år. Du måste kunna 
styrka din identitet, det vill säga visa vem du är för att kunna 
få ett id-kort. Det kan du göra på två olika sätt:

 • visa godkänd id-handling eller
 • ta med en person som kan intyga vem du är

En person som kan intyga vem du är ska vara någon som 
du känner väl. Personen måste ha fyllt 18 år och ska kunna 
visa en godkänd id-handling. Personen kan vara till exempel 
din man/fru, en förälder, en bror/syster eller ett vuxet barn. 
Ibland kan en arbetsgivare eller en person från en myndighet 
som känner dig väl vara intygsgivare.

Om du förlorar ditt id-kort måste du ta kontakt med 
Skatteverket. Om id-kortet är stulet måste du utöver 
Skatteverket också kontakta polisen och berätta att någon 
stulit ditt id-kort. Då kan ingen annan använda ditt id-kort.

Godkända id-handlingar i Sverige
Dessa id-handlingar är godkända:

 • ett id-kort gjort av Skatteverket
 • ett svenskt körkort
 • ett SIS-märkt svenskt id-kort gjort av bank eller statlig 

myndighet
 • ett tjänstekort gjort av en statlig myndighet
 • ett svenskt nationellt id-kort
 • ett svenskt pass med vinröd pärm
 • ett utländskt EU-pass gjort efter den 1 september 2006
 • ett pass från Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein 

gjort efter den 1 september 2006

Att jobba svart
Att jobba svart betyder att arbetstagare och arbetsgivare inte 
betalar någon skatt eller sociala avgifter. Om en arbetstagare 
eller en arbetsgivare inte betalar skatt och deklarerar sina 
inkomster bryter de mot lagen. Samhället bygger på att 
de som arbetar betalar skatt. Skatten används sedan till 
sjukvård, vägar, äldreomsorg och annan välfärd som är till 
för alla medborgare. Om du inte betalar skatt kan du bli 
straffad.

När du jobbar svart får du inte heller någon sjuklön om du 
blir sjuk. Du har inte heller möjlighet att få någon ersättning 
om du skadar dig i arbetet. Du får lägre föräldrapenning, 
lägre pension och inget arbetsintyg. Om du jobbar svart kan 
det bli svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet 
eller handla på avbetalning, kredit. Hyresvärdar och företag 
vill ofta att du kan visa upp ett anställningsavtal.

Folkbokföring
Folkbokföring betyder att du är registrerad hos Skatteverket 
som boende i en kommun i Sverige. Alla som blir 
folkbokförda får ett personnummer. Det är ett nummer för 
att myndigheter ska kunna känna igen dig. Det är viktigt att 
du är folkbokförd där du bor eftersom du betalar skatt i den 
kommun där du är registrerad. Varje kommun planerar sin 
verksamhet efter hur många människor som bor där. Om du 
flyttar eller får barn ska du informera Skatteverket om det.

Personbevis
Ett personbevis är ett papper som visar att du är 
registrerad (folkbokförd) hos Skatteverket. Du behöver 
personbevis när du till exempel ska söka bostadsbidrag hos 
Försäkringskassan och när du ska ta körkort.

Om du behöver ett personbevis kan du beställa det på 
Skatteverkets webbsida eller gå till ett av Skatteverkets 
servicekontor. Det går lätt att få ett personbevis när du 
behöver det.

Id-kort
Du som är folkbokförd i Sverige och har fyllt 13 år kan 
ansöka om ett identitetskort, id-kort, från Skatteverket. Du 
behöver id-kortet för att visa din ålder och för att legitimera 

Id-kort Foto: Skatteverket
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Om du har uppehållstillstånd men inte en 
godkänd id-handling
Du som har uppehållstillstånd, men inte har godkända id-
handlingar eller har någon som kan intyga vem du är, kan 
ändå få ett id-kort. Skatteverket kan jämföra dina uppgifter 
med de uppgifter som finns om dig hos Migrationsverket. Det 
som jämförs är namn, längd, foto, underskrift, resehandling 
och bevis om uppehållstillstånd. Du behöver visa både ditt 
pass och bevis om uppehållstillstånd. Om du inte har något 
pass visar du bara upp ditt bevis om uppehållstillstånd. Om 
du vill styrka din identitet på detta sätt ska du tala om det 
när du ansöker om id-kortet.

Socialförsäkringen
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska samhället. 
Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för 
personer med funktionsnedsättning, äldre samt vid sjukdom 
och arbetsskada. Det är Försäkringskassan som bestämmer 
om du har rätt till socialförsäkringen. Försäkringskassan 
är en statlig myndighet. Det är också Försäkringskassan 
som betalar ut pengarna. Pensionsmyndigheten betalar ut 
pensioner och ekonomiskt stöd till äldre.

Första gången du ansöker om ett bidrag gör Försäkrings-
kassan en utredning om du har rätt till bidrag. Här 
följer några exempel på bidrag som du kan söka hos 
Försäkringskassan:

Bostadsbidrag
Om du har låga inkomster och är folkbokförd i Sverige 
kan du ha rätt till att få hjälp med din hyra från 
Försäkringskassan. Det kallas bostadsbidrag. Du som har 
barn har rätt att söka bostadsbidrag. Om du kan få bidrag 
och i så fall hur mycket du kan få beror på hur många 
personer ni är i familjen. Det beror också på hur hög hyran 
är och hur mycket pengar ni tjänar. Du som är mellan 18 år 
och 28 år kan också ha rätt till bostadsbidrag. Det är viktigt 
att du informerar Försäkringskassan om du får en förändrad 
inkomst. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.
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Bidrag för föräldrar
Det finns bidrag som gäller dig som är förälder eller ska 
bli förälder. Du har rätt att få graviditetspenning om du 
väntar barn och om ditt arbete är tungt och du inte kan byta 
arbetsuppgifter.

När du har fått barn har du rätt till föräldrapenning och 
tillfällig föräldrapenning. Föräldrapenningen ger dig rätt att 
få pengar för att vara hemma med ditt barn i 480 dagar. Du 
har också rätt att få pengar när du är borta från ditt arbete 
för att ta hand om ditt barn när barnet är sjukt. Det gäller till 
dess att barnet fyller 12 år.

Alla föräldrar har också rätt till barnbidrag. Det är ett 
bidrag på 1050 kronor som betalas ut varje månad för barn 
upp till 16 år. Har du fler än ett barn får du extra pengar i 
barnbidrag. Det heter flerbarnstillägg.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning har du 
rätt till olika ersättningar. För föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning går det att söka vårdbidrag.

Om du blir sjuk eller har en funktionsnedsättning
Om du blir sjuk när du arbetar betalar din arbetsgivare ut 
sjuklön de första 14 dagarna. Sedan får du ersättning från 
Försäkringskassan. Det kallas sjukpenning.

Foto: Colourbox
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Om du inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller om 
du skadat dig eller har en funktionsnedsättning kan du få 
pengar från Försäkringskassan.

Att kontakta försäkringskassan
Försäkringskassan har servicekontor som du kan gå till om 
du vill fråga något. Ibland måste du boka en tid. Du kan hitta 
mer information på webbsidan: 
www.forsakringskassan.se.

Om du tycker Försäkringskassans beslut är fel kan du 
överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och måste 
göras inom två månader efter att beslutet tagits. Du skriver 
överklagan till förvaltningsrätten men skickar först brevet 
till Försäkringskassan. Detta eftersom Försäkringskassan ska 
få en chans att ändra sitt beslut. Om Försäkringskassan inte 
ändrar beslutet skickas din överklagan till förvaltningsrätten.

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd heter också ekonomiskt bistånd. Det kallas 
ofta för socialbidrag och du ansöker om det på kommunens 
socialkontor. Det är en hjälp för den som inte har några 
pengar.

Det finns olika krav kopplade till försörjningsstödet. Om du 
kan arbeta måste du söka arbete för att få försörjningsstöd. 
Du måste också delta i andra aktiviteter om socialtjänsten 
kräver det.

Om du inte deltar i de aktiviteter som socialtjänsten ordnar 
kan du få avslag på din ansökan. Då får du inga pengar. Du 
har oftast inte rätt till pengar från socialtjänsten om du har 
pengar på banken eller äger något värdefullt, till exempel en 
bil.

Utbildning för vuxna
Det är vanligt att studera som vuxen i Sverige. Många 
studerar för att de vill utvecklas inom sitt yrke eller byta 
yrkesinriktning. Många studerar också för att det är 
intressant och roligt att lära sig nya saker. Det ses som 
något positivt att studera hela livet – det kallas för livslångt 
lärande.

Det finns flera olika 
studiemöjligheter för 
vuxna i Sverige.

Foto: Colourbox
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Om du inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller om 
du skadat dig eller har en funktionsnedsättning kan du få 
pengar från Försäkringskassan.

Att kontakta försäkringskassan
Försäkringskassan har servicekontor som du kan gå till om 
du vill fråga något. Ibland måste du boka en tid. Du kan hitta 
mer information på webbsidan: 
www.forsakringskassan.se.

Om du tycker Försäkringskassans beslut är fel kan du 
överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och måste 
göras inom två månader efter att beslutet tagits. Du skriver 
överklagan till förvaltningsrätten men skickar först brevet 
till Försäkringskassan. Detta eftersom Försäkringskassan ska 
få en chans att ändra sitt beslut. Om Försäkringskassan inte 
ändrar beslutet skickas din överklagan till förvaltningsrätten.

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd heter också ekonomiskt bistånd. Det kallas 
ofta för socialbidrag och du ansöker om det på kommunens 
socialkontor. Det är en hjälp för den som inte har några 
pengar.

Det finns olika krav kopplade till försörjningsstödet. Om du 
kan arbeta måste du söka arbete för att få försörjningsstöd. 
Du måste också delta i andra aktiviteter om socialtjänsten 
kräver det.

Om du inte deltar i de aktiviteter som socialtjänsten ordnar 
kan du få avslag på din ansökan. Då får du inga pengar. Du 
har oftast inte rätt till pengar från socialtjänsten om du har 
pengar på banken eller äger något värdefullt, till exempel en 
bil.

Utbildning för vuxna
Det är vanligt att studera som vuxen i Sverige. Många 
studerar för att de vill utvecklas inom sitt yrke eller byta 
yrkesinriktning. Många studerar också för att det är 
intressant och roligt att lära sig nya saker. Det ses som 
något positivt att studera hela livet – det kallas för livslångt 
lärande.

Det finns flera olika 
studiemöjligheter för 
vuxna i Sverige.

Foto: Colourbox

Studievägledning
Om du är osäker på vad du ska studera kan du vända dig till 
en studievägledning. Det är ett kontor där vuxna kan få tips 
om olika utbildningar och arbeten. Studievägledning brukar 
finnas på skolor för vuxna i din kommun. Kontakta din 
kommun för att få veta mer.

Hos studievägledningen kan du också få hjälp med:

 • att beställa betyg från din utbildning
 • att ansöka om plats på olika utbildningar och kurser
 • information om vad du behöver för att komma in på en 

utbildning eller kurs
 • annan information om utbildning

Vägledningscentrum
Om du är under 20 år kan du få hjälp med studievägledning 
på ett vägledningscentrum. Där kan du till exempel få hjälp 
med:

 • att prata om vilken utbildning eller vilket arbete 
du vill välja

 • att själv söka information om utbildningar och arbeten
 • information om studier i andra länder
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Svenska för invandrare – sfi
Svenska för invandrare, sfi, är en grundutbildning i svenska 
språket för vuxna som inte har svenska som sitt första språk. 
Du kan läsa sfi på heltid eller deltid. Utbildningen är gratis.

Inom sfi finns det olika inriktning beroende på vilken 
utbildning du har. Det finns till exempel yrkesförberedande 
sfi och sfi för personer som har akademisk eller gymnasial 
utbildning.

Du har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare 
från och med det år du fyller 16. Men det är vanligare att 
de som är under 20 år istället får sin utbildning i svenska i 
gymnasieskolan. När du anmäler dig till sfi ska du ta med dig 
ett personbevis från Skatteverket och ditt id-kort, körkort 
eller pass.

Kommunal vuxenutbildning – Komvux
Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i 
grundskolan. Det kallas grundläggande vuxenutbildning. 
Om du inte har en utbildning som motsvara svensk 

Foto: Colourbox
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grundskola har du rätt att gå grundläggande 
vuxenutbildning. Du behöver ett betyg från Sfi D för att läsa 
svenska på grundskolenivå.

På Komvux kan du också läsa samma saker som på en svensk 
gymnasieskola. Det kallas gymnasial vuxenutbildning. 
Om du inte har en utbildning som motsvarar svensk 
gymnasieskola kan du läsa gymnasial vuxenutbildning. Du 
måste ha läst svenska som andra språk (SAS) grundläggande 
nivå, SAS G, för att kunna läsa svenska på gymnasienivå.

På komvux finns också utbildningar som du kan läsa efter 
gymnasiet. Det finns till exempel påbyggnadsutbildning. 
Det är en yrkesutbildning för vuxna. Om du läser klart 
gymnasiet på komvux kan du söka vidare till högskola och 
universitet. Utbildningen på komvux går fortare än i vanlig 
grundskola och gymnasium. Du måste själv bestämma hur 
du planerar dina studier. Du kan läsa antingen på dagtid eller 
på kvällstid. Det är gratis att läsa på komvux, men du får 
själv betala för böcker och studiematerial. Om du är över 20 
år och läser minst 50 procent kan du söka studiebidrag och 
studielån hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Det finns också vuxenutbildning för personer med 
till exempel utvecklingsstörning eller andra psykiska 
funktionshinder. Sådan utbildning heter särvux.

Folkhögskolor
En folkhögskola är en skola för vuxna elever. Där läser 
du kurser på grundskole- och gymnasienivå. På många 
folkskolor kan du också bo medan du studerar på skolan. På 
en folkhögskola kan du läsa olika slags kurser:

 • Allmänna kurser kan du läsa istället för gymnasiet och 
ibland grundskolan. Du kan läsa ett till fyra år beroende 
på tidigare utbildning. Här läser du i lugnare tempo än 
på komvux.

 • Särskilda kurser är kurser inriktade mot ett speciellt 
ämne. Du kan till exempel studera musik eller konst. Du 
kan också dig lära dig ett särskilt yrke som till exempel 
fritidsledare eller behandlingsassistent.

 • Svenska för invandrare. Folkhögskolor kan också ha 
kurser i sfi.

Varje folkhögskola bestämmer vem som kan läsa på skolan. 
Folkhögskolorna har ett eget betygssystem. Studier på 
folkhögskola kan ge dig något som kallas grundläggande 
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behörighet till universitet och högskola. Det betyder att 
du har de kunskaper du behöver för att kunna läsa på 
universitet och högskola.

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning)
Yrkesutbildning är en utbildningsform där du kan 
utbilda dig till en yrkestitel inom ett speciellt område. 
Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är ett alternativ 
till längre utbildningar på universitet och högskola. 
Utbildningen är avgiftsfri. Under utbildningen har eleverna 
mycket kontakt med företag genom praktik.

Yrkeshögskolans utbildningar har nära kontakt med 
arbetslivet. Syftet är att de studerande snabbt ska få 
jobb efter avslutad utbildning. Vissa utbildningar inom 
yrkeshögskolan erbjuder svenska med yrkesinriktning 
som extra stöd. Det är ett stöd till dig som har ett 
annat modersmål än svenska. Om du vill veta mer om 
YH-utbildningar kan du kontakta Myndigheten för 
yrkeshögskolan: www.myh.se

För att kunna studera på en YH-utbildning måste du ha 
grundläggande behörighet till universitet och högskola. 
Det betyder att du har betyg i de ämnen som behövs för att 
kunna läsa på universitet och högskola.

Kompletterande utbildning, KU-utbildning
KU-utbildning anordnas av privata aktörer. Vissa är på 
gymnasienivå och vissa på eftergymnasial nivå. Det finns 
utbildningar inom olika områden, till exempel konst, 
mode, design, flyg, hantverk och frisk- och hudvård. Många 
utbildningar förbereder för vidare studier på högskolan eller 
är yrkesutbildningar. De flesta av KU-utbildningarna kostar 
pengar.

Universitet och högskola
I Sverige finns både högskolor och universitet. Skillnaden 
mellan dem är att ett universitet måste ha forskarutbildning 
vilket inte krävs på högskolan. Utbildningar på högskolor och 
universitet ger samma poäng och examen. Det finns minst en 
högskola eller universitet i varje län.

Foto : Matilda Karlsson

Göteborgs Universitets 
huvudbyggnad.
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Utbildningsprogram eller separata kurser
Ett utbildningsprogram innehåller flera kurser som 
sedan leder till en examen. Att ta examen betyder att man 
har klarat alla prov och är färdig med en utbildning. Du 
måste läsa de flesta kurserna i ett utbildningsprogram. 
Men det finns vissa kurser som du kan välja själv. För att 
få till exempel examen som läkare, socionom, jurist eller 
civilingenjör måste du följa det utbildningsprogram som 
finns. Om du läser separata kurser väljer du själv dina kurser 
och i vilken ordning du vill läsa dem. Du som studerar på 
heltid läser 60 högskolepoäng per år.

Detta behövs för universitet och högskola
För att kunna läsa en högskoleutbildning på grundnivå 
måste du ha grundläggande behörighet. Ibland behövs det 
särskild behörighet. Det betyder att du måste ha läst vissa 
gymnasiekurser för att komma in på en viss utbildning på 
högskola eller universitet. 
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Foto : Matilda Karlsson

Göteborgs Universitets 
huvudbyggnad.
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Grundläggande behörighet har den som:

 • fått slutbetyg från gymnasieskola och har minst godkänt 
på 90 procent av utbildningen

 • fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har 
minst godkänt på 90 procent av utbildningen

 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar 
svensk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning, 
till exempel
 - betyg från folkhögskola och har läst kurser som ger 

behörighet
 - på annat sätt har fått kunskaper som motsvarar 

svensk gymnasieskola eller gymnasial 
vuxenutbildning

 - har grundläggande behörighet från Danmark, 
Finland, Island eller Norge

 - genom svensk eller utländsk utbildning eller genom 
praktisk erfarenhet har skaffat sig kunskaper för att 
kunna läsa en grundläggande högskoleutbildning

Om du har en utländsk utbildning finns det också krav på att 
du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska.

Särskild behörighet kan se olika ut beroende på vilken 
utbildning det gäller. Information om vilken särskild 
behörighet som behövs finns på den högskola eller det 
universitet där utbildningen ges.

Kostnader för högre utbildning
Verksamheten vid universiteten och högskolorna finansieras 
till stor del med statliga medel.

Därför är all högskoleutbildning gratis men du måste själv 
betala för böcker och annat studiematerial.

Gäststudenter som ska studera en begränsad tid och 
kommer från områden utanför EU/EES måste betala en 
avgift för utbildningen.

Om du läser på minst deltid, alltså 50 procent, har du 
rätt att söka studiebidrag och studielån hos Centrala 
studiestödsnämnden (CSN).
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Mer information
Du kan läsa mer om att studera på högskolan på olika språk 
på webbsidan: www.studera.nu. Vill du ha mer information 
om regler för antagning kan du läsa på webbsidan: 
www.antagning.se

Validering
Validera betyder att man värderar något som kan vara 
svårt att mäta exakt. När du får din utbildning eller dina 
kunskaper inom ett visst yrke bedömda kallas det för 
validering. En validering av dina tidigare studier eller 
yrkeserfarenheter kan visa att du har motsvarande 
kunskaper som ges i kurser i Sverige. Du kan få göra en 
yrkesbedömning där dina kunskaper blir bedömda genom 
ett samtal och ett praktiskt prov. Du kan valideras inom 
yrken som till exempel bygg, vård, industri, transport och 
storhushåll/restaurang.

Bedömning av utländska betyg
Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du 
få utbildningen bedömd av Universitets- och högskolerådet. 
Bedömningen är gratis. Läs mer på webbsidan: www.uhr.se.

Vissa yrken är reglerade genom att det i svensk lag finns 
regler för vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en 
viss examen eller en legitimation. För att få arbeta inom ett 
sådant yrke måste du ansöka om tillstånd hos den ansvariga 
myndigheten för yrket. För yrken inom vården till exempel 
läkare eller sjuksköterska är det Socialstyrelsen och för 
yrken inom skolan så är det Skolverket.

Översättning av utländska betyg
Om dina utländska betyg ska bli bedömda måste de först 
översättas till svenska. Översättningen måste vara gjord av 
en professionell översättare. Arbetsförmedlingen kan ibland 
hjälpa till med att få betyg översatta. Om betygen är skrivna 
på engelska, franska, tyska, spanska eller på de nordiska 
språken behöver de inte översättas.

Studiemedel
Studiemedel är lån och bidrag som du kan få när du studerar. 
Du kan få studiemedel för att studera på universitet, 
högskola och på vissa andra utbildningar efter gymnasiet. 
Samma termin som du fyller 20 år kan du också få 
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studiemedel när du läser på folkhögskola, komvux eller 
annan grundskole- och gymnasieutbildning.

Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som betalar ut 
studiemedel. Om du vill kan du välja att bara söka bidraget 
när du studerar. Det finns ett maxbelopp för hur mycket 
studielån du kan ta per månad, men du kan också välja 
att låna mindre om du vill det. Om du har barn kan du få 
extra bidrag när du studerar. Du börjar betala tillbaka lånet 
sex månader efter det att du fick studiemedel senast. Mer 
information om studiemedel finns på webbsidan: 
www.csn.se

Fritids- och föreningsliv
Fritid kallas den tid då du är ledig från arbete och skola. 
Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige och 
många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid. I 
föreningslivet kan du lära känna andra med samma intressen 
och få fler kontakter i det svenska samhället. För dig som är 
ny i landet kan medlemskap i en förening vara ett sätt att få 
nya vänner och snabbt lära dig svenska språket. Genom en 
förening kan du också arbeta med viktiga samhällsfrågor.

I Sverige finns det föreningsfrihet. Det är en viktig del av det 
demokratiska samhället. Föreningsfrihet betyder att alla har 
rätt att starta en förening. En grupp människor som har ett 
gemensamt intresse eller en gemensam bakgrund kan starta 
en förening. 

Foto: ColourboxKör med äldre damer.
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Det finns många olika föreningar, till exempel 
idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar och religiösa 
föreningar. Arbetet inom en förening är ofta ideellt och görs 
utan lön.

Att starta en förening
När man startar en förening ska man ha en styrelse. 
Styrelsen skriver förslag till regler som ska gälla inom 
föreningen. Reglerna kallas stadgar. Föreningar är ofta 
inskrivna hos Skatteverket och har ett organisationsnummer. 
Föreningar brukar också ha ett bankkonto.

Kontakt med olika föreningar
Om du vill gå med i en förening, starta en förening eller 
söka pengar till din förening kan du kontakta din kommun. 
I kommunen kan det till exempel vara fritidsförvaltningen 
som hjälper föreningarna.

Invandrarföreningar
En invandrarförening är en förening som arbetar för att 
hjälpa personer som kommer från samma land att hitta 
varandra i det nya landet. Invandrarföreningar kan vara en 
bra hjälp för nyanlända att förstå det svenska samhället.

Kulturföreningar
En kulturförening kan vara en förening där medlemmarna 
är intresserade av en viss typ av dans, teater eller musik. Det 
kan också vara en förening som samlar personer med samma 
etniska och kulturella bakgrund.

Ideella organisationer
Ideella organisationer försöker utveckla och förändra 
samhället.

Ideella organisationer kallas också ibland 
frivilligorganisationer eller Non Governmental Organizations 
(NGO:s). Flera av organisationerna i Sverige arbetar på 
många platser i landet. En del finns också i andra länder.

Här är några ideella organisationer i Sverige:

Röda korset är en internationell organisation som finns 
över hela världen, ibland med namnet röda halvmånen. 
Röda korset kan hjälpa dig att leta efter dina anhöriga, om 
du förlorat kontakten med dem i samband med krig, konflikt 
eller katastrof.
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Röda korset har också lokalt anpassad verksamhet i olika 
kommuner. Det kan vara läxhjälp, men också aktiviteter 
för dig som är ny i Sverige. Svenska Röda Korset har också 
behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i flera 
kommuner.

Rädda barnen är en internationell organisation som arbetar 
för barns rättigheter i Sverige och i andra länder.

KFUM är en del av den internationella organisationen 
YWCA/YMCA. De har ofta aktiviteter för nyanlända 
ungdomar. Ungdomarna samlas tillsammans med en ledare 
för att till exempel gå på bio, testa någon sport eller gå på 
teater.

IM, Individuell människohjälp är en internationell 
organisation men arbetar också i Sverige. Där handlar IMs 
arbete om integration och delaktighet i samhället.

Foto: Mikael Lindahl 
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Politiska föreningar
Om du är intresserad av politik kan du gå med i ett politiskt 
parti eller en annan politisk organisation. Det finns både 
grupper för vuxna och ungdomar i de flesta politiska partier.

Andra föreningar
Det finns många andra föreningar som kan vara intressanta. 
Det finns natur- och djurföreningar, miljöföreningar eller 
religiösa föreningar. Det finns också pensionärsföreningar 
som arbetar med de äldres intressen.

Folkrörelserna – en tradition i Sverige
En folkrörelse är när en stor grupp människor tillsammans 
arbetar för något, till exempel nykterhet eller miljön. 
Folkrörelser har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka. 
En folkrörelse är ofta en organisation som finns på olika 
platser hela landet. Folkrörelserna var mycket viktiga under 
1800-talet och i början av 1900-talet i Sverige. Då kämpade 
många folkrörelser för människornas rättigheter och för ett 
mer demokratiskt samhälle.

Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen 
var stora folkrörelser. Nykterhetsrörelsen var den första. 
Den arbetade för att människor skulle dricka mindre 
alkohol. Frikyrkorörelsen är en kristen folkrörelse. Tidigare 
kämpade den till exempel för att alla skulle få rösträtt. 
Många folkrörelser arbetade för att alla människor skulle 
kunna studera och skaffa en utbildning. I dag arbetar många 
folkrörelser med politiska frågor. Det finns också folkrörelser 
som i dag fungerar som myndigheter, till exempel 
arbetslöshetsförsäkringen, A-kassan. Traditionen att 
tillsammans arbeta för en förändring lever kvar i det svenska 
samhället. Det är också så många föreningar fungerar i dag.

Folkbildning
Folkbildning betyder att vuxna människor får en allmän 
utbildning. All utbildning i studieförbund och folkhögskolor 
kallas folkbildning. Folkbildningen i Sverige började växa 
fram för över 100 år sedan och är fortfarande en stark 
rörelse. Genom folkbildning får medborgarna kunskaper 
för att kunna vara aktiva och delaktiga i arbetet för ett 
demokratiskt samhälle.
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Studieförbund
Ett studieförbund är en organisation med utbildningar 
för vuxna. Det finns flera studieförbund som ordnar 
studiecirklar, kulturprogram och andra utbildningar för 
vuxna. En studiecirkel är en grupp som studerar något 
tillsammans. Det kan vara till exempel konst, musik, språk 
eller kultur. ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet och 
Studieförbundet Vuxenskolan är några studieförbund. 
Varje år har studieförbunden i Sverige ungefär 300 000 
studiecirklar. De har över två miljoner deltagare.

Flyktingguider och liknande service
Många kommuner och frivilligorganisationer arbetar med 
att hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare att få kontakt 
med svenskar. Tanken är att invandrare och svenskar ska 
träffas på fritiden för att lära känna varandra och byta 
erfarenheter. Det kan vara olika aktiviteter som bowling, 
besök på museer eller andra intressanta platser. Kontakta 
din kommun för att höra vad som finns.

Fritid för barn och ungdomar
Fritidsgårdar
I kommunerna brukar det finnas fritidsgårdar för ungdomar 
mellan tolv och 16 år. Det kan också finnas fritidsgårdar 
för äldre ungdomar. På fritidsgården kan ungdomarna 
till exempel titta på film och träffa vänner. Ibland ordnar 
fritidsgården kurser där ungdomarna kan lära sig dansa, 
spela teater eller fotografera. Kontakta din kommun för att 
höra vad som finns. Eller läs på kommunens webbsida.

Foto: Colourbox
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Ungdomssatsningar
Förutom fritidsgårdar har många kommuner särskilda 
satsningar på ungdomar. Kanske ungdomsgårdar eller 
mötesplatser där unga kan träffas och få chans att starta 
olika projekt eller grupper. Kontakta din kommun för att 
höra vad som finns. Eller läs på kommunens webbsida.

Idrottsföreningar
Idrottsföreningarna är viktiga för många barn och ungdomar 
i Sverige. Där kan de utöva olika idrotter som till exempel 
fotboll, ridning eller simning. Forskning visar att ungdomar 
som idrottar mår bättre och ser mer positivt på framtiden. 
De stressar mindre och har fler vänner.

Foto: Colourbox
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Diskussionsfrågor kapitel 3
Vad innebär det för samhället om du arbetar svart och inte 
betalar skatt?

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara med i 
en fackförening?

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara med i 
arbetslöshetskassan, a-kassan?

De flesta jobb fås genom kontakter och sociala nätverk – 
hur kan du bygga upp ett nätverk i Sverige?

Vad tycker du skatten ska räcka till?

Är skattenivåerna i Sverige för höga eller för låga?

Hur kan du använda tidigare erfarenheter när du söker 
jobb i Sverige?

Vad behöver du tänka på när du väljer utbildning?

Vad gör du helst på din fritid?

Vilket yrke är du intresserad av i Sverige?

Planerar du att studera vidare?

Har du kommit i kontakt med några föreningar som är 
intressanta för dig?
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4. Individens  
rättigheter och  
skyldigheter
Innehåll
Jämlikhet och mänskliga rättigheter

Skydd mot diskriminering

Familj och individ

Barns rättigheter

Mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer

Foto: Colourbox
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Jämlikhet och mänskliga 
rättigheter
Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och 
ska behandlas likvärdigt.

Ordet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna från år 1948. FN:s förklaring om 
de mänskliga rättigheterna handlar om att alla människor 
har samma värde och rättigheter. Alla människor har rätt att 
säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill och välja vilken 
partner de vill leva med.

Förklaringen om mänskliga rättigheter ska gälla alla 
människor i världen. En modern demokrati fungerar inte 
bra om de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Staten 
måste kunna skydda sina invånare från diskriminering och 
förtryck. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna av 
tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen 

Foto: Colourbox
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och yttrandefrihetsgrundlagen. Lagarna säger att staten 
och kommunerna ska arbeta för att trygga rätten till arbete, 
bostad och utbildning för alla invånare.

På regeringens webbsida www.manskligarattigheter.se 
kan du läsa mer om mänskliga rättigheter.

Europakonventionen
Det finns sedan år 1950 en europeisk konvention om 
skyddet för de mänskliga rättigheterna. Den heter 
Europakonventionen. En konvention är en överenskommelse 
mellan flera länder. Några exempel på rättigheterna i 
konventionen är:

 • rätten till frihet och personlig säkerhet
 • rätten till en rättvis rättegång
 • rätten till respekt för privat- och familjelivet

År 1995 blev den svensk lag. Staten, regeringen och 
kommunerna ska se till att Europakonventionen följs i 
landet.

Skydd mot diskriminering
Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. 
Diskriminering betyder att vissa människor eller grupper 
behandlas sämre än andra och det är ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna.

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet 
som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. DO ska 
se till att diskrimineringslagen följs.

Det är förbjudet enligt diskrimineringslagen för företag 
och organisationer att behandla vissa människor sämre än 
andra på grund av deras kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
religion eller annan tro, ålder, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Arbetsplatser och skolor måste ha en plan mot 
diskriminering. Du kan kontakta DO om du blivit 
diskriminerad. Mer information finns på DO:s webbsida: 
www.do.se
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Kön och jämställdhet
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män. 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. 
De ska också ha lika mycket makt att påverka samhället och 
sina egna liv. När någon behandlas sämre för att den är man 
eller kvinna är det diskriminering utifrån kön.

I början av 1900-talet fanns det stora skillnader mellan 
kvinnors och mäns rättigheter i Sverige. Kvinnor fick inte 
rösta förrän år 1921. Vid samma tid blev också gifta kvinnor 
myndiga. Det betyder till exempel att de först då själva 
fick bestämma över sina inkomster. De flesta gifta kvinnor 
tog tidigare hand om hem och barn men under 1970-talet 
byggdes fler förskolor och fritidshem för barnen. Då blev det 
lättare för kvinnor att arbeta och tjäna egna pengar.

Tidigare sköttes mycket av arbetet i hemmet av kvinnan. 
Arbete i hemmet betyder till exempel att ta hand om barn, 
tvätta, städa och diska. I dag är arbetet i hemmet mer 
jämställt, men kvinnor arbetar fortfarande mer i hemmet 
än män. Kvinnor arbetar ungefär 26 timmar i veckan medan 
män arbetar ungefär 21 timmar i hemmet.

När en familj får barn har föräldrar rätt att vara lediga för att 
vara hemma med barnet. Det kallas att vara föräldraledig. 

Foto: Colourbox
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När du är föräldraledig kan du söka föräldrapenning från 
Försäkringskassan. Det är vanligt att både kvinnor och män 
tar ledigt från arbete eller studier för att vara hemma med 
sina barn. Men det är fortfarande fler kvinnor än män som är 
hemma med barn. För att fler män ska vara hemma med sina 
barn har regeringen bestämt att det ska finnas en bonus. Det 
betyder att föräldrar som delar mer lika på 
föräldraledigheten kan ansöka om att få extra pengar för det.

Kvinnor i politiken
Det finns i dag ungefär lika många kvinnor som män i 
riksdagen. I regeringen är det hälften män och kvinnor som 
är ministrar. Bland de valda politikerna i Sveriges kommuner 
är cirka 43 procent kvinnor.

Jämställdhet på arbetet och i skolan
I Sverige är det många kvinnor som arbetar jämfört med 
i andra länder. Ungefär 80 procent av alla kvinnor mellan 
20 och 64 år arbetar. Men på arbetet är det inte jämställt. 
Kvinnor brukar få lägre lön än män. Fler män än kvinnor är 
chefer och fler män än kvinnor startar företag.

Foto: Colourbox
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I grundskolan och i gymnasieskolan finns det en läroplan 
som beskriver vad lärare ska tänka på i undervisningen. I 
läroplanen står det om jämställdhet. Det betyder bland annat 
att lärarna ska behandla flickor och pojkar likvärdigt.

Lagar om jämställdhet i Sverige
Jämställdheten finns med i de flesta svenska lagar. En viktig 
lag är lagen om fri abort som kom år 1975. Det betyder att 
om en kvinna blir gravid har hon rätt att själv bestämma om 
hon vill föda barnet eller inte.

1979 Förbud mot barnaga införs. Sverige var först i 
världen med att förbjuda barnaga. Förbudet mot barnaga i 
föräldrabalken gör brottsbalkens regler tydligare eftersom 
misshandel av barn förr i tiden var tillåtet om det skedde i 
uppfostringssyfte.

1982 kom en lag om att våld i familjen faller under allmänt 
åtal. Det betyder att vem som helst kan anmäla till polisen 
när någon använt våld i familjen. Tidigare var det bara den 
som blivit utsatt för våld som kunde anmäla.

1998 kom en särskild lag om våld mot kvinnor som heter 
kvinnofridslagen. Lagen säger att våld mot kvinnor i hemmet 
är ett brott som kan straffas med fängelse.

1980 kom jämställdhetslagen som framför allt handlade om 
jämställdhet på arbetet och om jämställda löner. Från 2009 
gäller diskrimineringslagen som skyddar människor från 
diskriminering som beror på kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.

Det är Diskrimineringsombudsmannen, DO, som ska se till 
att lagen följs.

Normer om kön och sexualitet
Alla samhällen har normer om hur människor ska leva. 
Normer är idéer och regler om vad som ses som rätt och 
fel och om hur människor ska bete sig. Normen att alla 
människor ses som eller ska vara heterosexuella är väldigt 
stark. I de flesta samhällen finns också starka normer om att 
män och kvinnor ska vara olika och att de ska ha olika roller.

Foto: Colourbox

Prideflaggan
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I grundskolan och i gymnasieskolan finns det en läroplan 
som beskriver vad lärare ska tänka på i undervisningen. I 
läroplanen står det om jämställdhet. Det betyder bland annat 
att lärarna ska behandla flickor och pojkar likvärdigt.

Lagar om jämställdhet i Sverige
Jämställdheten finns med i de flesta svenska lagar. En viktig 
lag är lagen om fri abort som kom år 1975. Det betyder att 
om en kvinna blir gravid har hon rätt att själv bestämma om 
hon vill föda barnet eller inte.

1979 Förbud mot barnaga införs. Sverige var först i 
världen med att förbjuda barnaga. Förbudet mot barnaga i 
föräldrabalken gör brottsbalkens regler tydligare eftersom 
misshandel av barn förr i tiden var tillåtet om det skedde i 
uppfostringssyfte.

1982 kom en lag om att våld i familjen faller under allmänt 
åtal. Det betyder att vem som helst kan anmäla till polisen 
när någon använt våld i familjen. Tidigare var det bara den 
som blivit utsatt för våld som kunde anmäla.

1998 kom en särskild lag om våld mot kvinnor som heter 
kvinnofridslagen. Lagen säger att våld mot kvinnor i hemmet 
är ett brott som kan straffas med fängelse.

1980 kom jämställdhetslagen som framför allt handlade om 
jämställdhet på arbetet och om jämställda löner. Från 2009 
gäller diskrimineringslagen som skyddar människor från 
diskriminering som beror på kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.

Det är Diskrimineringsombudsmannen, DO, som ska se till 
att lagen följs.

Normer om kön och sexualitet
Alla samhällen har normer om hur människor ska leva. 
Normer är idéer och regler om vad som ses som rätt och 
fel och om hur människor ska bete sig. Normen att alla 
människor ses som eller ska vara heterosexuella är väldigt 
stark. I de flesta samhällen finns också starka normer om att 
män och kvinnor ska vara olika och att de ska ha olika roller.
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Prideflaggan

I Sverige har alla rätt att leva med vilken partner de vill, 
oavsett kön. Vilket kön man själv känner sig som brukar 
kallas för könsidentitet. Könsidentiteten är inte kopplad till 
vilken kropp man har utan vilket kön man känner att man 
tillhör. Alla har rätt att uttrycka sin könsidentitet som de 
vill. När någon behandlas sämre för att de är homosexuella, 
bisexuella eller uttrycker sig på ett sätt som utmanar normer 
om hur kvinnor och män ska vara, så är det diskriminering.

Friheten att välja religion
Sverige har haft religionsfrihet sedan år 1951. 
Religionsfrihet betyder att alla har rätt att välja vilken 
religion eller tro man vill ha. Religionsfriheten räknas som 
en av de viktigaste rättigheterna i svensk grundlag. I flera 
internationella avtal, till exempel FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention, 
finns det information om religionsfriheten. Staten måste 
respektera, skydda och arbeta för religionsfriheten.

 • Alla människor ska ha rätt att välja, byta och lämna sin 
religion.

 • Alla människor ska ha rätt att praktisera sin religion. Det 
betyder till exempel att alla har rätt att starta religiösa 
föreningar.

 • Alla har rätt att skriva och ge ut tidningar och 
information.

 • Alla har rätt att lära ut en religion och fira religiösa 
högtider.

 • Ingen människa ska bli hindrad att praktisera en religion 
eller tro.



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län120 | Om Sverige

 • Ingen människa ska bli diskriminerad på grund av tro.
 • Föräldrar har rätt att ge sina barn en religiös uppfostran 

enligt den egna tron.
 • Arbetsgivare bör visa en öppenhet inför anställdas 

behov av att kunna praktisera sin tro på arbetsplatsen.

Etnisk tillhörighet
I Sverige bor det människor som kommer från olika platser 
i världen. Etnisk tillhörighet betyder att varje person har 
ett ursprung i en eller flera kulturer och folkgrupper. Alla 
människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Att 
bli behandlad sämre på grund av etnisk tillhörighet är 
diskriminering och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Funktionsnedsättning och tillgänglighet
Många människor har en eller flera funktionsnedsättningar. 
Funktionsnedsättningar kan till exempel vara att det är 
svårt att se, prata, höra, förstå, röra sig eller koncentrera 
sig. Samhället ska vara tillgängligt för alla. Det ska inte 
finnas hinder att delta i samhällslivet för de som har 
funktionsnedsättning. Ett exempel på arbetet för ett mer 
tillgängligt samhälle är att bygga om i offentliga lokaler så att 
personer som har svårt att gå i trappor kan komma in och 
röra sig i lokalerna utan hinder.

Ålder
Att bli behandlad sämre för att någon annan tycker att du är 
för gammal eller för ung är diskriminering. Det finns lagar 
och regler som bestämmer att man i vissa fall får behandla 
yngre och äldre personer olika. Det finns till exempel 
bestämda åldersgränser för när en person får ta körkort eller 
serveras alkohol.
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Familj och individ
Vad är en familj? Svaret på frågan är olika i olika kulturer och 
samhällen. I vissa delar av världen ses släkten eller gruppen 
man tillhör som en del av familjen. I Sverige räknas oftast 
bara föräldrar, syskon och barn som familj. Vad som är en 
individ kan också se olika ut i olika kulturer och samhällen. 
Två olika sätt att se på individer är ett individualistiskt 
synsätt och ett kollektivistiskt synsätt.

Individualistiskt synsätt
Ett individualistiskt synsätt innebär att individen ses som 
viktigare än gruppen. Varje person uppmuntras att ha egna 
idéer och åsikter. Individen ser sig själv som en egen person 
med eget ansvar för sitt liv, sin lycka och sin framtid. Han 
eller hon är i första hand en egen individ och i andra hand en 
del av olika grupper.

Kollektivistiskt synsätt
Ett kollektivistiskt synsätt betyder att gruppens intressen 
är viktigare än individens. Det du som person gör påverkar 
hela gruppen. I ett kollektivistiskt samhälle finns det oftast 
en stark gemenskap. Personerna i gemenskapen tar ansvar 
för varandra. Ett kollektivistiskt synsätt betyder ofta att 
man räknar in fler personer i sin familj. Släkten och gruppen 
räknas ofta som familj.

Olika samhällssystem
Olika samhällsystem gör att människor har olika synsätt. 
Sverige är på många sätt ett individualistiskt samhälle. Det 
du gör påverkar mest dig själv och inte din familj eller släkt.

I Sverige ska staten ta ansvar för att garantera människornas 
säkerhet. Det leder till att människor inte är beroende av 
sina släktingars beskydd för att leva ett tryggt liv. I samhällen 
där staten inte tar ansvar för sina invånare förlitar sig 
människor mer på sina släktingar för sin trygghet.

Om en person begår ett brott i Sverige så straffas bara 
personen som begick brottet, inte den personens familj eller 
släkt.
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Barns rättigheter
I nästan alla länder finns lagar och regler som ska skydda 
barn och ungdomar. Barn och ungdomar i Sverige skyddas av 
både internationella och nationella lagar. Sverige tar barns 
rättigheter och skydd mot hot och våld på stort allvar. Staten 
och kommunerna arbetar för att barn och ungdomar ska få 
en bra uppväxt.

Barnkonventionen
Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention. En 
konvention är regler som flera länder kommit överens om. 
I barnkonventionen finns regler som ska skydda barnens 
mänskliga rättigheter.

Foto: Colourbox

Barn ska skyddas mot att 
diskrimineras.
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Eftersom Sverige har skrivit under konventionen har vi lovat 
att reglerna ska gälla för alla barn och ungdomar i landet. I 
konventionen finns olika regler som kallas artiklar. Det finns 
54 artiklar i barnkonventionen.

Här är några av de viktigaste:

 • Barnet ska skyddas mot diskriminering. Det får alltså 
inte behandlas sämre än andra.

 • Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på 
barnets bästa i alla beslut.

 • Föräldrar ska uppfostra barnet så att det stämmer 
överens med barnets ålder och mognad.

 • Barnet har rätt till liv och utveckling. Det betyder att 
landet måste skydda barnet från att dödas i krig eller i 
sjukdomar. Rätten till utveckling betyder att barnet har 
rätt till en bra barndom.

 • Barnet ska ha rätt att säga sin mening och bli lyssnat på. 
Myndigheter och domstolar ska fråga barnet hur det vill 
ha det.

 • Barnet har rätt till ett privatliv. Det kan till exempel vara 
att föräldrar inte ska läsa barnets dagbok eller brev.

 • Barn har rätt till skydd mot våld i hemmet. Barn ska 
skyddas mot föräldrar och andra vuxna som utövar våld 
eller inte tar hand om barnet på ett bra sätt.

Den svenska skolan arbetar mycket med Barnkonventionens 
regler som grund. På webbsidan 
www.barnkonventionen.se kan du läsa mer om barns 
rättigheter.

Barnens rätt i samhället – BRIS
Bris (Barnens rätt i samhället) är en organisation som 
hjälper barn och ungdomar som är oroliga eller har problem. 
Det kostar inget att ringa till Bris telefonnummer 116 111. 
Dit kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om 
vad som helst, och det är helt gratis.

Bris ser inte vilket telefonnummer samtalet kommer från. 
Det syns inte heller på telefonräkningen om någon har ringt 
till numret.

Bris kan också hjälpa vuxna som är oroliga för sina barn. Till 
Bris vuxentelefon kan vuxna ringa, telefonnummer 077-150 
50 50. Mer information finns på webbsidan: www.bris.se
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Mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer
Våld i nära relationer innebär till exempel att utöva makt 
genom att kontrollera, slå eller hota. I Sverige är det 
förbjudet att använda våld mot andra. Det är en kränkning av 
andra människors mänskliga rättigheter och är en brottslig 
handling.

Det är därför också förbjudet att använda våld i familjen. 
Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som 
kan förekomma mellan närstående. Närstående innebär 
både heterosexuella och samkönade relationer samt inom 
syskon- och andra familje- och släktrelationer. Det betyder 
att det är förbjudet att slå sitt barn, sin man, sin fru eller sin 
sambo. Trots det finns det våld i familjer. Oftast är det män 
som slår kvinnor. Våld i hemmet kan vara fysiskt, psykiskt, 
ekonomiskt, materiellt och sexuellt.

Att som barn se en förälder bli misshandlad är en allvarlig 
form av psykisk misshandel. Det är vanligt att våld i familjen 
förminskas och förnekas både av den som blir slagen och 
av den som slår. Men barn ser, hör och känner. Det är också 
vanligt att barnet självt blir slaget. Den ständiga stress som 
oron för våldet innebär kan få konsekvenser för hälsan, både 
fysiskt och psykiskt. Det finns också en ökad risk för att få 
problem i skolan.

Fysiskt våld kan vara när någon blir slagen, dragen i håret 
eller knuffad. Psykiskt våld kan vara att bli hotad, skrämd 
eller nedvärderad. Det kan till exempel vara när någon säger 
elaka saker om någon annan. Det kan också vara när man 
inte får träffa sina vänner. Ekonomiskt våld kan vara när 
någon i ett förhållande kontrollerar alla pengar och den 
andra inte har tillräckligt med pengar att leva på. Våld kan 
också vara materiellt, till exempel när någon förstör dina 
saker. Sexuellt våld är när någon försöker ha sex med dig 
även om du inte vill det.

Våld som handlar om heder
Heder handlar om ärlighet, leva efter sin moral och att ha ett 
gott rykte. Att behålla sin heder är att få respekt från andra 
och inte skämmas. Familjens och släktens heder styrs av 
traditioner och normer man vill bevara. Våld inom familjen 
och våld mot kvinnor finns i alla länder och i alla kulturer. 
Våld som handlar om heder är våld mot någon som bryter 
mot familjens eller släktens normer och traditioner.

Foto: Ida Edgren
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Mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer
Våld i nära relationer innebär till exempel att utöva makt 
genom att kontrollera, slå eller hota. I Sverige är det 
förbjudet att använda våld mot andra. Det är en kränkning av 
andra människors mänskliga rättigheter och är en brottslig 
handling.

Det är därför också förbjudet att använda våld i familjen. 
Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som 
kan förekomma mellan närstående. Närstående innebär 
både heterosexuella och samkönade relationer samt inom 
syskon- och andra familje- och släktrelationer. Det betyder 
att det är förbjudet att slå sitt barn, sin man, sin fru eller sin 
sambo. Trots det finns det våld i familjer. Oftast är det män 
som slår kvinnor. Våld i hemmet kan vara fysiskt, psykiskt, 
ekonomiskt, materiellt och sexuellt.

Att som barn se en förälder bli misshandlad är en allvarlig 
form av psykisk misshandel. Det är vanligt att våld i familjen 
förminskas och förnekas både av den som blir slagen och 
av den som slår. Men barn ser, hör och känner. Det är också 
vanligt att barnet självt blir slaget. Den ständiga stress som 
oron för våldet innebär kan få konsekvenser för hälsan, både 
fysiskt och psykiskt. Det finns också en ökad risk för att få 
problem i skolan.

Fysiskt våld kan vara när någon blir slagen, dragen i håret 
eller knuffad. Psykiskt våld kan vara att bli hotad, skrämd 
eller nedvärderad. Det kan till exempel vara när någon säger 
elaka saker om någon annan. Det kan också vara när man 
inte får träffa sina vänner. Ekonomiskt våld kan vara när 
någon i ett förhållande kontrollerar alla pengar och den 
andra inte har tillräckligt med pengar att leva på. Våld kan 
också vara materiellt, till exempel när någon förstör dina 
saker. Sexuellt våld är när någon försöker ha sex med dig 
även om du inte vill det.

Våld som handlar om heder
Heder handlar om ärlighet, leva efter sin moral och att ha ett 
gott rykte. Att behålla sin heder är att få respekt från andra 
och inte skämmas. Familjens och släktens heder styrs av 
traditioner och normer man vill bevara. Våld inom familjen 
och våld mot kvinnor finns i alla länder och i alla kulturer. 
Våld som handlar om heder är våld mot någon som bryter 
mot familjens eller släktens normer och traditioner.

Foto: Ida Edgren

Den viktigaste normen som är kopplad till heder handlar om 
kvinnors och flickors sexualitet och att flickor är oskuld när 
de gifter sig. Exempel på hedersvåld är att inte få klä sig som 
man vill och kontrolla vem man umgås med. Hedersvåld kan 
också vara att inte själv få bestämma vem man skall gifta sig 
med, allvarliga hot om fysiskt våld och i extrema fall också 
dödligt våld.

Det är därför oftast flickor och unga kvinnor som drabbas 
av hedersrelaterat våld, men även pojkar kan drabbas. 
Homosexuella är en särskilt utsatt grupp. Hedersrelaterat 
våld är vanligast i kollektivistiska samhällen eller där män 
ges mycket mer makt än kvinnor. Både kvinnor och män kan 
använda hedersrelaterat våld mot en person som brutit mot 
familjens eller släktens normer och traditioner. Beslutet att 
utöva våld bestäms gemensamt.

Sverige följer FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Rättigheterna handlar om att alla personer 
som är över 18 år själva får bestämma över sina liv och sin 
framtid. Det betyder att alla ska få bestämma över sin kropp, 
sin sexualitet och sitt val av partner.
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Så säger lagen
En man som använder våld mot en kvinna i en nära relation 
kan dömas för grov kvinnofridskränkning. När det gäller 
andra nära relationer kan den som använder våld dömas för 
grov fridskränkning. En person som använt våld i en nära 
relation kan också dömas för misshandel eller hot.

Det finns hjälp att få
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att ge stöd och 
hjälp till de barn, kvinnor och män som lever med våld i 
nära relationer. Kommunen har också ansvar för att ge den 
våldsutsatta kvinnan och hennes barn skydd mot fortsatt 
våld genom till exempel skyddat boende.

I många kommuner finns krismottagningar för kvinnor och 
barn som hjälper de som blivit utsatta för våld. Det finns 
också särskilda krismottagningar som hjälper män att sluta 
använda våld. Är du som man utsatt får våld finns hjälp och 
skydd också för dig.

Om du är utsatt för hot och våld och behöver hjälp kan du 
ringa till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen är alltid öppen. 
Det kostar inget att ringa. Du behöver inte tala om vad du 
heter när du ringer. På Kvinnofridslinjens webbsida finns 
information på olika språk, www.kvinnofridslinjen.se. 
Telefonnummer: 020-50 50 50.

Du som är kvinna kan också ringa Terrafem. Personalen på 
Terrafem pratar 50 språk. Du kan ringa till dem på vardagar 
klockan 8-17. Det kostar inget att ringa. Du kan också lämna 
ditt namn och telefonnummer så ringer Terrafem upp dig. 
Telefonnummer: 020-52 10 10.

En kvinnojour är en organisation som erbjuder stöd 
och skydd till kvinnor och barn som har utsatts för 
våld i nära relationer. De flesta kvinnojourer drivs av 
ideella organisationer, med hjälp av volontärer. Det finns 
kvinnojourer och även tjejjourer i hela landet. Du kan läsa 
mer om vilka som finns på webbsidan: 
www.kvinnojouren.se

Prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål
Sveriges regering säger att prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål är våld mot kvinnor. Därför har man 
valt en lagstiftning som inte dömer den som utsätts för 
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prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det 
är istället den som köper sex eller tvingar andra att sälja sex 
som begår ett brott och kan straffas.

Kvinnlig könsstympning
I flera länder könsstympas flickor. Könsstympning kan 
betyda att man skär bort delar av kvinnans yttre könsorgan. 
Det kan även betyda att allt skärs bort och att vaginan sys 
ihop efteråt.

Risker för hälsan
Flickor och kvinnor kan få många problem efter en 
könsstympning. Många får svårt att kissa eftersom urinröret 
kan skadas. Många får smärta och värk i underlivet hela 
livet och deras sexualitet kan påverkas negativt. De kan 
få allvarliga problem med sin menstruation och med 
infektioner. De kan också få problem när de är gravida och 
ska föda barn.

Arbete mot könsstympning i Sverige
Kvinnlig könsstympning är förbjuden i Sverige. Lagen 
säger att könsstympning inte får göras även om personen 
går med på det. Den som utför en kvinnlig könsstympning 
kan dömas till fängelse. Man kan dömas i Sverige även om 
könsstympningen gjordes i ett annat land. Det är också 
förbjudet att sy ihop en kvinnas vagina efter till exempel en 
förlossning.

Alla som arbetar med barn och ungdomar i Sverige måste 
anmäla till socialtjänsten om de tror att en flicka har blivit 
könsstympad eller riskerar att bli könsstympad.

I Sverige finns flera föreningar som arbetar mot kvinnlig 
könsstympning, till exempel Riksföreningen stoppa 
kvinnlig könsstympning, RISK, och Riksförbundet för 
sexuell upplysning, RFSU. Båda lämnar information om 
könsstympning på olika språk.

Vård och hjälp för kvinnor som är könsstympade
Om du har frågor eller behöver vård och hjälp kan du 
kontakta skolsköterskan på din skola, en ungdoms-
mottagning, gynekologisk mottagning eller sjukhusens 
kvinnokliniker. Många kvinnor har fått hjälp och kan fungera 
normalt efter vård.
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Diskussionsfrågor kapitel 4
Vad är en familj för dig?

Vad betyder mänskliga rättigheter för dig?

Vad kan kvinnor respektive män vinna på ökad 
jämställdhet?

Vad betyder diskriminering för dig?

Vilka grupper tror du kan bli diskriminerade i samhället?

Vad har du för erfarenhet av religionsfrihet i Sverige?

I FN:s konvention om barnets rättigheter står att barnens 
bästa alltid ska komma först. Det kanske inte betyder 
samma sak för alla människor. Vad betyder det för dig?

Vad betyder ordet ”heder” för dig? 

Hur ser skillnaden ut för pojkar och flickor när det gäller 
hedersförtryck?

Vad kan du göra för en person som utsätts för våld i en nära 
relation?
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5. Att bilda familj och 
leva med barn i 
Sverige
Innehåll
Olika sätt att leva ihop 

Att ta hand om barn och unga

Barnomsorg

Grundskola

Gymnasieskola

Skolan och demokrati

Ekonomiskt stöd till familjer

Foto: Colourbox 
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Olika sätt att leva ihop
I Sverige är det vanligt att par lever ihop och skaffar barn 
innan de gifter sig. Många väljer också att inte gifta sig. De 
lever ihop som sammanboende, sambo.

Äktenskap
Att ingå äktenskap betyder att gifta sig. Alla i Sverige måste 
vara 18 år för att kunna gifta sig. Det står i lagen. Lagen 
gäller alla människor i Sverige även om de inte är svenska 
medborgare. I andra länder kan det finnas andra regler, men 
svenska myndigheter godkänner bara utländska äktenskap 
som följer svensk lag.

Innan du gifter dig måste du ansöka om en hindersprövning. 
Det är en kontroll för att se om det finns något hinder för 
att du ska kunna gifta dig. Hindersprövningen görs av 
Skatteverket i det län där du är folkbokförd. Om det inte 
finns några hinder får du ett intyg som gäller i fyra månader. 
Ta med intyget till vigselförrättaren. Om du, eller den du ska 
gifta dig med, inte är folkbokförd i Sverige ska prövningen 
göras i det land där den personen är registrerad.

Enligt svensk lag finns följande hinder för att få ingå 
äktenskap:

 • om du eller din partner är under 18 år
 • om du är nära släkt med den du vill gifta dig med
 • om du eller din partner redan är gift, eller är registrerad 

partner

Foto: Colourbox 
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Svensk lag förbjuder också tvångsäktenskap. Det betyder 
att ingen kan tvinga någon annan att gifta sig. Alla ska själv 
bestämma vem de vill gifta sig med.

Du har alltid rätt att säga nej till att gifta dig.

Svenska myndigheter kan vägra att godkänna ett utländskt 
äktenskap om någon blivit tvingad att gifta sig.

En vigsel är den ceremoni då två personer blir gifta. En 
vigsel kan vara religiös eller borgerlig. För att en vigsel 
ska gälla måste den göras av en registrerad och godkänd 
vigselförrättare. Det kan till exempel vara en präst, imam 
eller en borgerlig vigselförrättare. Borgerlig vigsel görs av 
en person som blivit vald av länsstyrelsen. En borgerlig 
vigsel är en ceremoni utan koppling till någon religion. Om 
ett äktenskap genomförs som en religiös ceremoni av en 
vigselförrättare utan vigselrätt innebär det att äktenskapet 
inte gäller juridiskt. För att det ska bli juridiskt gällande 
krävs även en borgerlig vigsel.

I Sverige är äktenskapet könsneutralt. Det betyder att två 
personer av samma kön gifter sig på samma sätt som en 
kvinna och en man. En borgerlig vigselförrättare får inte 
säga nej om två personer av samma kön vill gifta sig. Men 
en vigselförrättare vid ett religiöst samfund, till exempel en 
präst i svenska kyrkan, kan välja att säga ja eller nej. Om en 
präst säger nej kan man fråga en annan präst.

Foto: Colourbox 
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För de som är gifta gäller lagen som heter äktenskapsbalken. 
I äktenskapsbalken finns bland annat regler om arv där 
den överlevande personen i ett äktenskap tillsammans med 
eventuella barn alltid ärver alla tillgångar.

Läs mer om arv i kapitel 8.

Sambo
När två personer bor tillsammans som ett par utan att vara 
gifta kallar man det att de är sammanboende eller sambo.

I Sverige och i Norden är det vanligt att vara sambo. Det 
är också vanligt att få barn utan att vara gift. Det finns 
en lag om att vara sambo,  sambolagen. I sambolagen 
finns regler om sådant som handlar om bostaden som de 
sammanboende bor i och de saker de båda äger. Om en av de 
båda personerna dör har sambon rätt att bo kvar i bostaden 
som de har haft tillsammans. Han eller hon får också ärva 
deras gemensamma saker i bostaden. För att han eller hon 
ska kunna ärva andra tillgångar, som till exempel pengar som 
finns på banken måste det finnas ett testamente.

Skilsmässa
I Sverige kan du skilja dig från din man eller fru även om inte 
båda vill. Om du vill få skilsmässa (äktenskapsskillnad) ska 
du kontakta tingsrätten (en domstol) i den kommun där du 
är folkbokförd.

Du och din man/fru kan fylla i en ansökan tillsammans. Om 
ni inte är överens kan du ensam ansöka om skilsmässa.

Om ni söker tillsammans och inte har några barn kan 
tingsrätten lämna en dom (ett beslut) så snart som möjligt. 
Om ni har barn eller om en av er inte vill skiljas får ni 
betänketid. Det betyder att ni får tid att tänka på om ni 
verkligen vill skilja er. Betänketiden är minst sex månader 
och högst ett år.

Om du fortfarande vill skiljas efter sex månader måste du 
själv kontakta tingsrätten. Det kallas att du fullföljer din 
skilsmässa. Om du inte lämnar in ett brev om att du vill 
fullfölja din skilsmässa avslutar tingsrätten din ansökan 
och skilsmässan gäller inte. Om tingsrätten misstänker att 
någon av er blivit tvingad att gifta sig (tvångsäktenskap) kan 
skilsmässa ges direkt, utan betänketid.



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige | 133 

Vårdnad av barn
Vårdnad av barn betyder att vårdnadshavare, oftast 
föräldrar, har juridiskt ansvar för barnet. Det betyder att du 
har rättighet och skyldighet att ta hand om barnet. Barn ska 
enligt lagen ha vårdnad tills de fyller 18 år.

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna har delat 
ansvar för barnet. De måste bestämma saker som handlar 
om barnet ihop. Båda föräldrarna har samma skyldigheter 
även om de inte bor ihop. Om du är vårdnadshavare har du 
också rätt att få information om ditt barn. Det betyder att 
du har rätt att få veta saker om ditt barn från förskola, skola, 
sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Enskild vårdnad betyder att bara en av föräldrarna har 
ansvaret för barnet och bestämmer över det. Om ni är gifta 
får ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Om ni 
inte är gifta måste ni fylla i ett papper hos 
socialförvaltningen(familjerätten) om vem som är pappa till 
barnet. Då får ni gemensam vårdnad.

Om ni ska skilja er och inte är överens om vem som ska 
ha vårdnaden kan ni kontakta familjerätten. Den kan 
hjälpa er att hitta en lösning. Om ni inte kommer överens 
blir det en rättslig fråga hos tingsrätten. Tingsrätten ber 
då familjerätten att göra en utredning innan tingsrätten 
bestämmer vilken förälder som ska ha vårdnaden och var 
barnen ska bo.

Foto: Maria Nobel 
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Att ta hand om barn och 
unga
Föräldrar och andra vårdnadshavare har ansvaret för 
barn men det finns hjälp att få från samhället. Alla barn 
och ungdomar har rätt till hälsovård i Sverige. Staten, 
regioner och kommuner erbjuder flera olika möjligheter till 
förebyggande vård och stöd för blivande föräldrar och för 
barn och ungdomar. De flesta svenska föräldrar brukar ha 
nära kontakt med barnhälsovården under tiden som barnen 
växer upp. Där arbetar bland annat utbildade barnmorskor, 
sjuksköterskor och läkare. Barnhälsovården undersöker om 
ditt barn är friskt och växer och utvecklas som det ska. Du 
kan också få råd och stöd om hur du ska ta hand om ditt barn 
på bästa sätt.

Barnmorskemottagningar och mödravårds-
centraler
Barnmorskemottagningar och mödravårdscentraler (MVC), 
är bland annat till för gravida kvinnor. Dit går du under hela 
graviditeten för att undersöka att barnet och du själv mår 
bra.

Det är gratis att gå till barnmorskemottagningar och MVC.

Du kan också gå på möten där du kan få information om 
graviditet, förlossning och amning. Det är vanligt att den 
andra föräldern till det väntade barnet är med på besök 
och möten. Det är också vanligt att män i Sverige är med på 
förlossningen.

Barnavårdscentraler
Barnavårdscentraler (BVC) ger hjälp till föräldrar och 
undersöker barnens hälsa. På BVC kan du få tips om barnets 
utveckling, amning, mat och sjukdomar. När du kommit 
hem från förlossningen kan du själv kontakta BVC för att 
bestämma en tid för första mötet. Det första mötet hålls 
ibland i hemmet. Då berättar sjuksköterskan om BVC och 
ser efter hur barnet mår. Barnet undersöks också av läkare. 
Det första läkarbesöket på BVC brukar göras när barnet 
är sex till åtta veckor gammalt. Sedan följer flera besök för 
hälsoundersökning varje år fram tills barnet börjar skolan.
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På BVC erbjuds alla föräldrar att vaccinera sina barn. 
I Sverige finns ett vaccinationsprogram mot nio 
olika sjukdomar, bland annat polio, kikhosta, difteri, 
stelkramp, mässling, påssjuka och röda hund. Tanken 
med vaccinationsprogrammet är att ge barn skydd mot 
sjukdomarna och se till att inte sprida smitta. Det är 
föräldrarna eller annan vårdnadshavare som bestämmer om 
barnet ska vaccineras eller inte.

Skolhälsovård
När barnen börjar skolan går de till skolhälsovården för 
förebyggande vård.

Alla elever som går i förskoleklass, grundskola och 
gymnasiet har rätt till skolhälsovård.

Eleverna erbjuds hälsobesök tre gånger under 
grundskoletiden och en gång i gymnasiet. Hälsobesöken 
omfattar hälsosamtal, kontroll av längd, vikt, syn och rygg. 
På skolorna finns det också personal som samarbetar 
för att främja elevernas hälsa. Det kan vara kuratorer, 
skolsköterskor, rektorer, specialpedagoger och lärare.

Att vara förälder i ett nytt land
Att komma till ett nytt land är nästan alltid en stor 
förändring för både vuxna och barn. Ibland kan barn ha 
lättare att komma in i det nya samhället än vuxna. De vuxna 
kan därför bli beroende av sina barn i kontakterna med 
samhället. Det kan leda till ändrade roller i familjen.

Det är därför viktigt att föräldrar får kunskap om det 
samhälle familjen har kommit till. Då finns förutsättningar 
för dem att bli starka och tydliga föräldrar så att de kan 
skapa en trygg miljö för sina barn. Om hela familjen har 
förståelse för det nya samhällets normer och värderingar 
och kan se likheter och olikheter med den egna identiteten 
och kulturen ges goda chanser för barnen att få ett stabilt 
liv. I tonåren börjar många ungdomar frigöra sig från sina 
föräldrar. De vill börja klara sig själva och förbereder sig 
för vuxenlivet. Föräldrarna har 
ansvar för att stötta sina barn på 
deras resa in i vuxenvärlden. Det 
är viktigt att hitta en balans för 
att kunna sätta gränser för barnet. 
Samtidigt måste barnet kunna 
utvecklas i det nya landet.

Foto: Jesper Svensson 
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Kärlek och relationer
Hur man ser på kärlek och relationer kan vara olika i olika 
kulturer och samhällen. Det beror också på vem man är som 
person. För många människor i Sverige är det naturligt att 
vara tillsammans med den man älskar utan att gifta sig eller 
skaffa barn. Det finns också en öppenhet inför ungdomars 
kärlek, relationer och sexualitet. De flesta svenska föräldrar 
går med på att deras ungdomar har pojkvänner och 
flickvänner när de växer upp.

Förbjudet att utöva våld mot barn
I svensk lag finns ett avsnitt som kallas föräldrabalken. I 
föräldrabalken står det att barn har rätt till vård och omsorg, 
trygghet och bra uppfostran. En del av lagen kallas anti-
agalagen och den har funnits i Sverige sedan år 1979. Att aga 
är ett äldre svenskt ord som betyder att man slår ett barn i 
uppfostrande syfte. Anti-agalagen säger att det förbjudet att 
använda fysiskt och psykiskt våld i barnuppfostran. Fysiskt 
våld är alla former av våld mot kroppen. Också lätta slag, att 
dra i håret och nypa är fysiskt våld.

Däremot får du självklart rycka bort ett barn från något som 
är farligt, till exempel en het spis, ett öppet fönster eller 
något annat som kan skada barnet.

Psykiskt våld kan vara att hota, skrämma, frysa ut eller låsa 
in ett barn. Psykiskt våld kan skada barnets självkänsla och 
utveckling lika mycket som fysiskt våld.

Foto: Colourbox 
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Synen på barnuppfostran i Sverige
För de flesta föräldrar i världen är kärleken till barnet det 
viktigaste av allt. Alla barn behöver föräldrar och vuxna. De 
vuxna ska ge dem vägledning, uppmuntran och kärlek. De 
vuxna ska också sätta gränser. Hur ett barn uppfostras har 
stor betydelse för barnets självförtroende och självkänsla. 
Barn som får en trygg och kärleksfull uppfostran klarar 
också skolan lättare och mår ofta bra som vuxna.

I Sverige har sättet att uppfostra barn på förändrats mycket 
under de senaste hundra åren. I början på 1900-talet var 
många föräldrar mycket stränga och det var viktigt att 
barnen skulle lyda de vuxna. Fysisk bestraffning, aga, sågs av 
många som en naturlig del av uppfostran.

På 1950- och 1960-talet började den hårda och bestämda 
sortens uppfostran att ifrågasättas. Många började förändra 
sitt sätt att se på barnuppfostran. Man talade alltmer om 
att uppfostra sina barn med respekt för dem. Men det var 
fortfarande vanligt att man slog sina barn för att straffa dem.

På 1970-talet växte dagens mer demokratiska syn på 
barnuppfostran fram. Målet är att barn ska lära sig att tänka 
själva, ta eget ansvar och bli självständiga människor med 
bra självförtroende.

Foto: Colourbox 
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Socialtjänsten
En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till 
att barn och ungdomar får en trygg uppväxt. Om du har 
problem i familjen kan du kontakta socialtjänsten eller 
familjerådgivningen i din kommun för att få hjälp. Om du har 
barn i skolan kan du också prata med skolan för att få hjälp. 
Hos socialtjänsten kan du få olika sorters hjälp, till exempel 
föräldrakurser, samtal, kontaktperson till ungdomar eller 
kontaktfamilj till barn.

Om personal i skola eller sjukvård tror att ett barn blir 
fysiskt eller psykiskt misshandlat måste de anmäla det till 
socialtjänsten. Det kallas att de har anmälningsplikt. Alla 
som arbetar med barn och ungdomar har anmälningsplikt.

Vad kan socialtjänsten göra?
Socialtjänsten måste enligt lagen undersöka och göra en 
utredning om det kommer in en anmälan om att barn 
behandlas illa. Alla myndigheter och offentliga institutioner 
måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett 
barn misshandlas. Alla människor har inte anmälningsplikt. 
Men det är bra att anmäla om du ser att ett barn 
misshandlas. När du anmäler som privatperson kan du vara 
anonym. Det betyder att du inte behöver tala om ditt namn. 
Socialtjänsten ska alltid försöka lösa problemen tillsammans 
med familjen. I första hand ska barnet leva tillsammans med 
sina föräldrar. Det är ovanligt att socialtjänsten tar barn från 
föräldrarna.

Barnomsorg
Barnomsorg är ett gemensamt namn för pedagogisk 
verksamhet för yngre barn. Inom barnomsorgen finns det till 
exempel förskolor, familjedaghem och fritidshem. Där kan 
barnen vara den tid som föräldrarna arbetar eller studerar.

I alla kommuner finns kommunal barnomsorg. Det finns 
också fristående och privat barnomsorg som sköts av företag 
eller organisationer. Barn mellan ett och fem år har rätt att 
gå i förskola eller familjedaghem. Om du är arbetssökande 
eller föräldraledig med yngre syskon har det äldre barnet 
rätt till barnomsorg ungefär tre timmar per dag eller 15 
timmar per vecka.

Foto: Colourbox 
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Förskola
Förskola kallas också daghem eller dagis. Det är ett ställe där 
barn mellan ett och fem år är på dagarna innan de börjar i 
förskoleklass eller i första klass. Förskolor har en särskild 
metod och pedagogik för hur de lär ut saker. Förskolorna har 
också en läroplan. Det är en text som säger vad barnen ska 
lära sig. Alla förskolor arbetar efter den svenska läroplanen.

Öppen förskola
En öppen förskola är en mötesplats för föräldralediga 
föräldrar och deras barn. På öppna förskolan finns 
utbildad personal och det är en bra plats att lära känna 
andra föräldrar och barn. Öppna förskolor finns i många 
kommuner i Sverige.

Förskoleklass (sexårsverksamhet)
Alla barn får en plats i en förskoleklass samma år som de 
fyller sex år. Det kallas också ibland för sexårsverksamhet. 
I förskoleklassen får barnen förbereda sig för grundskolan 
innan de börjar i första klass.

Socialtjänsten
En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till 
att barn och ungdomar får en trygg uppväxt. Om du har 
problem i familjen kan du kontakta socialtjänsten eller 
familjerådgivningen i din kommun för att få hjälp. Om du har 
barn i skolan kan du också prata med skolan för att få hjälp. 
Hos socialtjänsten kan du få olika sorters hjälp, till exempel 
föräldrakurser, samtal, kontaktperson till ungdomar eller 
kontaktfamilj till barn.

Om personal i skola eller sjukvård tror att ett barn blir 
fysiskt eller psykiskt misshandlat måste de anmäla det till 
socialtjänsten. Det kallas att de har anmälningsplikt. Alla 
som arbetar med barn och ungdomar har anmälningsplikt.

Vad kan socialtjänsten göra?
Socialtjänsten måste enligt lagen undersöka och göra en 
utredning om det kommer in en anmälan om att barn 
behandlas illa. Alla myndigheter och offentliga institutioner 
måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett 
barn misshandlas. Alla människor har inte anmälningsplikt. 
Men det är bra att anmäla om du ser att ett barn 
misshandlas. När du anmäler som privatperson kan du vara 
anonym. Det betyder att du inte behöver tala om ditt namn. 
Socialtjänsten ska alltid försöka lösa problemen tillsammans 
med familjen. I första hand ska barnet leva tillsammans med 
sina föräldrar. Det är ovanligt att socialtjänsten tar barn från 
föräldrarna.

Barnomsorg
Barnomsorg är ett gemensamt namn för pedagogisk 
verksamhet för yngre barn. Inom barnomsorgen finns det till 
exempel förskolor, familjedaghem och fritidshem. Där kan 
barnen vara den tid som föräldrarna arbetar eller studerar.

I alla kommuner finns kommunal barnomsorg. Det finns 
också fristående och privat barnomsorg som sköts av företag 
eller organisationer. Barn mellan ett och fem år har rätt att 
gå i förskola eller familjedaghem. Om du är arbetssökande 
eller föräldraledig med yngre syskon har det äldre barnet 
rätt till barnomsorg ungefär tre timmar per dag eller 15 
timmar per vecka.
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Fritidshem (fritids)
Barn från sex till tolv år har rätt att vara på ett fritidshem 
före och efter skolan. Föräldrarna måste arbeta eller studera 
för att barnen ska få gå till ett fritidshem. Fritidshemmet 
ligger ofta i samma hus som skolan. Barn mellan tio och tolv 
år kan gå till en öppen fritidsverksamhet som brukar ligga 
nära skolan.

Familjedaghem/pedagogisk omsorg
En del av barnomsorgen kallas pedagogisk omsorg eller 
familjedaghem. Det är en pedagogiskt utbildad person 
som tar emot barn i sitt hem, ger dem omsorg och har 
förskoleverksamhet med pedagogiska aktiviteter. Barn som 
går i skolan kan vara i ett familjedaghem efter skolan. Det 
fungerar då som ett fritidshem.

Samarbete med föräldrar
Föräldrarna är viktiga i barnomsorgen. De känner 
sina barn bäst. När barnet ska börja på förskolan eller 
familjedaghemmet är en förälder med tills barnet känner 
sig tryggt. Det kallas för inskolning och brukar hålla på 
under cirka två veckor. På förskolor och fritidshem brukar 
de anställda bjuda in föräldrarna på utvecklingssamtal. Då 
berättar personalen hur barnet trivs på förskolan och hur 
det utvecklas. Du som är förälder får också berätta hur du 
tycker att det fungerar på förskolan.

Ansöka om barnomsorgsplats
För att få plats på förskola och fritidshem måste du ansöka 
om en plats. Det gör du hos din kommun. Det är olika regler 
i olika kommuner, men oftast måste du ansöka om plats flera 
månader i förväg. Ditt barn måste vara minst ett år för att 
kunna börja i förskolan.

Grundskola
Alla barn i Sverige måste gå nio år i grundskola. Det står 
i den svenska skollagen och kallas skolplikt. Varje skolår 
har en hösttermin och en vårtermin. Barn har skolplikt 
från och med höstterminen det år de fyller sju år eller när 
de börjar årskurs 1 till och med vårterminen i årskurs 9. 
Det finns planer för skolarbetet som heter kursplaner och 
läroplaner. Där står vad barnen ska lära sig i skolan och hur 
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undervisningen ska gå till. Undervisningen och böcker är 
gratis för alla barn i grundskolan. De får också lunch utan att 
betala något.

Som förälder har du rätt att välja skola för dina barn. Barnet 
har alltid rätt till en plats i skolan i det område där ni bor. Om 
du vill välja en annan skola ansöker du om plats genom att ta 
kontakt med rektorn på den skola som du är intresserad av. 
Barnet kan börja på skolan om det finns en ledig plats.

För de barn som inte klarar av att gå i grundskolan finns 
specialskola och särskola. Specialskolan är till för barn som 
till exempel är döva eller har en skada på hörseln. Särskolan 
är till för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. 
De kan till exempel ha en utvecklingsstörning eller 
en hjärnskada. I dessa skolor får eleverna extra stöd i 
undervisningen.

Ämnen i grundskolan
Ämne är något man får undervisning i, till exempel 
matematik eller svenska. Varje ämne i skolan har en 
kursplan där det står vad eleverna ska kunna när de slutar 
grundskolan.

Fritidshem (fritids)
Barn från sex till tolv år har rätt att vara på ett fritidshem 
före och efter skolan. Föräldrarna måste arbeta eller studera 
för att barnen ska få gå till ett fritidshem. Fritidshemmet 
ligger ofta i samma hus som skolan. Barn mellan tio och tolv 
år kan gå till en öppen fritidsverksamhet som brukar ligga 
nära skolan.

Familjedaghem/pedagogisk omsorg
En del av barnomsorgen kallas pedagogisk omsorg eller 
familjedaghem. Det är en pedagogiskt utbildad person 
som tar emot barn i sitt hem, ger dem omsorg och har 
förskoleverksamhet med pedagogiska aktiviteter. Barn som 
går i skolan kan vara i ett familjedaghem efter skolan. Det 
fungerar då som ett fritidshem.

Samarbete med föräldrar
Föräldrarna är viktiga i barnomsorgen. De känner 
sina barn bäst. När barnet ska börja på förskolan eller 
familjedaghemmet är en förälder med tills barnet känner 
sig tryggt. Det kallas för inskolning och brukar hålla på 
under cirka två veckor. På förskolor och fritidshem brukar 
de anställda bjuda in föräldrarna på utvecklingssamtal. Då 
berättar personalen hur barnet trivs på förskolan och hur 
det utvecklas. Du som är förälder får också berätta hur du 
tycker att det fungerar på förskolan.

Ansöka om barnomsorgsplats
För att få plats på förskola och fritidshem måste du ansöka 
om en plats. Det gör du hos din kommun. Det är olika regler 
i olika kommuner, men oftast måste du ansöka om plats flera 
månader i förväg. Ditt barn måste vara minst ett år för att 
kunna börja i förskolan.

Grundskola
Alla barn i Sverige måste gå nio år i grundskola. Det står 
i den svenska skollagen och kallas skolplikt. Varje skolår 
har en hösttermin och en vårtermin. Barn har skolplikt 
från och med höstterminen det år de fyller sju år eller när 
de börjar årskurs 1 till och med vårterminen i årskurs 9. 
Det finns planer för skolarbetet som heter kursplaner och 
läroplaner. Där står vad barnen ska lära sig i skolan och hur 
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Sexualitets- och samlevnadsundervisning
I den svenska skolan är undervisning i ämnet sexualitet och 
samlevnad en del av läroplanen. Mycket av ämnet handlar 
om kärlek och om hur du kan leva i en respektfull, jämlik och 
kärleksfull relation med en annan människa. Sverige har haft 
undervisning i sexualitet och samlevnad i över 50 år.

Betyg
Eleverna får betyg från och med årskurs 6. Efter varje termin 
får barnen betyg. Efter den sista terminen i årskurs 9 får de 
sitt slutbetyg.

Betygen sätts i en skala, A, B, C, D, E och F. Betyget F betyder 
att eleven inte blir godkänd i ett ämne. Det högsta 
betyget är A.

Det är Skolverket som har bestämt reglerna för hur betygen 
ska sättas. Skolverket är en myndighet som ska se till att alla 
barn och elever i svenska skolor får en utbildning av god 
kvalitet i en trygg miljö.

Språkundervisning
Barn kan ha rätt till modermålsundervisning om en eller 
båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som 
modersmål. För att ha rätt att delta ska barnet också ha 
grundläggande kunskaper i språket och använda det i 
hemmet varje dag.

Elever som har ett annat modersmål har också rätt till 
undervisning i svenska som andraspråk. Svenska som 
andraspråk är både för nybörjare och för elever som redan 
kan svenska. Ämnet Svenska som andraspråk har samma 
nivå som ämnet svenska men undervisningen är anpassad 
till elever med ett annat modersmål än svenska.

Förberedelseklass
För barn som nyligen kommit till Sverige finns något som 
kallas förberedelseklass. I en förberedelseklass får eleverna 
träning i svenska och undervisning i olika ämnen. Eleverna 
utbildas för att så snart som möjligt kunna gå vidare till en 
klass i den vanliga grundskolan. Undervisningen kan se olika 
ut för varje elev beroende på ålder, hemspråk och tidigare 
kunskap. Det finns förberedelseklasser i många kommuner i 
Sverige.

Foto: Colourbox 
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Gymnasieskola
När eleverna går sista året i grundskolan kan de söka till 
gymnasieskolan. Det är frivilligt att läsa på gymnasieskolan 
i Sverige. Det är också gratis. Ungdomar mellan 16 och 20 år 
kan läsa på gymnasiet om de har klarat grundskolan. Nästan 
alla ungdomar väljer att fortsätta studera på gymnasiet.

Även gymnasieskolan har läroplaner och kursplaner som 
tagits fram av Skolverket. I en kursplan står det vad eleverna 
ska kunna när de slutar. Betygssystemet i gymnasieskolan är 
samma som i grundskolan.

Eleven väljer vilken gymnasieskola och vilket program de vill 
gå. I sin ansökan behöver eleven välja flera olika skolor eller 
program. Det är inte säkert att det finns plats på den skola 
han eller hon har valt i första hand.

Sexualitets- och samlevnadsundervisning
I den svenska skolan är undervisning i ämnet sexualitet och 
samlevnad en del av läroplanen. Mycket av ämnet handlar 
om kärlek och om hur du kan leva i en respektfull, jämlik och 
kärleksfull relation med en annan människa. Sverige har haft 
undervisning i sexualitet och samlevnad i över 50 år.

Betyg
Eleverna får betyg från och med årskurs 6. Efter varje termin 
får barnen betyg. Efter den sista terminen i årskurs 9 får de 
sitt slutbetyg.

Betygen sätts i en skala, A, B, C, D, E och F. Betyget F betyder 
att eleven inte blir godkänd i ett ämne. Det högsta 
betyget är A.

Det är Skolverket som har bestämt reglerna för hur betygen 
ska sättas. Skolverket är en myndighet som ska se till att alla 
barn och elever i svenska skolor får en utbildning av god 
kvalitet i en trygg miljö.

Språkundervisning
Barn kan ha rätt till modermålsundervisning om en eller 
båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som 
modersmål. För att ha rätt att delta ska barnet också ha 
grundläggande kunskaper i språket och använda det i 
hemmet varje dag.

Elever som har ett annat modersmål har också rätt till 
undervisning i svenska som andraspråk. Svenska som 
andraspråk är både för nybörjare och för elever som redan 
kan svenska. Ämnet Svenska som andraspråk har samma 
nivå som ämnet svenska men undervisningen är anpassad 
till elever med ett annat modersmål än svenska.

Förberedelseklass
För barn som nyligen kommit till Sverige finns något som 
kallas förberedelseklass. I en förberedelseklass får eleverna 
träning i svenska och undervisning i olika ämnen. Eleverna 
utbildas för att så snart som möjligt kunna gå vidare till en 
klass i den vanliga grundskolan. Undervisningen kan se olika 
ut för varje elev beroende på ålder, hemspråk och tidigare 
kunskap. Det finns förberedelseklasser i många kommuner i 
Sverige.
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Det finns många olika program att välja på. På grundskolan 
brukar det finnas en studievägledare som kan hjälpa till och 
ge råd.

På gymnasiet får eleverna de kunskaper som behövs för att 
kunna studera vidare, till exempel på universitetet. Det finns 
olika program på gymnasiet.

För att kunna läsa på ett nationellt program på gymnasiet 
måste eleven ha godkänt betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk och i matematik och engelska från grundskolan.

 • För att bli antagen på ett yrkesprogram måste eleven 
också ha godkänt betyg i minst fem andra ämnen.

 • För att bli antagen till ett högskoleförberedande 
program måste eleven också ha godkänt i minst nio 
andra ämnen.

De elever som inte har godkänt i dessa ämnen kan läsa på 
ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska 
hjälpa dem att komma vidare till andra studier. Det finns 
fem olika introduktionsprogram. Ett av dessa program är 
språkintroduktion som vänder sig speciellt till ungdomar 
som är nyanlända. I programmet läser ungdomarna svenska 
samtidigt som de kan läsa andra ämnen. Kontakta din 
kommun för att se vilka möjligheter som finns där du bor.

Läs mer om gymnasieprogram och antagning på webbsidan 
www.utbildningsinfo.se

Foto: Mikael Jönsson 
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Skolan och demokrati
I den svenska skolan pratar man mycket om demokrati. Ett 
av målen i skolan är att eleverna ska växa upp till vuxna som 
är delaktiga och tar ansvar för det gemensamma samhället.

De ska lära sig att leva i en demokrati och känna till sina 
rättigheter och skyldigheter. I undervisningen finns det 
därför ofta uppgifter och övningar där eleverna får öva sig i 
demokrati.

Skolan förr i tiden
Den svenska skolan har förändrats mycket sedan mitten 
av1900-talet. Förr var det hårda regler i skolan. Läraren hade 
rätt att slå eleverna. Detta är förbjudet sedan år 1958.

Eleverna sa inte ”du” eller förnamnet till sin lärare. Istället 
skulle de säga ”fröken” eller ”magistern”. Redan från första 
året i skolan fick eleverna betyg i hur de skötte sig i skolan. 
En elev som inte hade godkänt betyg i två eller tre ämnen 
tvingades gå om samma skolår en gång till.

Skolan idag
I dag har vi en skola där eleverna ska lära sig att tänka 
självständigt och de har möjlighet att påverka sin utbildning. 
Läraren är ledare för gruppen, men kontakten mellan elev 
och lärare är mer jämlik.

Den svenska skolan har en värdegrund som kommer från 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En 
värdegrund handlar om hur vi behandlar varandra som barn, 
unga och vuxna. Det betyder att ingen får behandla någon 
annan illa i den svenska skolan. Flickor och pojkar ska ha 
samma chanser i skolan. Elever kan påverka utbildningen 
genom att vara med på klassmöten och klassråd.

Skolan och familjen
I Sverige finns en förväntan på att föräldrarna är delaktiga 
i sina barns skolarbete. Föräldrar, lärare och elever arbetar 
tillsammans för att barnen ska ha det så bra som möjligt i 
skolan. Personalen i skolan vill att föräldrar ska vara aktiva i 
barnens liv och att föräldrarna vet och förstår vad eleven gör 
i skolan.
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Varje termin har skolan ett utvecklingssamtal med eleven 
tillsammans med föräldrarna. Under utvecklingssamtalet 
kan föräldrarna i lugn och ro träffa läraren. Då finns det 
chans att prata om hur barnet utvecklas i skolan och om 
vilken hjälp barnet behöver. Under utvecklingssamtalet 
skriver läraren en individuell utvecklingsplan, IUP. Om du 
har ett annat modersmål än svenska har du rätt till tolk vid 
samtalet.

Skolan har också föräldramöten där föräldrarna kan få 
information om och påverka vad som händer i skolan.

Som förälder är du dessutom välkommen att följa med till 
skolan för att se hur det fungerar och hur det går för ditt 
barn. Du kan också ringa till läraren eller rektorn för att 
ställa frågor eller prata om ditt barn.

Foto: Colourbox 
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Ekonomiskt stöd till familjer
Familjer med barn kan söka bostadsbidrag, föräldrapenning, 
underhållsstöd och vårdbidrag från Försäkringskassan. Alla 
barnfamiljer i Sverige får barnbidrag. Bostadsbidrag ges 
till dem som har låga inkomster och hög hyra. Vårdbidrag 
betalas till dem som har barn med funktionsnedsättning. 
Om du är skild och barnen bara bor hos dig ska den andre 
föräldern betala underhållsbidrag till dig. Det är pengar som 
ska betala en del av de kostnader som du har för barnet. 
Om den andre föräldern inte betalar eller har väldigt låg 
inkomst kan du istället söka pengar från Försäkringskassan. 
Det kallas underhållsstöd. Du kan få mer information på 
Försäkringskassans webbsida: www.forsakringskassan.se

Föräldraförsäkring
Föräldraförsäkringen gör att föräldrar som har ett arbete 
kan vara lediga från arbetet för att ta hand om sitt barn. 
Föräldrapenning är den ekonomiska hjälp som föräldern får 
för att vara hemma med sitt barn den första tiden.

Du kan få föräldrapenning i 480 dagar. De första 390 dagarna 
får du ungefär 80 procent av din lön. De 90 dagar som är 
kvar får du 180 kronor per dag.

Föräldrar utan arbete eller med låg lön har rätt till 225 
kronor varje dag i 480 dagar. Pappan eller den andre 
föräldern till ett nyfött barn har rätt att vara hemma från 
arbetet och få pengar från Försäkringskassan i tio dagar i 
samband med barnets födelse.

De föräldrar som delar lika på föräldrapenningen 
och är hemma lika lång tid med barnet har rätt till en 
jämställdhetsbonus. Det är en extra utbetalning.

Om du arbetar kan du kan också få föräldrapenning när ditt 
barn är sjukt och måste vara hemma från förskolan eller 
skolan. Det kallas tillfällig föräldrapenning eller vård av barn, 
VAB. Då får du 80 procent av din lön. Du kan ta ut högst 120 
dagar om året per barn.

Kortare arbetstid
Du som har barn under åtta år eller barn som inte har slutat 
första året i skolan, har rätt till kortare arbetstid. Det betyder 
att du till exempel kan arbeta sex timmar om dagen i stället 
för åtta timmar.
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Anställningsskydd
Lagen förbjuder arbetsgivare att ge en arbetssökande som 
är gravid sämre chanser än andra. Det är också förbjudet att 
avskeda någon på grund av graviditet.

Barnbidrag och studiebidrag
Försäkringskassan betalar ut barnbidrag för alla barn. 
Det första barnbidraget betalas ut en månad efter barnets 
födelse eller en månad efter det att barnet har flyttat till 
Sverige. Barnbidraget betalas ut tills barnet fyller 16 år. 
Flerbarnstillägg betalas ut till dig som får barnbidrag för två 
eller fler barn. Hur stort flerbarnstillägget är beror på hur 
många barn du har. Barnbidraget betalas ut runt den 20:e 
varje månad. Du betalar ingen skatt på barnbidraget eller 
flerbarnstillägget.

Du får barnbidrag för ditt barn till och med det kvartal 
barnet fyller 16 år. Ungdomar som är mellan 16 och 20 år 
och studerar på gymnasiet får studiebidrag. För ungdomar 
som är 16-18 år betalas bidraget ut till föräldrarna. När 
ungdomen fyller 18 år blir den myndig och får då bidraget 
själv.

Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som har hand om 
studiebidraget.

Den som är utländsk medborgare och ska läsa på gymnasiet 
måste söka om grundläggande rätt till studiestöd. Läs mer på 
webbsidan www.csn.se

Bostadsbidrag för barnfamiljer
Du som har barn har rätt att söka bostadsbidrag. Du 
måste bo och vara folkbokförd i Sverige för att kunna få 
bostadsbidrag.

Om du kan få bostadsbidrag och i så fall hur mycket du kan 
få beror på hur många personer ni är i familjen. Det beror 
också på hur hög hyran är och hur mycket pengar ni tjänar.

Det är viktigt att du informerar Försäkringskassan om du får 
en förändrad inkomst. Annars kan du bli skyldig att betala 
tillbaka pengar.
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Diskussionsfrågor kapitel 5
Vad tycker du om att äktenskapet är könsneutralt i Sverige?

Vad är din inställning till att vara sambo – att bo ihop utan 
att vara gift? 

Hur kan man säga nej och sätta gränser utan att hota, muta 
eller kränka? 

Finns det likheter och skillnader i synen på barnuppfostran 
mellan Sverige och din egen uppfostran?

Finns det nackdelar med att barn växer upp med flera 
kulturer? Finns det fördelar?

När kan du vända dig till socialtjänsten för råd och stöd?

I vilka situationer kan det vara bra att socialtjänsten 
omhändertar barn? 

Vad tycker du om att de flesta barn i Sverige är på förskola 
innan de börjar grundskolan?

Vad tycker du om den svenska skolans värdegrund?

Hur kan du som förälder stödja ditt barns lärande?
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6. Att påverka i Sverige
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Sveriges riksdag Foto: Melker Dahlstrand
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Vad är demokrati?
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder 
ungefär ”folkstyre”. Frågor om demokrati har diskuterats i 
flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet 
som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror 
det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och 
förändras. Däremot finns det saker som många är överens 
om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika 
värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och 
yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria 
val.

I ett demokratiskt samhälle med allmänna och fria val kan 
personer med rösträtt rösta på det parti och de politiker de 
vill ska representera dem vid politiskt beslutsfattande på 
nationell, regional och lokal nivå. De politiker eller partier 
som får flest röster, alltså en majoritet av rösterna, är de som 
får bestämma mest.

De valda politikerna representerar väljarna och därför 
kallas systemet för representativ demokrati. Representativa 
demokratier är i dag en vanlig styrelseform i världen, och det 
är det system vi har i Sverige.

Även om det är majoriteten som bestämmer i en demokrati 
har minoriteten rättigheter som majoriteten inte enkelt 
kan sätta sig över. En grundprincip i ett demokratiskt 
samhälle är att makten utövas med respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Det betyder att de som bestämmer inte får 
förtrycka personer eller grupper som har andra åsikter än 
vad de själva har. Alla i samhället har rätt att säga vad de 
tycker.

De allmänna valen är invånarnas viktigaste instrument för 
att påverka hur landet ska styras. För att demokratin i ett 
land ska fungera krävs att landets invånare engagerar sig 
och deltar i demokratin. Demokratin blir stark när så många 
som möjligt röstar i de allmänna valen, men också av sådant 
som att människor går med i ideella föreningar eller deltar i 
politiska diskussioner med vänner och kollegor. Eller att de 
på olika sätt tar kontakt med politiker och talar om vad de 
tycker och tänker. Om många invånare i landet röstar är det 
lättare att vara säker på att den politik som förs är den som 
de flesta vill ha.
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Men för att ett samhälle ska vara demokratiskt räcker det 
inte med att invånarna deltar i de allmänna valen. Det som 
händer mellan valen är också viktigt för att demokratin ska 
fungera.

Demokrati förutsätter också ett respektfullt samtal. Det 
handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att 
själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för en fungerande 
demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. 
De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna 
att de har möjlighet att vara med och påverka i sin vardag – i 
skolan, på arbetet, i bostadsområdet och i familjen.

Att diskutera med andra om vad som är demokratiskt eller 
inte är i sig viktigt i ett demokratiskt samhälle. Om den 
diskussionen avstannar kan det tyda på att många tycker att 
demokratin inte är viktig längre, vilket kan vara tecken på att 
demokratin håller på att försvagas.

Frågan om demokrati är bra eller dålig har diskuterats 
ända sedan idén uppstod. Det finns de som menar att ett 
demokratiskt system inte alltid är lika snabbt och effektivt 
som en diktatur där den som bestämmer snabbt kan driva 
igenom olika beslut. I en demokrati ska alla få göra sin röst 
hörd, man måste kompromissa och rösta för att komma till 
beslut. Därför är det i vissa extrema situationer bestämt, 
även i demokratiska stater, att demokratin kan få stå tillbaka 
för effektivitet och snabbhet. Det kan i krissituationer helt 
enkelt vara nödvändigt för de som styr att fatta ett snabbt 
beslut för att situationen inte ska förvärras.

Det finns många hemska exempel på odemokratiska 
styrelseskick som har förtryckt och terroriserat människor. 
I diktaturer kan människor sättas i fängelse eller i 
koncentrationsläger för sina åsikters skull eller för att 
de tillhör en viss befolkningsgrupp. Historien visar att 
demokratiska statsskick bäst skyddar individernas frihet och 
mänskliga rättigheter. Och att demokrati och fred ofta råder 
när människor i olika länder har kontakt med och bedriver 
handel med varandra.
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Demokratins utveckling
Ordet demokrati kommer från grekiskans demos som 
betyder folket och kratein som betyder styrelse. 500 år före 
vår tideräkning byggdes det första kända demokratiska 
systemet i antikens Grekland. Då gick den grekiska staden 
Aten från diktatur till en viss form av demokrati. Men det var 
fortfarande bara fria män som fick vara med och bestämma. 
Kvinnor, slavar och utlänningar hade inget inflytande över 
besluten. Idag skulle vi därför inte kalla dåtidens Aten för en 
demokrati.

Europas historia var efter antiken fram till idag långt från 
demokratisk på det sätt som vi ser i Sverige idag. På olika 
sätt har demokratin vuxit fram genom att människor har 
gjort motstånd mot att makten i samhället varit ojämnt 
fördelad.

Efter antiken hade till exempel kyrkan mycket makt i 
samhället under flera hundra år. Enväldiga kungar och 
kejsare sa att de fått sin makt från Gud och inte från folket. 
Men på 1500-talet började kyrkans makt försvagas, framför 
allt på grund av att många människor ville förändra kyrkan. 
De tyckte inte längre att den katolska kyrkan stod för den 
kristna tron utan att dess verksamhet handlade mer om 
makt och pengar. Den här förändringen kallas reformationen. 
Reformationen ledde till en splittring och försvagning av 
den kristna kyrkan. Sverige lämnade den katolska kyrkan på 
1500-talet och blev istället protestantiskt.

Från mitten av 1700-talet uppstod i Europa en rörelse 
som brukar kallas för upplysningstiden. Människor var 
inspirerade av naturvetenskapens framsteg och fortsatte 
att kritisera kyrkan och andra som sa att makten att styra 
ett land gavs av Gud. En filosof som vid denna tid hade stor 
betydelse för synen på hur ett land skulle styras politiskt var 
fransmannen Charles Louis de Montesquieu. Han tänkte att 
om man separerade maktutövningen i olika delar skulle det 
bli en bra balans. De tre delarna var den lagstiftande makten, 
den verkställande makten och den dömande makten.

En betydelsefull händelse för demokratins utveckling i 
Europa var den franska revolutionen 1789. Under franska 
revolutionen gjorde det franska folket uppror mot kungen. 
Efter revolutionen antog Frankrike en lag som var inspirerad 
av upplysningstidens idéer om att makten ska utgå från 

Demonstrationståg för 
kvinnors rösträtt 1918 i 
Göteborg.

Foto: Anna Backlund, ©Nordiska museet
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folket och att ingen människa är värd mer än någon annan. 
Men det var bara manliga medborgare som fick rösta om 
vem som skulle bestämma.

På 1800-talet utvecklades socialismen, och den mest 
betydelsefulla personen inom den läran var Karl Marx. Enligt 
socialismen skulle jämlikhet och rättvisa råda mellan alla 
människor. Tankarna fick stor spridning, och både fackliga 
organisationer och föreningar och socialistiska partier 
startades runt om i Europa. I slutet av 1800-talet höjdes 
röster för att jämlikhet och rättvisa även skulle omfatta 
kvinnor.

Demokratins utveckling
Ordet demokrati kommer från grekiskans demos som 
betyder folket och kratein som betyder styrelse. 500 år före 
vår tideräkning byggdes det första kända demokratiska 
systemet i antikens Grekland. Då gick den grekiska staden 
Aten från diktatur till en viss form av demokrati. Men det var 
fortfarande bara fria män som fick vara med och bestämma. 
Kvinnor, slavar och utlänningar hade inget inflytande över 
besluten. Idag skulle vi därför inte kalla dåtidens Aten för en 
demokrati.

Europas historia var efter antiken fram till idag långt från 
demokratisk på det sätt som vi ser i Sverige idag. På olika 
sätt har demokratin vuxit fram genom att människor har 
gjort motstånd mot att makten i samhället varit ojämnt 
fördelad.

Efter antiken hade till exempel kyrkan mycket makt i 
samhället under flera hundra år. Enväldiga kungar och 
kejsare sa att de fått sin makt från Gud och inte från folket. 
Men på 1500-talet började kyrkans makt försvagas, framför 
allt på grund av att många människor ville förändra kyrkan. 
De tyckte inte längre att den katolska kyrkan stod för den 
kristna tron utan att dess verksamhet handlade mer om 
makt och pengar. Den här förändringen kallas reformationen. 
Reformationen ledde till en splittring och försvagning av 
den kristna kyrkan. Sverige lämnade den katolska kyrkan på 
1500-talet och blev istället protestantiskt.

Från mitten av 1700-talet uppstod i Europa en rörelse 
som brukar kallas för upplysningstiden. Människor var 
inspirerade av naturvetenskapens framsteg och fortsatte 
att kritisera kyrkan och andra som sa att makten att styra 
ett land gavs av Gud. En filosof som vid denna tid hade stor 
betydelse för synen på hur ett land skulle styras politiskt var 
fransmannen Charles Louis de Montesquieu. Han tänkte att 
om man separerade maktutövningen i olika delar skulle det 
bli en bra balans. De tre delarna var den lagstiftande makten, 
den verkställande makten och den dömande makten.

En betydelsefull händelse för demokratins utveckling i 
Europa var den franska revolutionen 1789. Under franska 
revolutionen gjorde det franska folket uppror mot kungen. 
Efter revolutionen antog Frankrike en lag som var inspirerad 
av upplysningstidens idéer om att makten ska utgå från 
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Demokratins framväxt i 
Sverige
Olika händelser i Sverige har påverkat demokratins framväxt 
och hur samhället ser ut idag. Några händelser under 
1800-talet och början av 1900-talet har varit särskilt viktiga. 
De lade grunden till ett modernt och demokratiskt Sverige.

Regeringsformen 1809
Sverige har haft skrivna lagar sedan 1300-talet. Grundlagen 
som är utgångspunkten för Sveriges demokrati heter 
Regeringsformen. Regeringsformen från 1809 hade stor 
betydelse för demokratins utveckling. Den bestämde att 
kungen inte längre ensam fick ha makten utan den delades 
istället i fyra delar:

 • Den styrande (verkställande) makten låg hos kungen.
 • Makten över de inbetalade skatterna låg hos riksdagen.
 • Makten att skapa lagar var delad mellan kung och 

riksdag.
 • Makten att döma låg hos domstolarna.

Trots att makten enligt den nya lagen var delad fanns det 
ännu inte någon utvecklad demokrati i Sverige. Däremot 
öppnade de nya lagarna upp för en fortsatt demokratisk 
utveckling.

Tryck- och yttrandefrihet och 
religionsfrihet
Regeringsformen från 1809 förstärkte också en rad 
grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Bland 
annat fick Sverige redan 1766 en lag om tryck- och 
yttrandefrihet, som sa att alla har rätt att föra fram sina 
tankar, åsikter och känslor i tal och skrift. Regeringsformen 
från 1809 bestämde också att alla medborgare hade rätt att 
själva välja vilken religion de ville tillhöra.

Allmän folkskola
År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. Det betydde 
att alla barn måste gå i skolan. Många fler människor lärde 
sig läsa och skriva. Det var en viktig förutsättning för den 
demokratiska utvecklingen i Sverige.

Västra riksdagshuset 
speglas i Strömmen med 
vy från väster.

Foto: Melker Dahlstrandt
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Folkrörelser och föreningsfrihet
Folkrörelser som exempelvis nykterhetsrörelsen, frikyrkor, 
kvinnorörelsen, arbetarrörelsen och politiska partier växte 
fram i Sverige under slutet av 1800-talet. Detta var viktigt 
för demokratin. Genom att organisera sig i grupper kunde 
människor lättare föra fram vad de ville förändra i samhället. 
Folkrörelserna lärde människor att organisera sig, hur 
möten går till och vad som krävs för att genomdriva en 
förändring. Olika organisationer arbetade för olika frågor. 
Arbetarrörelsen framförde till exempel krav på bättre 
arbetsvillkor och rösträtt oavsett kön och inkomst.

År 1909 fick majoriteten av män i Sverige rösträtt. 1919 
beslutades att kvinnor hade rätt att rösta i bland annat 
kommunala val. Från år 1921 fick alla myndiga personer, 
kvinnor och män, rätt att rösta i alla allmänna val i Sverige.

Demokratins framväxt i 
Sverige
Olika händelser i Sverige har påverkat demokratins framväxt 
och hur samhället ser ut idag. Några händelser under 
1800-talet och början av 1900-talet har varit särskilt viktiga. 
De lade grunden till ett modernt och demokratiskt Sverige.

Regeringsformen 1809
Sverige har haft skrivna lagar sedan 1300-talet. Grundlagen 
som är utgångspunkten för Sveriges demokrati heter 
Regeringsformen. Regeringsformen från 1809 hade stor 
betydelse för demokratins utveckling. Den bestämde att 
kungen inte längre ensam fick ha makten utan den delades 
istället i fyra delar:

 • Den styrande (verkställande) makten låg hos kungen.
 • Makten över de inbetalade skatterna låg hos riksdagen.
 • Makten att skapa lagar var delad mellan kung och 

riksdag.
 • Makten att döma låg hos domstolarna.

Trots att makten enligt den nya lagen var delad fanns det 
ännu inte någon utvecklad demokrati i Sverige. Däremot 
öppnade de nya lagarna upp för en fortsatt demokratisk 
utveckling.

Tryck- och yttrandefrihet och 
religionsfrihet
Regeringsformen från 1809 förstärkte också en rad 
grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter. Bland 
annat fick Sverige redan 1766 en lag om tryck- och 
yttrandefrihet, som sa att alla har rätt att föra fram sina 
tankar, åsikter och känslor i tal och skrift. Regeringsformen 
från 1809 bestämde också att alla medborgare hade rätt att 
själva välja vilken religion de ville tillhöra.

Allmän folkskola
År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. Det betydde 
att alla barn måste gå i skolan. Många fler människor lärde 
sig läsa och skriva. Det var en viktig förutsättning för den 
demokratiska utvecklingen i Sverige.
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Det demokratiska systemet i 
Sverige
Sverige är en representativ demokrati och styrs utifrån 
demokratisk struktur på olika nivåer i samhället. Sverige 
är också en monarki. Det betyder att vi har en kung 
eller drottning som är statschef för landet. Däremot har 
statschefen ingen politisk makt utan enbart ceremoniella 
uppgifter. Det är de demokratiskt valda politikerna som styr 
landet.

Regeringsformen, som är den grundlag som bestämmer 
hur Sverige styrs, inleds med meningen ”All offentlig makt 
i Sverige utgår från folket”. Det innebär att alla beslut som 
fattas på olika nivåer i samhället ska grunda sig i åsikter och 
intressen hos invånarna i Sverige.

I Sverige fattas beslut på tre olika politiska nivåer. De 
nivåer som finns är kommunerna, landstingen/regionerna 
och staten. I och med att Sverige är med i den Europeiska 
unionen (EU) finns det också en beslutsnivå över staten. EU 
är en europeisk sammanslutning av idag 28 länder. På alla 
nivåer finns det politiker som invånarna har röstat fram i 
allmänna val. Dessa politiker kallas också för ledamöter. 
Politikerna sitter i de beslutsfattande församlingar 
de är valda till: kommunfullmäktige, landstings-/
regionfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet.

Kommun

Stat

Landsting och region

Till Europaparlamentet - EU-området

Till Riksdagen - hela landet

Till landstingsfullmäktige/regionfullmäktige

Till kommunfullmäktige
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I en demokrati är det viktigt att det finns inbyggda kontroller 
för att undvika korruption och maktmissbruk. Ett sätt kan 
vara att dela upp makten mellan olika aktörer, som på olika 
sätt kan kontrollera varandra. I det demokratiska systemet 
i Sverige finns det flera exempel på detta. Ett exempel är att 
kommuner och landsting har självstyre vilket är ett sätt att 
motverka att Sverige blir för centralstyrt och att det bara 
är staten som bestämmer. Ett ytterligare exempel är att 
den statliga makten är uppdelad mellan riksdag som stiftar 
lagar, regeringen som genomför lagarna och domstolarna 
som dömer utifrån lagarna. Riksdagen har också uppgiften 
att granska och kontrollera regeringen. Om regeringen 
missköter sig kan riksdagen tvinga regeringen att avgå. 
Grundlagarna ger medierna och invånarna möjlighet att få 
insyn i hur Sverige styrs. Allt detta bidrar till att Sverige inte 
drabbas så mycket av korruption och maktmissbruk som 
många andra länder.

Staten
Staten utgörs av riksdag, regering och cirka 400 statliga 
verk, bolag, nämnder och myndigheter (de statliga 
myndigheterna). Riksdagen fattar beslut om vad som ska 
göras i samhället, regeringen verkställer och genomför sedan 
besluten med hjälp av regeringskansliet och de statliga 
myndigheterna.

Sveriges riksdag
Sveriges riksdag är Sveriges parlament som stiftar lagar. 
Riksdagen består av de politiska representanter som 
invånarna i Sverige har valt på riksnivå. Den politiska 
makten är starkt kopplad till de politiska partierna, eftersom 
riksdagens ledamöter väljs som representanter för politiska 
partier. Riksdagen består av 349 ledamöter som väljs vart 
fjärde år. Riksdagens viktigaste uppgifter är:

 • Att stifta nya lagar och upphäva gamla
 • Att fastställa statsbudgeten, det vill säga bestämma 

statens årliga inkomster (skatter och avgifter) och 
utgifter

 • Att kontrollera hur regeringen och myndigheterna 
sköter sitt arbete

 • Att utse en statsminister som i sin tur bildar regering
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Sveriges regering
Regeringen har den verkställande makten. Detta innebär 
ansvar för det dagliga arbetet med att styra landet. Det 
innebär till exempel att presentera ett förslag till statens 
budget och ge riktlinjer om hur statens pengar ska användas, 
leda försvarsmakten och tillsammans med riksdagen ansvara 
för utrikespolitiken. Till sin hjälp i arbetet har regeringen 
Regeringskansliet där det arbetar många tjänstemän.

Det är vanligtvis det största politiska partiet eller flera 
samarbetande partier i riksdagen som bildar regering. 
Den som av riksdagen utses till statsminister väljer vilka 
ministrar som ska ansvara för olika politiska områden. 
Varje minister i regeringen arbetar på ett departement. 
Departement är olika avdelningar med ansvar för olika 
områden. Utbildningsdepartementet arbetar till exempel 
med skola och utbildning och kulturdepartementet arbetar 
med kulturfrågor.

De statliga myndigheterna
De statliga myndigheterna består av regeringen, 
domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Exempel 
på statliga myndigheter är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Trafikverket. Regeringen får inte 
styra hur en myndighet ska använda en lag eller besluta i 
ett ärende som rör myndighetens arbete. Myndigheterna 
är självständiga men de ska arbeta enligt lagarna och de 
riktlinjer och regler som regeringen bestämmer. I många 
andra länder är det vanligt att en politiker som är minister 
har makt att genom beslut direkt ingripa i myndigheternas 
löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter. Det 
finns lagar som förhindrar det som kallas ministerstyre.

Rättsväsendet
I rättsväsendet ingår vanligtvis de myndigheter som 
ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet. Domstolarna är 
grunden i rättsväsendet. Till rättsväsendet räknar man också 
de brottsförebyggande och utredande myndigheterna, till 
exempel Polisen och Brottsoffermyndigheten.

Sveriges Domstolar består av ett 80-tal olika myndigheter 
och nämnder. I Sverige finns det tre typer av domstolar: 
allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och 
specialdomstolar. Domstolarna kan fastställa straff och lösa 
tvister. De allmänna domstolarna består av tingsrätt, hovrätt 

Allmänna domstolar Förvaltningsdomstolar

Högsta
domstolen

Hovrätt Kammarrätt

Tingsrätt Förvaltningsrätt

Högsta
förvaltnings
domstolen
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och Högsta domstolen. De allmänna domstolarna handlägger 
bland annat brottmål, familjerelaterade mål och mål mellan 
företag eller enskilda individer. Förvaltningsdomstolarna 
består av förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta 
förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolarna avgör 
tvister, främst mellan enskilda och myndigheter. Det kan 
gälla skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål 
(migrationsdomstolarna), tvister med Försäkringskassan 
eller kommunen.

Specialdomstolarna avgör tvister inom olika specialområden, 
som till exempel arbetsrätt eller konsumentfrågor.

Mer information om vilka områden som de olika 
domstolarna ansvarar för finns på webbsidan för Sveriges 
domstolar: www.domstol.se.

Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol 
är en grundläggande rättighet för alla som bor i Sverige. 
Enligt svensk grundlag styrs domstolarnas arbete av lagarna, 
men de är i övrigt självständiga. Varken riksdagsledamöter 
eller ministrar får påverka domstolarnas beslut.

Rättssäkerhet innebär att alla människor ska vara lika inför 
lagen. En person ska betraktas som oskyldig tills han eller 
hon dömts av en domstol. Rättssäkerheten är en viktig del 
av demokratin och handlar om det juridiska förhållandet 
mellan den enskilda personen och staten. Syftet är att alla 
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de brottsförebyggande och utredande myndigheterna, till 
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och nämnder. I Sverige finns det tre typer av domstolar: 
allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och 
specialdomstolar. Domstolarna kan fastställa straff och lösa 
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ska vara skyddade från övergrepp från andra invånare, 
myndighetspersoner och samhälle och att alla ska vara 
garanterade sina fri- och rättigheter. Lagarna ska vara 
tydliga: det ska klart framgå vad som är lagligt respektive 
olagligt. En person som begår ett brott ska kunna förstå vilka 
konsekvenser detta får för honom eller henne.

Den som anser att en myndighet, exempelvis 
Försäkringskassan eller en kommun, har fattat ett felaktigt 
beslut kan överklaga detta. Den myndighet som har 
fattat beslutet ska tala om hur man gör en överklagan. 
Den informationen brukar stå sist i den text där beslutet 
meddelas.

Justitia, rättvisans 
gudinna i romersk 
mytologi. Vågen 
representerar rättvisa 
och svärdet står för makt. 
Ögonbindeln visar att 
hon inte gör skillnad på 
folk, vilket symboliserar 
allas likhet inför lagen.

Foto: Colourbox 
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Kommuner
Alla invånare i Sverige bor i en kommun. Landet har 290 
kommuner, alla med ett eget styre. Kommunerna är på 
många sätt självstyrande. En kommun leds av det folkvalda 
kommunfullmäktige och av styrelser och nämnder som 
utses av kommunfullmäktige. I kommunallagen står vad 
landsting/regioner och kommuner har ansvar för och 
skyldighet att göra.

Kommunerna ansvarar bland annat för att det finns 
skolor, förskolor och bibliotek, hemtjänst för äldre och 
försörjningsstöd till dem som behöver. De ska också se till 
att det finns brandkår och renhållning, de ska planera för 
gator, bostäder, vatten och elektricitet. Kommunerna måste 
ha pengar för att kunna driva alla verksamheter. Kommunen 
får inkomst genom kommunalskatter, avgifter och bidrag 
från staten. De invånare som har en inkomst betalar skatt i 
den kommun där de är folkbokförda. Hur mycket skatt en 
invånare betalar beror på vilken kommun man bor i och 
vilken inkomst man har.

Landsting, region och län
I Sverige finns 21 län. I varje län finns det ett antal 
kommuner. Varje län har en egen länsstyrelse. Regeringen 
utser landshövdingar som leder länsstyrelserna. 
Länsstyrelserna är regeringens företrädare i länen. Deras 
viktigaste uppgift är att uppnå de mål som riksdag och 
regering bestämt, samtidigt som de tar hänsyn till länets 
egna förutsättningar.

Foto: Klas Eriksson

Polisbil
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I Sverige finns också landsting (vissa landsting kallas för 
regioner). Landstinget är en politisk organisation som täcker 
samma geografiska yta som länet. Landstingen har rätt att 
kräva skatt och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första 
hand hälso- och sjukvård. De har även hand om kulturfrågor, 
lokaltrafik och regionplanering. Det finns idag 20 landsting 
och regioner i Sverige. Regionerna och landstingen leds av en 
folkvald församling, regionfullmäktige respektive 
landstingsfullmäktige. Man kan till exempel säga att Västra 
Götalandsregionen formellt är Västra Götalands läns 
landsting.

EU
EU är ett ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan ett 
antal europeiska länder. EU bildades efter andra världskriget 
som ett ekonomiskt och politiskt samarbete mellan Belgien, 
Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande 
Västtyskland. Syftet var att samarbeta ekonomiskt och 
politiskt för att undvika fler världskrig, bevara freden och 
öka handeln inom Europa. En av grundtankarna var att 
länder som handlar med varandra blir ekonomiskt beroende 
av varandra och därmed undviker konflikter. Man kan säga 
att varje medlemsstat har valt att lämna över en del av sin 
egen makt till EU för att tillsammans få ett större inflytande i 
världen.

Sverige blev medlemsland i EU 1995. EU har idag 28 
medlemsländer som samarbetar kring bland annat 
fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor, 
miljöskydd och säkerhets- och försvarsfrågor. Flera av 
medlemsländerna har infört den gemensamma valutan euro, 
dock inte Sverige.

Europaparlamentet i 
Bryssel.

Foto:www.europaparlamentet.se
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EU har tre viktiga institutioner som tillsammans stiftar 
lagar: Europeiska kommissionen, Europaparlamentet 
och Ministerrådet som också kallas Europeiska unionens 
råd. Alla tre finns i Belgiens huvudstad Bryssel, i den 
franska staden Strasbourg och i landet Luxemburg. De 28 
medlemsländerna samarbetar på tre olika sätt:

 • Överstatlig nivå 
Beslut som alla medlemsländer måste följa. Hit räknas 
de lagar som EU stiftar. EU:s lagstiftning står över ett 
medlemslands egna lagar. Många lagar som beslutas ska 
göra det lättare att göra affärer, resa och arbeta inom 
EU. Det finns en egen domstol för EU-lagstiftningen. Den 
heter EU-domstolen och ligger i Luxemburg.

 • Mellanstatlig nivå 
Frivilligt samarbete mellan de 28 medlemsländerna, 
utan lagstiftning. När EU till exempel beslutar om 
utrikespolitik och militära insatser görs det på 
mellanstatlig nivå.

 • Nationell nivå 
Varje medlemsland har rätt att bestämma över sig självt. 
Men alla lagar och bestämmelser som länderna beslutar 
ska gälla måste stämma med vad som sägs i de lagar och 
bestämmelser som finns på den överstatliga nivån.

Makten är delad på många
Även om den formella politiska makten är fördelad på olika 
nivåer: kommun, landsting och region, stat och EU, finns 
det fler maktcentrum i samhället med betydelse för det 
demokratiska systemet. Såväl massmedier som marknaden 
och det civila samhället är viktiga aktörer och arenor i ett 
demokratiskt samhälle.

Massmedier (tidningar, radio, tv och internet) är obundna 
i förhållande till statsmakten. Det innebär att de kan 
informera fritt om och granska politiker och andra 
personer med makt i samhället. Massmedierna har också 
en viktig uppgift när det gäller att skapa debatt i aktuella 
samhällsfrågor.

Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT), ägs 
av stiftelser som är fristående från staten. Verksamheten 
betalas genom att hushållen betalar en tv- och radioavgift, 
så kallad tv-licens. Kanalerna finansieras alltså inte genom 
reklam eller statsbidrag och kallas därför public service. 



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län166 | Om Sverige

Deras uppdrag är att arbeta opartiskt och på demokratisk 
grund. Det finns också flera reklamfinansierade TV- och 
radiokanaler i Sverige som granskar makthavare, till exempel 
TV4.

Marknaden består av kapitalägda företag och konsumenter 
som tillsammans påverkar landets ekonomi och 
arbetsmarknad. Den ekonomiska utvecklingen i näringslivet 
påverkar statens skatteinkomster.

Det civila samhället är en benämning på den del av 
samhället där människor hjälper varandra utan direkt 
inblandning av staten. Det civila samhället har inte heller 
pengar som främsta drivkraft, som till exempel ett företag 
har. Civilsamhället kallas också ibland för den ideella 
sektorn, frivilligsektorn eller den civila sektorn. Exempel på 
aktörer i det civila samhället är välgörenhetsorganisationer, 
idrottsföreningar och politiska partier som inte är direkt 
finansierade av staten eller finns till för att tjäna pengar.

Folkrörelser i Sverige som arbetarrörelsen, miljörörelsen 
eller nykterhetsrörelsen är exempel på hur det civila 
samhället kan vara en maktfaktor i samhället, där varken stat 
eller marknad är de drivande krafterna. Det civila samhället 
är en viktig del i ett demokratiskt samhälle där det finns 
många sätt där du som invånare kan vara med och påverka 
samhället.

I de demokratiska rättigheterna med bland annat tryck- och 
yttrandefriheten och föreningsfriheten finns en indirekt 
uppmaning till invånarna att delta i det politiska livet. 
Människor kan vara delaktiga i politiken på olika sätt, till 
exempel genom att engagera sig i ett politiskt parti, en 
organisation eller en förening för att driva olika frågor. 
Människor kan kontakta olika medier för att berätta om 
sådant de tycker är viktigt. Människor kan också kontakta 
politiker i den kommun man bor och lämna förslag eller 
synpunkter på fattade beslut.
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Sveriges fyra grundlagar
För att en demokrati ska fungera behövs lagar och 
regler. Grundlagarna är de viktigaste lagarna i Sverige. 
Grundlagarna ligger till grund för andra lagar och skapar 
ramverket för hur Sverige skall styras. De skyddar 
demokratin och står över alla andra lagar. Med det menas att 
innehållet i landets övriga lagar inte får strida mot det som 
står i grundlagarna.

För att garantera detta ramverk så att ingen skall kunna göra 
en ”statskupp” efter ett val, kan lagarna inte ändras hur som 
helst. För att ändra en grundlag krävs normalt att riksdagen 
fattar samma beslut två gånger. Det måste också hållas ett 
allmänt val mellan dessa båda beslut. Regeln är också till 
för att staten inte skall fatta alltför snabba beslut. Den extra 
betänketiden ger möjligheter för alla att noga överväga 
lagändringen. Grundlagarna skyddar vår demokrati. Det 
finns fyra grundlagar i Sverige:

 • Regeringsformen (RF) som handlar om hur Sverige 
ska styras. Dagens regeringsform är från 1974. Här finns 
regler för hur regeringen ska arbeta och hur valen till 
riksdagen ska gå till. Regeringsformen innehåller också 
lagar om de grundläggande fri- och rättigheterna. Till 
exempel står det i regeringsformen om allas rätt till 
föreningsfrihet och religionsfrihet.

 • Successionsordningen (SO) som handlar om vem som 
får bli kung eller drottning i Sverige.

 • Tryckfrihetsförordningen (TF) som handlar om vad 
man får skriva i tidningar och i böcker. I Sverige får man 
skriva vad man vill så länge det inte är en brottslig text.

 • Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som handlar om vad 
man får säga i radio, tv, film och på internet. I Sverige får 
man säga vad man vill med vissa undantag. Exempelvis 
får man inte säga saker som är kränkande för andra. Det 
kan handla om vad man säger om en individ eller en 
grupp.
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Politiska idéer och partier
När du röstar väljer du ett politiskt parti som du vill stödja. 
Ett politiskt parti är en organisation med medlemmar som 
har samma tankar och som vill påverka i ett land. Varje 
parti har ett politiskt program som visar vilka tankar partiet 
har om hur samhället ska utvecklas. Flera av de politiska 
partier som finns idag bygger på idéer som växte fram under 
1800-talet.

Liberalismen
Det latinska ordet liber betyder fri. De första liberalerna (på 
1700-talet) ville bland annat skydda människors rättigheter 
och friheter. De ville till exempel skydda yttrande- och 
tryckfriheten så att alla kunde berätta om sina tankar och 
känslor i tal och skrift.

Liberalerna ville också ta bort avgifter och tullar när man 
köpte och sålde saker. På så sätt skulle handeln öka mellan 
länder. Detta skulle vara bra för ekonomin och minska risken 
för krig.

Konservatismen
Ordet konservativ kommer från latinets conservare som 
betyder bevara eller ha kvar. De första konservativa (på 
1700-talet) ville skydda det egna landets historia, traditioner 
och religion. De ville ha kvar makten hos kungen, kyrkan och 
adeln i samhället. Betydelsefulla idéer inom konservatismen 
är att motverka snabba förändringar i samhället och bevara 
traditioner utifrån familj och religiösa församlingar.

Socialismen
Ordet socialism kommer från latinets socius som betyder 
kamrat. De första socialisterna (på 1800-talet) ville skydda 
arbetarklassens rättigheter. De ville inte att fabriker 
och andra företag skulle ägas privat. De ville istället att 
människorna tillsammans skulle äga dessa. Betydelsefulla 
idéer inom socialismen är till exempel att det ska vara 
största möjliga jämlikhet mellan individer och olika 
samhällsgrupper.

Andra politiska ideologier
Nya ideologier växte fram under 1900-talet. Deras idéer har 
påverkat hela världen på olika sätt.
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Feminism har funnits länge men blev starkare under 
1900-talet. Feminister tycker det är fel att män har mer makt 
i samhället än kvinnor. De fokuserar på att stärka kvinnors 
politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

Ekologism är idéer som handlar om att se människan som 
en del av naturen. Politisk ekologism handlar om en vilja att 
arbeta för en bra miljö och en ekologiskt hållbar utveckling.

Nationalism är idéer som handlar om gemenskapen inom 
nationen. Nationalister vill bevara den egna nationen, 
kulturen och historien. Nationalister är kritiska till att 
kulturer blandas.

Fascism och nazism har funnits sedan början av 1900-talet 
och argumenterar för att en stark elit och inte demokratiskt 
valda politiker ska styra samhället. Både fascismen och 
nazismen är nationalistiska ideologier som tycker att den 
egna kulturen är mer värd än andra kulturer. Nazismen var 
stark i Tyskland på 1930-talet när Adolf Hitler styrde landet. 
Nazisterna startade Andra världskriget och dödade många 
miljoner judar, romer och andra människor som var emot 
nazismens politik.

Politiska partier
De partier som finns i riksdagen under mandatperioden 
2014-2018 är Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Efter valet i 
september 2014 har Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
bildat regering. Statsminister är socialdemokraten Stefan 
Löfven.

Några partier har bildat en politisk grupp som kallas 
Alliansen. De partier som är med där är Moderaterna, 
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Det var 
dessa fyra partier som tillsammans utgjorde regeringen 
under åren 2006-2014. Statsminister i den regeringen var 
moderaten Fredrik Reinfeldt.
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Det svenska valsystemet
Grunden till ett demokratiskt samhälle är att vi kan välja 
vilka personer som ska representera oss i allmänna val. 
Valen är mycket viktiga eftersom det framförallt är genom 
valen som invånarna kan påverka den politik som förs.

Val och valdeltagande
Att många röstar i valen tyder på att många människor litar 
på politikerna och det demokratiska systemet. Om riksdag, 
landsting- och kommunfullmäktige ska anses representera 
folket i sin helhet måste tillräckligt många av de som har 
rätt att rösta delta i de allmänna valen. I Sverige röstade 
nästan 86 procent av befolkningen i valet till riksdagen 
2014. I valen till landsting/regioner och kommun var det 
några procentenheter lägre andel som röstade. När du röstar 
ökar chansen att någon som tycker som du är med och 
bestämmer i samhället.

Det finns stora skillnader i valdeltagandet mellan olika 
grupper av människor. Personer med låg inkomst och 
utbildning röstar mer sällan än de som har hög inkomst 
och hög utbildning. Det är färre unga personer som röstar 
än äldre. Valdeltagandet är också lägre bland utrikes födda. 
Intresset för att rösta ökar ofta ju längre tid en person har 
varit bosatt i Sverige.

Allmänna val
Det finns fyra typer av allmänna val:

 • Till riksdagen
 • Till landstingsfullmäktige
 • Till kommunfullmäktige
 • Till Europaparlamentet

Väljarna röstar på ett parti och kan samtidigt rösta på en 
av de personer (kandidater) som finns med på valsedeln 
(personröstning). Man kan självklart rösta på olika partier i 
de olika valen.

Valsystemet i Sverige är proportionellt. Det innebär att 
partierna får representanter i den valda församlingen i 
proportion till hur många röster de får.

Foto: Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset

Bild från vallokal där 
människor röstar.



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige | 171 

Det svenska valsystemet
Grunden till ett demokratiskt samhälle är att vi kan välja 
vilka personer som ska representera oss i allmänna val. 
Valen är mycket viktiga eftersom det framförallt är genom 
valen som invånarna kan påverka den politik som förs.

Val och valdeltagande
Att många röstar i valen tyder på att många människor litar 
på politikerna och det demokratiska systemet. Om riksdag, 
landsting- och kommunfullmäktige ska anses representera 
folket i sin helhet måste tillräckligt många av de som har 
rätt att rösta delta i de allmänna valen. I Sverige röstade 
nästan 86 procent av befolkningen i valet till riksdagen 
2014. I valen till landsting/regioner och kommun var det 
några procentenheter lägre andel som röstade. När du röstar 
ökar chansen att någon som tycker som du är med och 
bestämmer i samhället.

Det finns stora skillnader i valdeltagandet mellan olika 
grupper av människor. Personer med låg inkomst och 
utbildning röstar mer sällan än de som har hög inkomst 
och hög utbildning. Det är färre unga personer som röstar 
än äldre. Valdeltagandet är också lägre bland utrikes födda. 
Intresset för att rösta ökar ofta ju längre tid en person har 
varit bosatt i Sverige.

Allmänna val
Det finns fyra typer av allmänna val:

 • Till riksdagen
 • Till landstingsfullmäktige
 • Till kommunfullmäktige
 • Till Europaparlamentet

Väljarna röstar på ett parti och kan samtidigt rösta på en 
av de personer (kandidater) som finns med på valsedeln 
(personröstning). Man kan självklart rösta på olika partier i 
de olika valen.

Valsystemet i Sverige är proportionellt. Det innebär att 
partierna får representanter i den valda församlingen i 
proportion till hur många röster de får.

Foto: Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset

Bild från vallokal där 
människor röstar.

Allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och 
kommunfullmäktige hålls vart fjärde år. Dessa val hålls alla 
på samma dag. Till Europaparlamentet hålls val vart femte år.

Folkomröstning
En folkomröstning ger politikerna på nationell, regional eller 
lokal nivå en möjlighet att ta reda på vad invånarna tycker i 
en politisk fråga. I Sverige finns två slags folkomröstningar 
som gäller hela landet: rådgivande folkomröstningar och 
folkomröstningar i en grundlagsfråga. En rådgivande 
folkomröstning är inte bindande. Politikerna kan alltså 
fatta beslut som går emot resultatet i omröstningen. 
En folkomröstning i en grundlagsfråga hålls i samband 
med ett riksdagsval och är alltid bindande. Denna typ av 
folkomröstning har dock aldrig hållits i Sverige.

Sverige genomförde den senaste nationella 
folkomröstningen 2003. Då handlade det om ifall Sverige 
skulle byta den svenska kronan till euro. Svenska folket 
röstade nej. På lokal nivå hålls det i princip folkomröstningar 
i någon eller några kommuner varje år.

Rösträtt
Du har rätt att rösta i riksdagsvalet om du är svensk 
medborgare och har fyllt 18 år.

Du har rätt att rösta till Europaparlamentet om du har fyllt 
18 år och är medborgare i ett EU-land.
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Du har rätt att rösta i kommun- och landstingsval om du 
är 18 år och har varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år. 
Du behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i 
kommun- och landstingsval.

Före valet skickar Valmyndigheten ut ett röstkort till alla som 
får rösta. Röstkortet skickas till den adress du är folkbokförd 
på. Du måste ha med dig legitimation för att få rösta.

Om du har rätt att rösta kan du också bli vald till ett 
politiskt uppdrag. Det betyder att du kan väljas in som 
ledamot i riksdagen, landstings-/regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige.

När du röstar väljer du vilket parti du vill stödja. Du kan 
också sätta ett kryss vid namnet på den person som du vill 
stödja. Det kallas att personrösta.

Spärrar för små partier
För att ett parti ska komma in i riksdagen måste partiet få 
minst fyra procent av väljarnas röster. För att ett parti ska 
komma in i landstinget eller regionen måste partiet få minst 
tre procent av rösterna. För Europaparlamentsvalet gäller 
samma spärr som vid riksdagsvalet, alltså fyra procent. Det 
finns ingen sådan regel vid val till kommunfullmäktige.

Det finns många partier i Sverige som inte har plats 
i riksdagen men som har ledamöter i kommuner och 
landsting/regioner.

Demokrati mellan valen och 
i vardagen
Det är viktigt att var och en kan göra sin röst hörd på fler 
sätt än genom att  i de allmänna valen. Invånarna måste ha 
goda förutsättningar för att ha insyn i, delta i, och påverka 
politiska beslutsprocesser även mellan valen när de så 
önskar. Detta kan man göra genom att till exempel kontakta 
en politiker, skriva på en namninsamling eller demonstrera.

Det är också viktigt att kunna påverka beslut som rör dig 
själv eller din vardag. De senaste årtiondena har många i 
Sverige försökt att öka deltagandet och medbestämmandet 
i arbetslivet, i skolan, i familjen, i föreningarna och i 
bostadsområdena.

Foto: Colourbox 
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Du har rätt att rösta i kommun- och landstingsval om du 
är 18 år och har varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år. 
Du behöver inte vara svensk medborgare för att rösta i 
kommun- och landstingsval.

Före valet skickar Valmyndigheten ut ett röstkort till alla som 
får rösta. Röstkortet skickas till den adress du är folkbokförd 
på. Du måste ha med dig legitimation för att få rösta.

Om du har rätt att rösta kan du också bli vald till ett 
politiskt uppdrag. Det betyder att du kan väljas in som 
ledamot i riksdagen, landstings-/regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige.

När du röstar väljer du vilket parti du vill stödja. Du kan 
också sätta ett kryss vid namnet på den person som du vill 
stödja. Det kallas att personrösta.

Spärrar för små partier
För att ett parti ska komma in i riksdagen måste partiet få 
minst fyra procent av väljarnas röster. För att ett parti ska 
komma in i landstinget eller regionen måste partiet få minst 
tre procent av rösterna. För Europaparlamentsvalet gäller 
samma spärr som vid riksdagsvalet, alltså fyra procent. Det 
finns ingen sådan regel vid val till kommunfullmäktige.

Det finns många partier i Sverige som inte har plats 
i riksdagen men som har ledamöter i kommuner och 
landsting/regioner.

Demokrati mellan valen och 
i vardagen
Det är viktigt att var och en kan göra sin röst hörd på fler 
sätt än genom att  i de allmänna valen. Invånarna måste ha 
goda förutsättningar för att ha insyn i, delta i, och påverka 
politiska beslutsprocesser även mellan valen när de så 
önskar. Detta kan man göra genom att till exempel kontakta 
en politiker, skriva på en namninsamling eller demonstrera.

Det är också viktigt att kunna påverka beslut som rör dig 
själv eller din vardag. De senaste årtiondena har många i 
Sverige försökt att öka deltagandet och medbestämmandet 
i arbetslivet, i skolan, i familjen, i föreningarna och i 
bostadsområdena.

Foto: Colourbox 

Att öka möjligheterna till inflytande i arbetslivet betyder 
att företag och organisationer försöker få de anställda att 
vara delaktiga på jobbet. Alla ska få samma chans att kunna 
påverka sitt arbete. Men det är fortfarande chefen som tar de 
avgörande besluten.

Att öka delaktigheten och medbestämmandet i skolan 
betyder att man försöker att lära barnen att tänka kritiskt 
och ta eget ansvar. Läraren bestämmer inte allt. Eleverna kan 
vara med och planera utbildningen.

Att öka medbestämmandet inom familjen kan betyda att 
man vill göra barnen till självständiga och trygga människor. 
Många föräldrar planerar med sina barn och låter dem vara 
med vid beslut i familjen.

Många föreningar i Sverige har länge haft demokratiska 
arbetsformer. De har till exempel regler kring hur möten och 
val till styrelsen ska gå till. Det är viktigt att alla medlemmar 
kan rösta. Varje medlems röst är lika mycket värd.

Delaktighet och medbestämmande i bostadsområden 
betyder att de som bor i området kan vara med och 
bestämma. De kan till exempel vara med och bestämma om 
sådant man använder tillsammans i huset.
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Diskussionsfrågor kapitel 6
Vad betyder demokrati för dig?

Märker du av demokrati i ditt liv?

Hur kan korruption motverkas i ett demokratiskt samhälle?

Vad betyder det för ett samhälle att det finns 
yttrandefrihet?

På vilket sätt kan yttrandefriheten missbrukas?

Varför är det viktigt att få säga sin åsikt i en demokrati? 

Vilka politiska idéer tycker du ska styra samhället?

På vilket sätt är valdeltagande en demokratifråga?

Varför är det viktigt att rösta i allmänna val? 

Hur kan du använda dina demokratiska rättigheter i din 
vardag?

Vad skulle få dig att vilja förändra samhället?

På vilka sätt är Sverige ett demokratiskt land?
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7. Att vårda sin  
hälsa i Sverige
Innehåll
Vad är hälsa?

Narkotika, alkohol och tobak

 Hälso- och sjukvård i Sverige

Mötet med vården

Vart ska du vända dig?

Att leva med funktionsnedsättning

Tandvård

Foto: Colourbox
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Vad är hälsa?
Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra. 
Din hälsa påverkas till exempel av vad du äter, stress, sömn, 
rökning, alkohol och droger. Din hälsa påverkas också av om 
du trivs med dig själv, de människor du har omkring dig och 
om du tycker ditt liv har en mening.

Samhället runt omkring dig betyder också mycket för din 
hälsa, till exempel hur du bor, vilket arbete du har och om du 
känner dig som en del av samhället.

Folkhälsa
Folkhälsa handlar om alla människors hälsa i landet. Rätten 
till en god hälsa är en mänsklig rättighet. Staten är skyldig 
att arbeta för att alla människor i samhället får till exempel 
den vård de behöver. I Sverige arbetar regeringen och olika 
myndigheter för att människor ska må bra.

Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet som har ett 
nationellt ansvar för frågor som handlar om folkhälsa. De 
arbetar för att alla människor i Sverige ska ha en bra hälsa. 

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead

Sociala 
nätverk

Socialt 
stöd

Kultur

Ålder

In�ytande

Barns
vuxenkontakter

Relationer

Kön

Arv

Mat Sömn
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Narkotika

Alkohol

Tobak

Motion

Sex- och 
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Natur

Politik

Samhällsekonomi

Miljö

Religion

Levnads- och 
arbetsvillkor

Jordbruks- och 
livsmedel

Boende

Arbetsmiljö

Arbetslöshet

Hälso- och 
sjukvård

Social-
försäkring

Fysisk miljö

Tra�k Socialtjänst

Utbildning

Arbete

Levnadsvanor
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Folkhälsomyndigheten arbetar särskilt mycket med elva 
olika områden. De elva områdena är:

 • Delaktighet och inflytande i samhället.
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar.
 • Barn och ungas uppväxtvillkor.
 • Hälsa i arbetslivet.
 • Miljöer och produkter.
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
 • Skydd mot smittspridning.
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa.
 • Fysisk aktivitet.
 • Matvanor och livsmedel.
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Trots att svenska myndigheter arbetar för att förbättra 
folkhälsan skiljer sig hälsan åt mellan olika grupper i 
samhället. Människor med låg utbildning och låg inkomst 
har oftare sämre hälsa än personer med hög utbildning och 
högre inkomst.

Foto: Colourbox
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Bra matvanor
Vad du äter och dricker betyder mycket för din hälsa och 
hur du mår. Att äta bra och att röra på sig kan minska risken 
för många sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, cancer och psykiska besvär.

Kroppen behöver olika ämnen. För att få i dig alla ämnen 
som kroppen behöver är det viktigt att du äter olika sorters 
mat. Om du äter frukost, lunch och middag på bestämda 
tider är det lättare att äta lagom mycket.

Fem tips om mat
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som arbetar med 
frågor kring mat. Livsmedelsverket har fem råd om mat som 
är bra för hälsan:

 • Ät mycket frukt och grönsaker, ungefär 500 gram per 
dag.

 • Välj fullkornsprodukter när du äter till exempel bröd, 
flingor, gryn, pasta och ris.

 • Välj mat som har bilden med nyckelhålet.
 • Ät fisk ofta, två eller tre gånger per vecka.
 • Använd flytande margarin eller olja när du lagar mat.

Foto: Colourbox
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Nyckelhålet
I mataffären finns det en del 
mat med en bild som liknar ett 
nyckelhål. Den maten är nyttig 
och har mindre fett, socker och 
salt. Den har också mer fibrer 
än liknande matvaror utan den 
märkningen.

Tips för vuxna
Många vuxna skulle må bättre om de åt mindre mättat fett. 
Mättat fett finns i mat som kommer från djur. Till exempel i 
fet mjölk, fil, smör, ost, feta köttprodukter, grädde, glass och 
choklad. Det finns också mättat fett i vissa oljor från växter, 
till exempel kokos- och palmolja. Det mättade fettet kan öka 
risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Omättat fett är bra för kroppen. Det kan minska risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar. Omättat fett finns i de flesta 
vegetabiliska oljor, mjuka och flytande matfetter, fisk, nötter 
och mandlar.

I frukt och grönsaker finns många av de ämnen som kroppen 
behöver, till exempel vitaminer, mineraler och kostfiber. I 
grönsaker som morötter, broccoli, bönor och vitkål finns det 
fibrer. Det är bra att äta frukt och grönsaker varje dag.

I fisk och skaldjur finns det många vitaminer och mineraler. 
I fisk finns också ett fett som heter omega 3. Det är bra för 
hjärtat, blodtrycket och blodet.

Om du vill gå ner i vikt ska du inte äta mycket mat som 
innehåller socker och fett. Du ska därför helst undvika att äta 
godis, chips, kakor och choklad.

Tips för barn
Barn behöver äta nyttig mat på bestämda tider. Då kan de 
växa och utvecklas på rätt sätt.

För spädbarn är modersmjölk (bröstmjölk) eller 
modersmjölksersättning den bästa maten. På din BVC-
mottagning kan du få mer information om bra mat för barn.

På livsmedelsverkets webbsida www.slv.se kan du läsa mer 
om bra mat för spädbarn.
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Motion och träning
Människan behöver röra på sig för att må bra. Träning 
minskar risken för många sjukdomar, till exempel hjärt- och 
kärlsjukdomar och vissa typer av cancer. Träning gör dig 
också gladare. Du sover bättre, kan tåla stress bättre och 
hålla vikten. Vuxna bör röra på sig minst 30 minuter varje 
dag. Du behöver inte träna hårt för att må bättre. Det räcker 
med promenader.

Barn behöver röra på sig mer än vuxna. Barn behöver röra 
på sig minst 60 minuter varje dag för att må bra.

Stress
Många människor känner sig stressade. Det behöver 
inte vara farligt. Stress ger extra kraft att klara av svåra 
situationer. Men mycket stress kan bli farligt för hälsan. Om 
du känner dig stressad är det bra att förstå varför. Då kan du 
försöka förändra din situation.

Ett tecken på stress är att du sover dåligt och känner dig 
ledsen. Du kan också få svårt att koncentrera dig, få dåligt 
minne och problem med magen, huvudvärk eller ont i andra 
delar av kroppen.

Om du rör på dig, äter bra mat och sover tillräckligt hjälper 
du kroppen att klara stress.

Sömn
Det är viktigt att sova gott för att må bra. En vuxen brukar 
behöva sova mellan sex och nio timmar varje dygn. Barn och 
ungdomar behöver sova mer.

Det är vanligt att ha problem med sömnen. Det kan bero 
på olika saker, till exempel på tobak, alkohol, snarkning, 
sjukdom, oro och stress eller att du äter för sent på kvällen.

Du kan få bättre sömn på egen hand om rummet du sover i 
är mörkt, tyst och svalt. Det kan också vara lättare att sova 
bra om du undviker att äta direkt före du ska gå och lägga 
dig. Om du lägger dig och stiger upp vid ungefär samma tider 
så kan det också bli lättare att få en bra sömn.

Om dina sömnproblem fortsätter länge kan det vara bra att 
söka vård.
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Narkotika, alkohol och tobak
I Sverige är all narkotika förbjuden. Det är olagligt att sälja 
och att köpa narkotika. Det är också olagligt att ha narkotika 
för privat bruk, alltså att ha narkotika för att använda själv. 
Brott med narkotika ger höga straff, ofta fängelse.

Om du använder narkotika är det ofta svårt att sluta med 
det på egen hand. De flesta som är beroende av narkotika 
behöver hjälp av personal i vården för att kunna sluta.

Den vanligaste narkotikan i Sverige är cannabis (hasch, 
marijuana), amfetamin, kokain och heroin. En typ av 
narkotika som blir vanligare i Sverige är kat. Att sälja eller 
själv ha kat kan ge långa fängelsestraff och höga böter.

Alkohol
Den som vill köpa alkohol i Sverige ska ha fyllt 20 år. Alkohol 
säljs på Systembolaget, som ägs av svenska staten. Drycker 
som bara innehåller lite alkohol, till exempel viss sorts öl och 
cider, säljs också i livsmedelsbutiker. För att handla alkohol 
i en sådan butik måste du vara 18 år gammal. Du får också 
beställa alkohol på till exempel en restaurang om du är över 
18 år.

Att dricka alkohol under lång tid kan leda till depression, 
oro och sömnproblem. Om du dricker mycket alkohol finns 
risken att du blir beroende. Det finns också en risk att du får 
sjukdomar eller skador.

Foto: Systembolaget
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Tobak
Rökning kan ge många sjukdomar och göra att människor 
dör i förtid. Cancer, lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar 
och magsår är några skador från rökning. När du är i samma 
rum som en person som röker andas du in rök. Detta kallas 
passiv rökning och gör att du kan få samma sjukdomar som 
den person som röker. Eftersom rökning är farligt för hälsan 
måste du vara 18 år för att köpa cigaretter eller tobak.

Vattenpipa
Vid rökning med vattenpipa bildas en hög fuktighetshalt. 
Det innebär att det bildas mer rök än när man röker en 
cigarett. Genom att röka vattenpipa under en timme får du 
i dig 100-200 gånger mer hälsofarlig rök än genom en enda 
cigarett. En röksession med vattenpipa motsvarar cirka 100 
cigaretter eftersom rökningen tar längre tid jämfört med 
att röka en cigarett. Det kol som används vid rökningen 
genererar kolmonoxid, metaller och cancerogena ämnen 
som sprids i kroppen.

Snus
Snus är tobak som stoppas in under läppen. Snus kan ge 
skador och sjukdomar i munnen och kan leda till cancer.

E-cigaretter
En e-cigarett är en elektronisk cigarett som består av ett 
munstycke, ett batteri, en förångare och rökvätska. Det är ett 
nytt sätt att röka tobak. E-cigaretter innehåller flera ämnen 
som kan skada din hälsa, till exempel nikotin, propylenglykol 
och glycerin.

Foto: Colourbox
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Hälso- och sjukvård i Sverige
Hälso- och sjukvård är vård som alla människor i samhället 
kan använda och har rätt till. I Sverige behöver du inte betala 
mycket pengar om du behöver träffa en läkare, opereras eller 
vara inlagd på ett sjukhus. Det är viktigt att veta hur vården 
fungerar och om vart du ska vända dig om du behöver vård.

Kommunerna och landstingen eller regionerna ansvarar för 
vården.

Att vårda sig själv – egenvård
Många lättare sjukdomar och skador kan du ta hand om själv. 
Det kan vara förkylning, feber, maginfluensa eller små sår. Du 
kan läsa mer om det i en bok som heter Egenvårdsguiden. 
Den är gratis och finns på din vårdcentral.

Du kan också ringa till sjukvårdsrådgivningen för att få tips. 
På sjukvårdsrådgivningen arbetar sjuksköterskor. De kan 
svara på vart du ska gå om du behöver vård.

Sjukvårdsrådgivningen har öppet 24 timmar om dygnet. 
Telefonnumret är 1177. Sjukvårdsrådgivningen finns också 
på webbsidan www.1177.se där det finns information på 
många språk.

Foto: Colourbox
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Medicin
Medicin köper du på apotek. Vissa mediciner är 
receptbelagda. Det betyder att en läkare måste bestämma 
att du behöver ta dem. Så är det med medicinen antibiotika 
som du kan behöva ta om du har en infektion som är orsakad 
av bakterier, till exempel halsfluss eller lunginflammation. 
Läkaren skriver då ett recept och du kan köpa medicinen på 
ett apotek.

De som arbetar på apoteket vet också mycket om olika 
sjukdomar och mediciner. De kan svara på många av dina 
frågor. På apoteket finns också information och broschyrer 
om olika sjukdomar.

Om du är över 18 år kan du också köpa receptfria läkemedel, 
som till exempel värktabletter, i livsmedelsbutiker.

Mötet med vården
När du talar med någon i vården – till exempel en läkare eller 
sjuksköterska – ska du själv berätta vad du behöver. Du vet 
själv mest om det problem du har.

Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Det betyder 
att de inte får berätta om dig och dina hälsoproblem för 
någon annan.

Om du har ett annat modersmål än svenska har du rätt till 
tolk i vården. Säg till om du vill ha en tolk när du bokar tid. 
Tolken har också tystnadsplikt.

Foto: Colourbox
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Vart ska du vända dig?
När du eller dina barn blir sjuka ska du i första hand gå 
till din vårdcentral. På kvällar och helger är vårdcentralen 
stängd. Om du behöver vård snabbt ska du gå till en 
jourmottagning eller en akutmottagning. Fråga din 
vårdcentral vilken jourmottagning som finns närmast, eller 
läs på vårdcentralens webbsida på internet.

Primärvård
Primärvård är vård som du får utanför sjukhusen, 
till exempel vid en vårdcentral. I primärvården 
finns vårdcentraler, MVC (mödravårdscentraler), 
barnmorskemottagningar och BVC (barnavårdscentraler), 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, 
psykoterapeuter och ungdomsmottagningar.

Om du blir sjuk ska du kontakta vårdcentralen i första hand.

När du är nyanländ går du till en vårdcentral för en 
hälsokontroll. Vid hälsokontrollen blir du intervjuad och 
får svara på frågor om din hälsa. Vårdpersonalen tar olika 
prover.

Välja vårdcentral
Du som är över 16 år kan själv välja vilken vårdcentral du 
vill gå till. Föräldrarna (eller den som har vårdnaden) väljer 
vårdcentral för barn som är yngre än 16 år.

Många väljer den vårdcentral som ligger närmast hemmet. 
Du kan också välja mellan offentlig eller privat vårdcentral. 
Första gången du går till vårdcentralen får du hjälp att skriva 
in dig.

Om du inte själv väljer en vårdcentral blir du inskriven på 
den vårdcentral som ligger närmast där du bor.

Du kan när som helst byta vårdcentral, till exempel om du 
flyttar. Om du vill byta vårdcentral går du till den vårdcentral 
du vill byta till.

Personal i vården
I vården arbetar personer som har olika yrken. Här kan du 
läsa om de vanligaste yrkena i den svenska vården:
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Allmänläkare
Läkarna på vårdcentraler är ofta allmänläkare. Det betyder 
att de tar hand om patienter med de vanligaste sjukdomarna.

Allmänläkare arbetar också med förebyggande vård. Det 
betyder att de hjälper till att hindra sjukdomar. Det kan 
handla om att hjälpa människor att sluta röka, gå ner i vikt 
eller sluta dricka alkohol.

Allmänläkaren ser också om du behöver vård av en läkare 
som är specialist på särskilda sjukdomar, till exempel en 
ögonläkare eller en hjärtläkare. Då skickar allmänläkaren ett 
särskilt brev (en remiss) till en mottagning med specialister.

Sjuksköterskor
På alla platser där du söker vård arbetar sjuksköterskor. 
Många sjuksköterskor har också extra utbildning i ett 
speciellt ämne, till exempel psykiatri.

Undersköterskor
Undersköterskor arbetar tillsammans med läkare och 
sjuksköterskor. De tar till exempel blodprover och lägger om 
sår.

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter
En sjukgymnast hjälper människor som har problem när de 
ska röra sig, till exempel ont i ryggen.

En arbetsterapeut hjälper människor som har fått en 
sjukdom eller skada så att de kan fungera bättre i vardagen.

Psykologer, psykiatrer och kuratorer
En psykolog, psykiater eller kurator hjälper människor som 
mår psykiskt dåligt, till exempel på grund av depression eller 
stress.

Dietister
En dietist hjälper människor att välja vad de ska äta och 
dricka för att bli friskare.

Livsfarliga sjukdomar eller skador
Om du får en akut sjukdom eller en livsfarlig skada ska 
du åka till en akutmottagning vid ett sjukhus. Om du inte 
kan komma till sjukhuset med bil eller taxi får du ringa 
ambulans. Då ringer du SOS alarm på telefonnummer 112.

Foto: Colourbox
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Om du får en akut sjukdom eller en livsfarlig skada ska 
du åka till en akutmottagning vid ett sjukhus. Om du inte 
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Foto: Colourbox

Om ditt barn är mycket sjukt eller skadat ska du åka till 
sjukhusets akutmottagning för barn, barnakuten. En 
barnakut brukar ta emot sjuka barn mellan 0 och 16 år.

Specialistmottagningar
Specialistmottagningen brukar finnas på sjukhus. Här 
arbetar läkare som kan extra mycket om vissa sjukdomar, 
till exempel mag- och tarmsjukdomar. Oftast är det 
din läkare på vårdcentralen som skickar en remiss till 
specialistmottagningen. Du måste inte ha remiss för att 
besöka en specialistmottagning, men du får vänta kortare 
tid om du har remiss. Det kostar också mindre om du har 
remiss.

Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningar är till för ungdomar som har frågor 
om sex, hälsa och relationer. Ungdomsmottagningarna 
brukar vara öppna för ungdomar i åldern 13 till 25 år. 
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Åldersgränserna kan skilja sig åt mellan olika kommuner. 
Det är gratis att gå till en ungdomsmottagning. På en 
ungdomsmottagning brukar det finnas barnmorskor, 
kuratorer, psykologer, undersköterskor, gynekologer och 
läkare.

Sjukhus
Ett sjukhus har flera olika mottagningar och avdelningar. Där 
finns specialistmottagningar och akutmottagningar. Många 
sjukhus har också mottagning för förlossning dit du åker när 
du ska föda barn.

Här är några exempel på sjukhusets olika 
specialistmottagningar:

 • Ortopedisk mottagning: För problem med skelettet eller 
rörelseorganen, till exempel ett brutet ben.

 • Medicinsk mottagning: För inre sjukdomar, till exempel 
besvär med mage och tarmar.

 • Kirurgisk mottagning: För sjukdomar som kräver 
operation.

 • Gynekologisk mottagning: För kvinnors sjukdomar, till 
exempel en komplicerad graviditet.

 • Ögonmottagning: För olika sjukdomar i ögonen.
 • Öron-, näsa- och halsmottagning: För problem i öron, 

näsa och hals.
 • Psykiatrisk mottagning: För psykiska problem.

Foto: Klara Stenström

Det är oftast gratis att 
gå till ungdomsmottag-
ningen men ibland kan 
man få betala som för ett 
besök på vårdcentralen. 
Personalen på ung-
domsmottagningen har 
tystnadsplikt.
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Akutmottagning
En akutmottagning är öppen alla timmar på dygnet. Till 
akutmottagningen åker du om du har en farlig skada eller 
akut sjukdom eller när din vanliga vårdcentral har stängt. 
Det är vanligt att du får vänta länge om du går till sjukhusets 
akutmottagning. Det beror på att sjukhuset inte kan veta hur 
många patienter som ska komma. På akutmottagningen får 
den person som är mest sjuk eller skadad sjukvård först. Om 
du inte är allvarligt sjuk eller skadad är det bättre om du kan 
gå till din vårdcentral eller jourmottagning. Där kan du oftast 
boka en tid eller gå på drop-in. Drop-in betyder att du tar en 
kö-lapp och väntar på din tur.

Barn och unga
I stora städer kan det finnas särskilda sjukhus för barn och 
ungdomar. I mindre städer finns det en särskild mottagning 
för barn och ungdomar mellan 0 och 16 år.

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa kan drabba alla. Ibland är det svårt att berätta 
om psykiska problem. Psykisk ohälsa märks ofta i kroppen. 
Musklerna kanske gör ont. Du kanske svettas, hjärtat slår för 
fort, du har svårt att sova eller får ont i huvudet.

Foto: Colourbox
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Om du tror att du har psykiska besvär kan du prata med din 
läkare på vårdcentralen. Han eller hon kan hjälpa dig att få 
träffa en kurator eller psykolog.

Vid sjukhusen finns det också psykiatriska 
akutmottagningar, både för vuxna och för barn och 
ungdomar (Barn- och ungdomspsykiatri, BUP). De 
psykiatriska akutmottagningarna brukar ha öppet alla dagar 
och nätter på samma sätt som vanliga akutmottagningar.

Vårdgaranti
I Sverige får människor ibland vänta länge på att få vård. För 
att undvika att människor får vänta länge finns det något 
som kallas vårdgaranti. Vårdgarantin finns i hälso- och 
sjukvårdslagen och innebär att du har rätt att få vård inom 
en bestämd tid.

Primärvården - Om du försöker nå primärvården, till 
exempel din vårdcentral, ska du få kontakt samma dag. 
Kontakten kan betyda att du får ett besök på en vårdcentral 
eller att du får tala med någon på telefon. Om personal i 
primärvården, till exempel en sjuksköterska, tycker att du 
behöver träffa en läkare ska du inte behöva vänta mer än sju 
dagar på ditt läkarbesök.

Specialistmottagning - Om du får en remiss till en 
specialist ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på ditt 
besök hos specialisten. Samma regel gäller om du har sökt 
specialistvård utan remiss.

Behandling - När din läkare har bestämt att du ska få 
behandling, till exempel en operation, ska du inte behöva 
vänta mer än 90 dagar på behandlingen.

Vårdgarantin gäller inte akutvården. En patient som är akut 
sjuk ska få vård så fort som möjligt.

Högkostnadsskydd
Ett högkostnadsskydd är ett skydd mot höga kostnader för 
vård och medicin.

Högkostnadsskydd för vård betyder att du som patient 
bara behöver betala 1 100 kronor varje år för vård. När du 
har betalat 1 100 kronor får du gratis vård resten av året. Du 
får ett frikort. Frikortet gäller i tolv månader från den dag du 
gjorde det första besöket.
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Högkostnadsskydd för medicin betyder att du bara 
behöver betala 2 200 kronor varje år för medicin på recept. 
När du har betalat för 2 200 kronor får du gratis medicin på 
recept resten av året. Du räknar tiden från och med den dag 
du köpte den första medicinen.

Alla barn i en familj räknas ihop och ingår i samma 
högkostnadsskydd. Det gäller både högkostnadsskydd för 
medicin och vård.

Smittskyddslagen
I Sverige finns en lag som heter smittskyddslagen. Den finns 
för att hindra att allvarliga smittsamma sjukdomar sprids.

I smittskyddslagen finns en lista på sjukdomar. Det är 
ungefär 50 stycken. Dessa sjukdomar är anmälningspliktiga.

Det betyder att du måste kontakta sjukvården (anmäla dig) 
om du tror att du blivit smittad av en sådan sjukdom. Du 
måste också tala om namn på den eller de personerna som 
kan ha smittat dig. Några av sjukdomarna i smittskyddslagen 
sprids genom sex.

Exempel på sådana sjukdomar är HIV, klamydia och syfilis. 
Om du har en sådan sjukdom är alla undersökningar, vård 
och medicin gratis. Du får också hjälp att kontakta de 
personer som du kanske har smittat.

Folkhälsomyndigheten är en myndighet som har information 
om smittskyddslagen och sjukdomar. På webbsidan 
www.folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om 
smittskyddslagen.

Organdonation
Varje år får närmare 700 svårt sjuka människor i Sverige 
ett eller flera organ, till exempel njurar eller hjärta, ersatta 
genom transplantation från en givare.

Samtidigt räcker inte antalet donationer av organ i 
Sverige. Varje år dör människor därför att de väntar på en 
transplantation och det fattas organ.
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Du har rätt att bestämma vad du vill ska hända med dina 
organ när du dör. Du kan välja:

 • Att inte donera dina organ
 • Att donera för transplantation, eller
 • Att donera för transplantation och medicinska ändamål.

Du gör din anmälan till donationsregistret via 
Socialstyrelsens webbsida: 
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

Om du inte har berättat för dina anhöriga om du vill donera 
dina organ när du dör kan de själva bestämma det.

Att leva med funktions- 
nedsättning

En person med funktionsnedsättning 
är någon som har en sjukdom eller 
skada som gör att han eller hon kan 
behöva extra stöd.

Du som har en funktionsnedsättning 
ska ha samma möjlighet att vara med 
i samhällslivet som alla andra. Barn 
med funktionsnedsättning ska till 
exempel få barnomsorg och skola 
som alla andra barn.

Det finns en lag, LSS (Lagen 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) som ger dig som 
har en funktionsnedsättning rätt 

till stöd. Stödet kan till exempel vara en person som hjälper 
dig att klara ditt vardagliga liv. Du kan också få pengar 
(handikappersättning) om din funktionsnedsättning gör 
att du har extra kostnader eller om du till exempel behöver 
hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du ansöker om 
handikappersättning hos Försäkringskassan.

Internationella symbo-
len för funktionsned-
sättning.
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Du kan få stöd genom LSS om du har en utvecklingsstörning, 
autism eller andra varaktiga fysiska eller psykiska skador. Du 
som har barn med funktionshinder kan få vårdbidrag. Om du 
har frågor om funktionshinder ska du tala med socialtjänsten 
i din kommun.

Färdtjänst
Om du har svårt att resa själv eller med vanlig kollektivtrafik 
(bussar, tåg, spårvagn) kan du få färdtjänst. Då får du resa 
med taxi eller liten buss. Kommunen beslutar om du kan få 
färdtjänst.

Tandvård
I Sverige finns både offentlig och privat tandvård. Den 
offentliga tandvården sköts av ett landsting eller en 
region och heter Folktandvården. Det finns många privata 
tandläkare i Sverige.

Foto: Colourbox
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Reglerna för hur mycket du ska betala för din tandvård är 
olika. Det beror på var du bor och på vilken tandläkare du 
väljer.

I Sverige får alla som är under 20 år gratis tandvård, både 
hos Folktandvården och hos privata tandläkare. I olika delar 
av landet är det olika åldersgränser för hur länge ungdomar 
får gratis tandvård.

Alla barn och ungdomar kallas regelbundet till tandläkaren 
för undersökning, behandling och förebyggande tandvård. 
Vuxna får själva ta kontakt med tandläkaren.

Tandvårdsstöd
Alla som bor i Sverige har rätt till tandvårdsstöd från 
och med det år man fyller 20. Tandvårdsstödet är dels 
ett bidrag (pengar) för att betala tandläkaren, dels ett 
högkostnadsskydd.

Bidraget till tandvård är 300 kronor varje år för dig som är 
mellan 20 och 29 år eller över 75 år. För personer mellan 30 
och 74 år är bidraget 150 kronor varje år. Du kan spara ditt 
tandvårdsbidrag ett år för att använda det nästa år.

Högkostnadsskydd betyder att du bara behöver betala en del 
av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar resten.

Högkostnadsskyddet gäller i tolv månader. Det ger rabatt 
när du måste betala tandvård för mer än 3 000 kronor. Då 
betalar du hälften av kostnaden. Om du har en behandling 
som kostar över 15 000 kronor behöver du bara betala 15 
procent av kostnaden. Siffrorna är från 2014.

Frisktandvård
Genom Folktandvården kan du få tandvård till fast pris. Det 
kallas frisktandvård. Du betalar en fast summa varje månad. 
Sedan går du gratis till tandläkaren. För att få frisktandvård 
måste du skriva på ett avtal. Du måste också genomgå en 
undersökning för att tandläkaren ska kunna bestämma hur 
mycket din frisktandvård ska kosta.
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Om du inte är nöjd
Om du är inte är nöjd med den vård och service du har fått 
kan du kontakta chefen på den vårdenhet du varit på.

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta 
patientnämnden. Det finns en patientnämnd i varje landsting 
eller region. Nämnden kan hjälpa till att lösa ditt problem.

Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) som har hand om klagomål på vården.
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Diskussionsfrågor kapitel 7
Hur kan du påverka din hälsa?

Varför är det viktigt att staten arbetar för en god folkhälsa?

Vad finns det för skäl till att fler människor med låg inkomst 
och utbildning har sämre hälsa?

Finns det något i dina matvanor som du kan eller bör 
förändra för att få en bättre hälsa?

Vad gör dig stressad? Hur hanterar du stress?

Hur gör du för att få bra sömn?

Vad tycker du om att staten har ensamrätt på försäljning av 
spritdrycker, vin och starköl?

Vad har du för erfarenhet av den svenska vården?

Hur kan du förbereda dig inför ett möte med hälso- och 
sjukvården?

Vad kan du göra för att ha en bra psykisk hälsa?

Varför är det viktigt att söka vård om man mår psykiskt 
dåligt?

Vad har du för erfarenheter av den svenska tandvården?

Varför är det viktigt att gå regelbundet till tandläkaren?
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8. Att åldras  
i Sverige 
Innehåll
Att bli äldre

Aktiviteter och förmåner för äldre

Pensioner

Äldreomsorg

När någon avlider

Arvsrätt
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Att bli äldre
Människor lever länge i Sverige. Medellivslängden är 82 år 
för hela befolkningen. För kvinnor är den 83,7 år och för män 
80,1 år.

Den stigande medellivslängden innebär att andelen 
äldre ökar. Medellivslängden ökar med ungefär ett år per 
decennium. Ingenting tyder för närvarande på att ökningen 
av medellivslängden i Sverige håller på att stanna av. Av 
Sveriges 9.7 miljoner invånare är idag 18 procent över 
pensionsåldern på 65 år. År 2030 kommer 30 % av Sveriges 
befolkning att vara äldre än 65 år.

Hur gammal du blir beror på flera saker. Det biologiska arv 
du har med dig från dina föräldrar och släktingar påverkar 
hur länge du lever. Hur du lever och i vilken miljö påverkar 
också. Att bli äldre innebär många förändringar både 
kroppsligt, psykiskt och socialt. Man kan inte göra någonting 
åt sitt arv, men man kan själv, genom sitt sätt att leva, 
påverka hur man åldras.

Folkhälsomyndigheten lyfter fram fyra områden som har 
betydelse för ett hälsosamt åldrande:

 • Fysisk aktivitet
 • Goda matvanor
 • Social gemenskap
 • Meningsfull sysselsättning/att känna sig behövd

Redan som ung påverkar man den hälsa man har när man 
blir äldre. Rökning, dåliga matvanor, stress, att inte röra 
på sig, droger och alkohol är dåligt för oss alla. Att äta bra 
och motionera genom hela livet kan bidra till att man är 
hälsosam och frisk när man är äldre. Det kan bidra till att 
man lever längre.

LIVSSTIL

MILJÖ

ARV
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Fysiska förändringar
De fysiska, kroppsliga, åldersförändringarna är små fram till 
40-årsåldern, sedan ökar de. Arvsmassan (DNA) i cellerna 
styr det biologiska åldrandet som sker på olika nivåer i 
kroppen. Åldrandets process, när och hur man åldras, skiljer 
sig mycket mellan olika personer. En del får grått hår och 
åldersrynkor tidigt i livet, andra sent.

Fysiska förändringar vid åldrande innebär att vi 
sammantaget blir kortare, lättare och samtidigt torrare. Den 
minskade ämnesomsättningen gör att vi har en högre risk 
för uttorkning. Det är viktigt att dricka vatten.

Minskad ämnesomsättning och att äldre ofta rör på sig 
mindre gör att de inte behöver äta så mycket. Det är 
därför extra viktigt att maten är av god kvalitet och att den 
innehåller en bra balans av näringsämnen, vitaminer och 
mineraler.

Äldre personer behöver betydligt mer ljus än yngre för att 
kunna se bra, det är därför viktigt att ha bra belysning i 
hemmet. Med åldern blir det också svårare att uppfatta höga 
toner och att urskilja tal i bullrig miljö.

Gamla personer har svårare att hålla balansen och ramlar 
lättare än yngre. Det finns många åtgärder i hemmet som kan 
minska risken för olycksfall. Till exempel kan man ta bort 
mattor eller trösklar som är lätta att snubbla på.

Foto: Colourbox
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Äldre personer är av flera anledningar mer känsliga för 
läkemedel jämfört med yngre. Äldre har mindre vätska i 
kroppen och mer fett. Det betyder att vissa läkemedel som 
är fettlösliga stannar kvar i kroppen längre än vad som var 
meningen.

Psykiska förändringar
Hjärnan förändras också med åldern. Antalet hjärnceller 
minskar och hjärnan blir mindre, men funktionerna är i stort 
oförändrade. Många minnesfunktioner är länge opåverkade 
och ordförråd och allmänbildning är ofta påfallande goda 
långt upp i hög ålder.

Risken för demenssjukdom ökar med åldern. Men att minnet 
försämras behöver inte bero på en demenssjukdom. Exempel 
på frisk glömska kan vara att inte minnas var man lagt sina 
glasögon eller nycklar. Att inte minnas att man har några 
glasögon eller nycklar överhuvudtaget eller att gå vilse i 
tidigare känd miljö, är tecken på sjuk glömska.

Det är bra att fortsätta vara aktiv både i kropp och i intellekt. 
Hjärnan vill lära under hela livet, via ord, bild, sång, musik, 
lek och humor, djur, natur och sociala kontakter. Hjärnan 
blir aldrig för gammal för att lära sig nya saker, men det tar 
längre tid att lära sig när man är äldre.

Hjärnan blir också mer känslig för många typer av 
läkemedel, framför allt psykofarmaka, så som lugnande 
medel och sömnmedel, men också morfinbesläktade 
preparat som förekommer i många smärtstillande medel.

Sociala förändringar
Vid pensionsåldern börjar en tid där man kanske för första 
gången i livet fullt ut kan bestämma över sin egen tid. Allt 
fler äldre är kvar i arbetslivet även efter pensionsåldern vid 
65 år och många arbetar också ideellt, utan lön.

Livskvaliteten och ett gott liv på äldre dagar är starkt 
beroende av hur man upplever och hanterar sin livssituation 
så att den blir begriplig, hanterbar och meningsfull. 
Forskning menar att det är viktigt för livskvaliteten med 
social gemenskap - att kunna vara aktiv, känna sig behövd 
och ha goda relationer till sina medmänniskor.
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Aktiviteter och förmåner 
för äldre
Det finns många förmåner och aktiviteter som riktar sig till 
äldre.

Det finns många föreningar som arrangerar aktiviteter 
för pensionärer. Ett exempel på en sådan förening är 
pensionärernas riksorganisation, PRO.

I många kommuner i Sverige reser äldre, under vissa tider på 
dygnet, gratis eller med nedsatt pris i kollektivtrafiken.

Om du är äldre och har en funktionsnedsättning som gör 
att du har svårt att resa med kollektivtrafiken, kan du 
få använda färdtjänst. Du får då till en mindre kostnad 
åka taxi istället får buss och spårvagn. För att kunna få 
färdtjänst måste du ansöka om det i den kommun där du är 
folkbokförd. Du måste också skicka med ett färdtjänstintyg 
från en läkare som berättar att du inte kan åka med 
kollektivtrafiken.

För resor inom den egna kommunen kan du ofta åka med så 
kallade flexlinjer. Det är små bussar med golv i samma nivå 
som trottoaren, för att underlätta för personer med rollator 
eller rullstol. Flexlinjen kör så att den kan komma närmare 
bostaden än annan kollektivtrafik. Bussen kör bara till de 
platser där någon har bokat på- eller avstigning, därför kan 
både resväg och restid variera från gång till gång.

Hemsjukvård

Foto: Colourbox
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Pensioner
Pension är pengar du får när du blir äldre och slutar arbeta. 
Hur mycket du får i pension är olika. Det beror på vilken lön 
du hade när du arbetade, hur länge du har arbetat och hur 
mycket pengar du har sparat själv.

Din pension kan komma från flera olika håll, dels från 
Pensionsmyndigheten som allmän pension, dels från din 
arbetsgivare i form av tjänstepension. Du kan även ha ett 
privat pensionssparande. De olika pensionerna påverkar 
inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala 
pension.

Du bestämmer själv när du ska gå i pension. Ju senare du 
tar ut din pension desto mer får du i pensionspengar varje 
månad. Du kan tidigast börja ta ut delar av din allmänna 
pension när du är 61 år, men du har rätt att arbeta tills du är 
67 år. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att 
arbeta längre.

Foto: Magnus Glans
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Du väljer själv hur stor del av din pension du vill ta ut. Du 
kan ta mellan 25 och 100 procent av din pension varje 
månad. Du kan till exempel välja att ta ut halva din pension 
och fortsätta att arbeta halva tiden.

Allmän pension
Den allmänna pensionen är en pension som alla har rätt till 
om de har bott och arbetat i Sverige. Pensionen är statlig och 
betalas ut genom Pensionsmyndigheten. Mer information 
hittar du på webbsidan www.pensionsmyndigheten.se. 
Om du vill veta mer om din allmänna pension kan du 
kontakta Pensionsmyndigheten antingen via telefon eller 
genom ett servicekontor och boka ett personligt möte.

Du tjänar in pengar till din allmänna pension varje år 
du arbetar, studerar eller är föräldraledig. Den allmänna 
pensionen består av inkomstpension och premiepension, 
som grundar sig på din inkomst. Om du haft liten eller ingen 
inkomst kan du få garantipension.

Allmän pension
Inkomstpension

Tjänstepension

Eventuell privat 

Premiepension

pension

Källa: Pensionsmyndigheten
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 • Inkomstpension. 
Hur mycket du får i inkomstpension beror på din 
inkomst. Varje år betalar du 16 procent av din inkomst 
eller lön till inkomstpensionen. Förutom inkomst från 
arbete räknas också arbetslöshetsersättning, sjuk- och 
aktivitetsersättning och föräldrapenning som inkomst.

 • Premiepension. 
Varje år går 2,5 procent av din inkomst eller lön till 
placering i fonder. Detta kallas för premiepension. 
Fonderna består av värdepapper eller aktier och du kan 
själv bestämma i vilka fonder du vill ha dina pengar. 
Hur mycket du får i premiepension beror på hur mycket 
du har betalat in och hur det går för aktierna och 
värdepappren i fonderna där du har dina pengar.

 • Garantipension. 
Garantipensionen är för den som har haft liten eller 
ingen inkomst från arbete. För att få hel garantipension 
måste du ha bott minst 40 år i Sverige. Garantipensionen 
blir lägre om du har bott kortare tid än 40 år i Sverige. 
Garantipensionen kan också bli lägre om du redan har 
en annan pension, till exempel inkomstpension.

Tjänstepension
Tjänstepensionen är den del av pensionen som din 
arbetsgivare betalar. De flesta som är anställda har rätt till en 
tjänstepension. Hur din tjänstepension ser ut beror på vad 
de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har bestämt. 
Den som studerar, är arbetslös, jobbar på en arbetsplats som 
inte har kollektivavtal eller är egen företagare får inte någon 
tjänstepension.

Om du har eget företag betalas ingen tjänstepension av en 
arbetsgivare utan du måste själv betala in din tjänstepension. 
Det kallas för egenavgift.

Privat pension
Du kan själv spara till din pension. Du kan spara i en bank 
eller i en fondförsäkring i ett pensionsförsäkringsbolag. 
Du bestämmer själv hur mycket pengar du vill spara varje 
månad och när du vill börja spara.
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Äldreförsörjningsstöd
Äldreförsörjningsstöd är ett stöd om de andra 
pensionsförmånerna inte räcker till. Om du har fyllt 65 år 
och tar ut alla pensionsförmåner som du har rätt till och 
fortfarande inte når upp till en skälig levnadsnivå har du rätt 
till äldreförsörjningsstöd.

Flytta utomlands med pensionen
Inkomstpension, premiepension, tjänstepension och privat 
pension får du behålla oavsett vilket annat land som du 
flyttar till och på obestämd tid. Det är däremot inte säkert 
att du får behålla garantipension. Det beror bland annat på 
vilket land du flyttar till och vilken förmån du har. Om du har 
garantipension får du behålla den om du flyttar till ett annat 
land inom EU/EES, Schweiz och i vissa fall Kanada. Rätten till 
äldreförsörjningsstöd upphör om du flyttar utomlands.

Äldreomsorg
När en person blir äldre behövs ofta hjälp med praktiska 
saker i vardagen. I Sverige har äldre som behöver stöd och 
hjälp enligt lagen rätt till detta från samhället. Medan det i 
andra länder kan vara vanligare att familj och släktingar tar 
hand om äldre, är det i Sverige ofta samhället som står för 
det stödet. Familjen är ofta fortfarande delaktig i den äldres 
liv. Äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen.

Ansvaret för all vård och omsorg av äldre, inklusive kontakt 
med läkare och akutsjukvård, ligger hos kommunen eller 
landstinget. Det är organiserat på olika sätt i olika delar 
av Sverige. För att ansöka om insatser från äldreomsorgen 
via kommunen ska du kontakta den aktuella enheten på 
kommunens socialförvaltning. En biståndshandläggare från 
förvaltningen utreder, bedömer och beslutar därefter om 
rätten till omsorg och dess omfattning.

Syftet med äldreomsorgen är att äldre personer ska kunna 
leva ett kvalitativt och självständigt liv i trygghet. Äldre ska 
också få möjlighet till meningsfulla aktiviteter i gemenskap 
med andra.



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län206 | Om Sverige

Boende
Många äldre vill bo kvar hemma så långt som det är möjligt 
och det finns idag stora möjligheter att bo kvar i hemmet 
med stöd från samhället och olika former av anpassning av 
boendet. Kommunen kan hjälpa till med vård och service så 
att du kan bo kvar i ditt hem. Det kallas hemtjänst.

Personal från hemtjänst hjälper dig till exempel att städa, 
handla mat, bädda sängen, duscha eller raka dig. Du kan 
också få hjälp på kvällar och nätter. Om du har en sjukdom 
eller skada kan det komma en sjuksköterska för att lägga om 
ett bandage eller hjälpa till med mediciner.

I många kommuner finns det också personal som hjälper 
till med enklare reparationer. Det kallas ibland fixarservice. 
Personal från fixarservice kan till exempel sätta upp en tavla 
eller byta gardiner. Syftet är bland annat att undvika att äldre 
personer faller och skadar sig.

Om det känns otryggt att bo kvar hemma finns andra 
möjligheter för boende för äldre.

Seniorboende och trygghetsboende är boenden som 
är anpassade för äldre personer, till exempel med låga 
trösklar och med extra breda hissar. Hyresvärdar brukar 
kräva att en person är minst 55 år för att få flytta in i ett 
seniorboende och något äldre för trygghetsboende. För att 
bo i ett seniorboende eller trygghetsboende behövs inget 
tillstånd från kommunen. Du hyr eller köper bostaden på 
eget initiativ.

Servicehus är en typ av särskilt boende som kommunen 
äger där äldre hyr en lägenhet. Innan en person flyttar till 
ett servicehus görs en prövning av vilka behov personen har. 
På ett servicehus kan den äldre betala för att få hjälp med 
städning, matlagning och liknande.

Särskilt boende, även kallat gruppboende, är boenden inom 
sjukvården för äldre personer med omfattande behov av 
omsorg. För att få plats på särskilt boende krävs det att en 
person har större medicinska och sociala behov och behöver 
vård dygnet runt.
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När någon avlider
Att dö kallas också att avlida. När en äldre anhörig avlider 
hemma ska man kontakta sjukvårdspersonal. Ibland 
hämtar de kroppen som körs till ett sjukhus där en läkare 
ansvarar för dödförklaringen. Har man speciella önskemål, 
till exempel utifrån religiösa procedurer, bör man prata om 
detta med vårdpersonalen.

Anhöriga kan sedan ta kontakt med en präst, pastor, 
rabbin, imam eller annan religiös företrädare. Tillsammans 
med företrädaren för samfundet kan anhöriga planera 
begravningen utifrån eventuellt särskilda religiösa önskemål. 
Det kan också vara bra att tala med kyrkogårdsförvaltningen 
och en begravningsbyrå som kan hjälpa till med kontakter 
och praktisk hjälp.

Begravning
Vid begravningar i Sverige är det vanligt att släktingar och 
nära vänner till den döde är med. Det är vanligt att följa den 
dödes önskan om hur begravningen ska gå till. Önskemålet 
kan ha skrivits i ett testamente eller så har den avlidne 
tidigare berättat hur han eller hon vill att begravningen 
ska gå till. Det finns olika sätt att genomföra en begravning 
beroende på trosinriktning.

Foto: Colourbox
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I Sverige hålls oftast begravningar i kyrkan eller i ett kapell. 
Svenska kyrkan är huvudman för all begravningsverksamhet 
i landet, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen 
är huvudman. Detta gäller oavsett vilken religion den döde 
tillhört.

Anhöriga kan kontakta kommunens begravningsombud. 
Begravningsombud är personer som är utsedda av 
länsstyrelsen och som arbetar för att den avlidnes intressen 
och anhörigas önskemål tas tillvara. Begravningsombuden 
ska se till att de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan 
får begravas på ett sätt som passar dem. För att komma i 
kontakt med begravningsombudet kan anhöriga vända sig 
till kommunen, länsstyrelsen eller sin religiösa församling.

Det finns inga regler om att man måste ordna en begravning. 
Men det finns regler om att kroppen måste ligga i en kista. 
Det finns också regler om hur en kremering ska gå till och 
hur askan ska läggas i jorden. Kremering betyder att den som 
dött läggs i en kremeringsugn tillsammans med kistan. Där 
bränns både kistan och kroppen till aska och placeras sedan 
i en urna. Urnan brukar sedan grävas ned på en gravplats. 
Askan kan också spridas på en särskild plats på kyrkogården, 
en minneslund. Om man vill strö ut askan, till exempel i 
havet, behöver anhöriga söka tillstånd från länsstyrelsen.

På Svenska kyrkans webbsida hittar du information om 
kyrkogårdar och begravningsplatser där du bor: 
www.svenskakyrkan.se

Om det finns önskemål om att kroppen ska begravas 
utomlands kan en begravningsbyrå, mot en avgift, hjälpa till 
med transport till utlandet.

Vanligen går det mellan en till två veckor från dödsfall till 
begravning i Sverige. Det brukar gå att begrava den avlidne 
så snart som möjligt efter dödsfallet om anhöriga önskar det. 
Den avlidne måste däremot gravsättas eller kremeras senast 
en månad efter dödsfallet, enligt svensk lag.

Att ha öppen kista vid begravningen är ovanligt i Sverige, 
men det finns inga formella hinder för att ha det.

Alla i Sverige betalar en begravningsavgift genom skatten. 
Avgiften ger rätt att använda en lokal till begravningen, till 
exempel ett kapell. Avgiften ger också rätt till transport av 
kistan från lokalen till graven.



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige | 209 

I Sverige vill ungefär 83 procent av dem som dör 
ha en ceremoni i kyrkan. Då håller en präst en 
begravningsgudstjänst. För att få en begravningsgudstjänst 
måste man vara medlem i Svenska kyrkan. Kyrklig 
begravning är gratis för de som är medlemmar i Svenska 
kyrkan. En kyrklig begravning kan också hållas i en frikyrka, 
en katolsk eller en ortodox kyrka.

En borgerlig begravning är en ceremoni utan religiösa 
delar. En borgerlig begravning hålls därför inte i kyrkan. 
Den kan hållas i ett gravkapell, i en trädgård eller kanske 
ute i naturen. En borgerlig begravningsförrättare håller i 
ceremonin.

Arvsrätt
När någon avlider finns det lagar 
som bestämmer vem som ska 
ärva pengar och saker efter den 
avlidne, detta är reglerat i svensk 
lag och kallas för arvsrätt.

Om den avlidne var gift ska den 
make/maka som lever kvar ärva 
allt. Deras barn får ärva när den 
överlevande maken/makan dör. 
Under tiden får maken/makan 
göra vad han eller hon vill med 
egendomen.

Om den avlidne hade barn med 
en annan person kan de barnen 
få sitt arv genast. De kan också 
vänta med att ta ut arvet tills 
maken/makan har dött. Om den 
avlidne inte var gift ska hans 
eller hennes barn ärva allt. Om 
det inte finns några barn ärver 
föräldrarna eller syskonen till 
den avlidne.

När en förälder som har barn 
under 18 år avlider ska barnet få hjälp av en god man. En 
god man är en person som ser till att barnets rättigheter blir 
tillgodosedda.

Foto: Colourbox



© Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län210 | Om Sverige

Dödsbo
Ett dödsbo är alla pengar och alla ägodelar som finns kvar 
efter den avlidne. De släktingar som har rätt att ärva äger 
dödsboet tillsammans.

Bodelning, bouppteckning och arvskifte
Om den avlidne var gift och ägde saker tillsammans med sin 
make/maka måste allt först delas upp mellan makarna. Det 
kallas för bodelning. När bodelningen är klar kan arvet delas 
upp.

En bouppteckning är en inventering över den avlidnes 
tillgångar och skulder. Denna ska vara klar tre månader efter 
dödsfallet och ligger sedan till grund för bodelningen, som är 
fördelningen av den avlidnes tillgångar.

Testamente
Ett testamente är ett juridiskt dokument. Den som skriver ett 
testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad 
den får ärva. Men det finns undantag. En bröstarvinge (den 
dödes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn) har alltid rätt att 
kräva sin del av arvet.

Ett testamente måste följa vissa regler. Det ska till exempel 
vara skriftligt. Två vittnen ska skriva på. Det är därför bra att 
fråga en jurist innan man skriver ett testamente.

De som lever tillsammans utan att vara gifta (sambo) ärver 
inte automatiskt varandra. Om ett par som är sambo vill ärva 
varandra måste de skriva ett testamente.
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Diskussionsfrågor kapitel 8
Vad betyder det för ett land när andelen äldre personer 
ökar mer än övriga åldersgrupper?

Vad tycker du är viktigt för att ha det bra som gammal?

Tycker du att synen på äldre i Sverige skiljer sig åt från vad 
du är van vid?

Vad behöver du planera för inför din pension?

Vad finns det för likheter och skillnader i äldreomsorg i ditt 
hemland och i Sverige? 

Vad ser du för skillnader och likheter mellan 
begravningsceremonier i ditt hemland och Sverige? 
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