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Statsskick är det sätt som den politiska makten i 
en stat fördelas på. En stats statsskick regleras i en 
författning (konstitution, grundlag). Statsskick går 
att beskriva ur flera olika perspektiv.  

Demokrati eller diktatur?
Om statsskicket i ett land är demo kratiskt har 
medborgarna stort inflytande över den politiska 
makten. I en diktatur har de endast ett litet inflyt-
ande.  

Maktdelningsprincipen
För att för hindra att vissa personer får för mycket 
makt tillämpas maktdelningsprincipen i många 
stater. Det innebär att makten delas upp i tre delar 
- den styrande, den beslutande och den dömande. 

Folksuveränitetsprincipen
Folksuveränitetsprincipen innebär att all offentlig 
makt ska utgå från en folkvald församling. I ett 
land med representativ demokrati innebär folk-
suveräniteten att parla mentet utses i val med all-
män och lika rösträtt. 

Statsskick

Direkt demokrati
(folkomröstningar)

Representativ demokrati
(folket väljer ett parlament)

Partidiktatur (ett parti styr, t.ex. Kuba)
Teokrati (religiösa ledare, t.ex. Iran)

Militärdiktatur (militären styr, t.ex. �ailand)

Presidentialism
(folket väljer presidenten)

FÖRDELNING AV POLITISK MAKT I EN STAT

Parlamentarism
(parlamentet utser
regeringschefen)

Regeringschefen
utser regering.

Presidenten
utser regering.

Ledarna har tagit makten utan
att fråga folket vad det tycker.

Ett fåtal människor kontrollerar 
och har all makt. Maktmissbruk och
korruption är vanligt förekommande.

Maktdelningsprincipen och/eller
folksuveränitetsprincipen.

Monarki (statschef: kejsare/kejsarinna, kung/drottning, furste/furstinna) 
Republik (statschef: ofta en president)

Diktatur Demokrati
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ENKAMMARSYSTEM

Folk

Beslut Val

Parlament 

TVÅKAMMARSYSTEM

Andra kammaren) Första kammaren

Delstatsparlament 

*Delstatsparlamenten väljer
representanter till
första kammaren.

Folk

Folket väljer
representanter till
andra kammaren.

Beslut 

Val Beslut

Parlament

*Folket väljer
representanter till
första kammaren.

*Ett av systemen

I Sveriges grundlag står att all offent lig makt ska 
utgå från folket. Det innebär att den folkvalda 
riksdagen stiftar lagar, att regeringen styr landet 
och att domstolarna kontrollerar att lagarna följs. 
I Sverige tillämpas folksuveränitetsprincipen, inte 
maktdelningsprincipen.

Hur utses statschefen?
Statsskicket i ett land kan förenklat beskrivas uti-
från hur statschefen utses. I en monarki ärvs ofta 
statschefsposten och i en republik väljs en presi-
dent till statschef. Statschefens makt ser mycket 
olika ut beroende på vilket land som studeras.

Parlamentarism som statsskick
När statschefen väljs av ett parlament är stats-
skicket parlamentariskt. Parlamentarism innebär 
att regeringen måste ha stöd av en majoritet av 
parlamentet för att få igenom sin politik. 
I ett land med parlamentariskt statsskick kan par-

lamentet avsätta regeringen. Regeringschefen kan 
ha titeln premiärminister (Storbritannien), stats-
minister (Sverige) eller förbundskansler (Tysk-
land). Sverige har ett parlamentariskt statsskick. 

Presidentialism som statsskick
Presidentialism är ett statsskick där presidenten 
väljs av folket och har den verkställande makten, 
till exempel i USA. Statsskicket som även kallas 
presidentstyre är inte parlamentariskt. 
Den verkställande makten är åtskild från den lag-

stiftande och den dömande makten. Presidenten är 
både statschef och regeringschef.  

Enhetsstater och federala stater
I en enhetsstat gäller samma lag ar i hela land et, 
till exempel i de nordiska länderna och i Frankrike. 
Det finns oftast bara en kammare i parla mentet 
där voter ingar (omröstningar) sker och då k allas 
det enkammar system.
En federal stat består av flera delstater. Delstats-

parlamenten kan fatta egna lagar inom många om-
råden som endast gäller i just den delstaten. Så är 
fall et i exempelvis USA. 
Även federala stater har ett parlament, men ofta 

med två k ammare på nationell nivå där voteringar 
sker. De har ett tvåkammarsystem. Ett syft e med 
två kammarsystemet är att alla regioner/delstater i 
landet ska represent eras på nationell nivå.
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Politik på kommunal 
och regional nivå

I Sverige har kommuner och regioner en lång 
tradi tion av självstyre och de ingår inte i den sven-
ska staten. Kommun- och regionfullmäktige kan 
till ex empel besluta om hur hög skatten på lönen 
ska vara. Skatt en används sedan till att betala 
samhälls service till invånarna.

Kommunerna
En stor del av den service som samhället erbjuder 
utförs av kommunerna. De ansvarar bland annat 
för förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. 
Kommunen är den lägsta politiska nivån som vi 
kan välja politiker till. 
När Sverige blev ett rikt och modernt land be-

stämdes det att kommunerna skulle få fler upp-
gifter att utföra. De små kommun erna var då 
tvungna att gå s amman för att ha råd med det. Det 
skedde främst u nder 1950 - 1970-talen. Numera 
finns det 290 kommun er i Sverige.

Fem kommuner utgör tillsammans Region Blekinge. 
Regionen har ett sjukhus, Blekinge sjukhuset.   

Regioner
Landsting har funnits i Sverige sedan 1862. Sedan 
2019 har landstingen bytt namn till regioner. Det 
finns 21 regioner. 
Regionernas främsta uppgift är hälso- och sjuk-

vård. Landsting, och senare regioner, behövs bland 
annat eftersom vården är dyr och varje kommun  
inte kan erbjuda vård av god kvalitet. Region erna 
har även ansvar för kollektivtrafik inom sitt geo-
grafiska område.

REGIONER I SVERIGE
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C

D

E

G

I
N

O

T
S
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X

Y
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BD

Z
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LÄNSBOKSTAV

AB 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
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T 
U 
W 
X 
Y 
Z 
AC 
BD 

Region Stockholm
Region Uppsala
Region Sörmland
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Region Kalmar län
Region Gotland
Region Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Region Värmland
Region Örebro län
Region Västmanland
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland Härjedalen
Region Västerbotten
Region Norrbotten
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Kommunernas och regionernas uppgifter
Med välfärd menas ofta den vård, skola och om-
sorg som medborgarna får ta del av. Det är till stor 
del kommuner och regioner som ansvarar för den.

Offentlig ekonomi
Pengarna som kommunerna, regionerna och stat-
en ansvar ar för utgör den offentliga ekonomin. 
Pengarna kallas även gemensamma medel. Skatter 
och avgifter som betalas in av privatpersoner och 
före tag används för att vi ska få ett så bra samhälle 
som möjligt. Vi får tillbaka service och bidrag från 
samhället.

Kommunala uppgifter
Kommunerna har obligatoriska uppgifter som 
de måste uföra - välfärdsuppgifter för att med-
borgarna ska kunna ”fara väl i livet”. Uppgifterna 
har bestämts av riksdagen och består exempelvis 
av social omsorg, förskola, skola, avfallshantering, 
räddnings tjänst, bibliotekstjänster och bostäder. 

FÖRETAG

Lön

OFFENTLIG
EKONOMI

Kommun/
Region/

Stat

(Vård, skola,
omsorg, vägar,
försvar, polis

o.s.v.)

Skatt
Avgifter

Lön
Bidrag
Service

PRIVAT-
EKONOMI

Person/
Hushåll

SAMBAND MELLAN PRIVATEKONOMI,
FÖRETAG OCH OFFENTLIG EKONOMI

Konsum-
tion

Skatt
Avgifter

Service

Kommunerna kan också utföra frivilliga upp-
gifter bland annat inom fritid, kultur, energi och 
sysselsättning. 

Regionernas uppgifter
Regionernas obligatoriska uppgifter är hälso- och 
sjukvård, avgiftsfri tandvård upp till och med 22 
års ålder och regionalt utvecklingsansvar. Exempel 
på frivilliga uppgifter är kultur, utbildning och tur-
ism. 
En mycket stor del av pengarna går till hälso- och 

sjukvården. Vården som ges på en vårdcentral kallas 
primärvård. Primärvården är den första kontakten 
med sjukvården, till exempel när någon behöver 
träffa en läkare eller ska vaccinera sig. 
År 2010 införde den dåvarande regeringen ett 

system som k allas vårdval. På samma vis som in-
vånarna kan välja mellan en k ommunal skola eller 
en friskola går det nu även att välja mellan någon 
av regionernas vårdcentraler eller en privat sådan. 
För varje registrerad patient som en vårdcentral har 
betalar respektive region ut en vårdpeng. 

Sjukvården finansieras med skattepengar och avgifter 
från dem som behöver vård.
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Kommunerna styrs av politiker som väljs vid 
kommunal valet. Enligt lag måste kommunerna ha 
en budget i balans. Det innebär att intäkterna och 
kostnaderna ska vara lika stora. 

Kommunernas intäkter
Kommunens största intäkt är kommunalskatten. 
Alla invånare med inkomst be talar kommunalskatt. 
Om en kommun tar ut 20 % i skatt innebär det att 
20 kronor betalas till k ommunen för varje intjänad 
hundralapp. Det kallas proportionell skatt. 
Kommunernas övriga intäkter kommer från stat-

en i form av statsbidrag till bland annat skol a och 
från avgifter för barnomsorg, hemtjänst, v atten, av-
lopp och renhållning.

Kommunernas ekonomi

KOMMUNERNAS BUDGET 
- ETT GENOMSNITT FÖR LANDETS KOMMUNER

KOSTNADERINTÄKTER

1. Kommunalskatt
2. Statsbidrag 
3. Avgifter
4. Övrigt

2
1

3
4 1. Skola, förskola och övrig utbildning

2. Äldreomsorg
3. Personer med funktionsnedsättning
4. Socialt (försörjningsstöd m.m.)
5. Övrigt

2

1

3

4

5

Kommunernas kostnader
De största kostnaderna för kommunerna är löner 
för personal inom skola, förskola, övrig utbildning 
och äldreomsorg. Kommunerna har även stora 
kostnader för fastig heter såsom skolor och vård-
hem, för gator och vägar samt för vatten och av-
lopp. 
För att klara av en stor utgift, till exempel att b ygga 

en ny grundskola, kan den enskilda kommun en be-
höva låna pengar, höja inkomstskatten eller spara. 
Det är då nödvändigt att planera budgeten på lång 
sikt. Då klarar kommunen av att betala av skulden 
och räntorna för den. 

Kommunerna ansvarar för att betala försörjningsstöd 
till personer som har ont om pengar.

Skolan är en stor kostnad för kommunen.
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Regionernas ekonomi
Sjukvård och läke medel står för drygt 90 % av re-
gionernas kostnader. För att klara av sina uppgifter 
tar de ut en inkomstskatt som kallas regionskatt. 
Den är proportionell, precis som kommunal-
skatten. Regionen får även bidrag från staten och 
intäkter genom avgifter, till exemp el när vi betal-
ar för sjukvårdsbesök eller åker med regionens 
kollektiv trafik.

Ökade kostnader i framtiden
Sverige kommer att få en allt större andel äldre. 
Eftersom det är regionerna som tillsammans med 
kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvården 
k ommer deras kostnader att öka. Idag (2020) har 
kommuner och regioner en skuld på över 600 mil-
jarder kronor. Det motsvarar ungefär 65 000 kron-
or per person.

REGIONERNAS BUDGET 
- ETT GENOMSNITT FÖR LANDETS REGIONER

KOSTNADERINTÄKTER

1. Regionskatt
2. Statsbidrag 
3. Avgifter
4. Övrigt

1. Hälso- och sjukvård
2. Läkemedel
3. Tra�k, infrastruktur och 
    regional utveckling

2

1

3

2

1

3 4

KvinnorMän

Antal 10 000 per årskull
4 268 6 842

KvinnorMän

Antal 10 000 per årskull

KvinnorMän

Antal 10 000 per årskull
Källa: SCB

SVERIGES ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING
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ÅR 1910
5,5 miljoner

ÅR 2017
10,1 miljoner

ÅR 2024

prognos
11,1 miljoner

4 268 6 842 4 268 6 842
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Beslutsfattande i kommuner och regioner
Kommunernas och regionernas organisation be-
stäms av kommunallagen. Både kommuner och 
regioner styrs av politiker som väljs direkt av med-
borgarna. De direktvalda politiska församlingarna 
är kommun- respektive regionfullmäktige. Det be-
tyder att medborgarna har stora möjligheter att på-
verka och kontrollera hur kommuner och regioner 
genomför sina uppdrag. Det är fullmäktige som är 
den högsta politiska församlingen i en kommun 
respektive i en region. 

Det kommunala självstyret
Kommuner och regioner måste följa de ramar 
som riksdag och regering har bestämt, men de har 
rätt att ta ut skatt av medborgarna och fatta själv-
ständiga beslut inom många olika områden. Det 
här k allas det kommunala självstyret och är en 
princip som är inskriven i grundlagen (Regerings-
formen).

Beslut och genomförande i kommun och region
Kommun- respektive regionfullmäktige tar be-

slut om inriktningen på politiken, förvaltningens 
organisation och verksamhet samt hur hög skatt-
en ska vara. Det är fullmäktige som beslutar, men 
det är styrelsen som har den styrande makten och 
genom för besluten. 
Fullmäktige beslutar också om vilka nämnder som 

ska finnas i kommunen/regionen. Varje nämnd be-
står av politiker som fullmäktige har valt och varje 
nämnd får ett visst ansvarsområde. I mindre frågor 
kan respektive nämnd besluta själv och ge uppdra-
get till sin förvaltning att genomföra det. Det är 
nämnderna som ansvarar för den löpande verk-
samheten. I större frågor tas besluten i fullmäktige 
och därefter genomförs de av nämnderna. 

Kristina Grapenholm 
(L) är kommunfull
mäktiges ordförande i 
Alingsås kommun. 

ALINGSÅS KOMMUNS
ORGANISATION KOMMUNFULLMÄKTIGE

Alingsås och Vårgårda
Räddningsstjänst-Aktiebolaget 

AB Alingsåshem

Fabs AB

Fastighetskoncernen 
Alingsås Rådhus AB 

(FARAB)

Politisk organisation

Barn- och 
ungdoms-
nämnden

Barn- och 
ungdoms-

förvaltningen

Kultur- och 
utbildnings-

nämnden

Kultur- och 
utbildnings-
förvaltningen

Miljö-
skydds-

nämnden

Miljö-
skydds-
kontoret

Samhälls-
byggnads-
nämnden

Samhälls-
byggnads-
kontoret

Social-
nämnden

Social-
förvaltningen

Vård- och
omsorgs-
nämnden

Vård- och
omsorgs-

förvaltningen

Överför-
myndar-
nämnden

Kommun-
lednings-
kontoret

Val-
nämnden

Kommun-
lednings-
kontoret

Kommun-
styrelsen

Kommun-
lednings-
kontoret
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Heltidspolitiker och fritidspolitiker
Det finns cirka 37 000 personer med politiska 
uppdrag i kommunerna och cirka 4 600 i region-
erna. De flesta är fritidspolitiker, 96 % av dem i 
kommun erna, och 94 % i regionerna. 
Fritidspolitiker försörjer sig inte på sina uppdrag 

men får ersättning för att delta i möten som gäller 
det politiska arbetet. En fritidspolitiker har alltid 
rätt till tjänst ledighet för den tid som han/hon av-
sätter för uppdraget. 

Förvaltningen
I varje kommun finns en kommunstyrelseord-
förande, oftast med titeln kommunalråd. I region-
erna har styrelsens ordförande titeln regionråd. 
Stora kommuner och regioner har flera heltids-

anställda politiker. Det innebär exempelvis att det 
kan vara ett heltidsanställt kommun alråd som le-

EN FÖRENKLAD JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA POLITISKA NIVÅER
Kommun Region Nationell

Beslutande Kommun fullmäktige Regionfullmäktige Sveriges riksdag
Genomförande Kommun styrelse Region styrelse Regering
Förvaltning Kommun förvaltning Regionens förvaltning Stats förvaltning

der utbildningsnämnden och ett a nnat heltidsan-
ställt regionråd som leder sjukvårdsnämnden. 
I förvaltningarna är det tjänstemän som arbetar, 

till exempel undersköterskor, läkare, gymnasie-
lärare, kanslister, IT-specialister och vaktmäst are. 
De som arbetar i förvaltningen genomför det som 
fullmäkt ige och nämnderna har beslutat.

ORGANISATION 
REGION 
JÄMTLAND 
HÄRJEDALEN

REGIONFULLMÄKTIGE RevisorernaPatientnämnd

Regionala utveck-
lingsnämnden

Region-
styrelsen

Nämnd för drift 
och stöd m.m.

Nämnd för 
upphandling m.m.

Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden

Patientnämndens 
förvaltning

Revisions-
kontoret

Regionstyrelsens förvaltning

Eva Hellstrand (C) är 
regionstyrelsens ord
förande i Region Jämt
land Härjedalen.
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frågor
POLITIK PÅ KOMMUNAL OCH REG.

30 a) Vad ansvarar kommunerna för? Ange 
några områden.

b) Vad ansvarar regionerna för? Ange någ-
ra områden. 

KOMMUNERNAS OCH REGIONERNAS...
31 a) Vad är välfärd?

b) Vilket ekonomiskt utbyte har hushåll 
och företag?

c) Vilket utbyte har företag med den 
offent liga ekonomin?

KOMMUNERNAS EKONOMI
32 a) Vad innebär det att en budget är i ba-

lans?
b) Vilka intäkter har kommunerna?
c) Vilka kostnader har kommunerna?

d)* Vad är ett samhälle? 

REGIONERNAS EKONOMI
33 a) Vilka intäkter har regionerna?

b) Vad kommer hända med regionernas 
kostnader i framtiden?

BESLUTSFATTANDE I KOMMUNER...
34 a) Vilken lag reglerar kommunernas och 

regionernas organisation?
b) Vad heter den högsta politiska försam-

lingen i en kommun respektive en re-
gion?

c) Vad innebär det kommunala självstyret?
d) Vad är en nämnd?

35 a) Vad innebär det att vara en fritidspoli-
tiker?

b) Vad gör förvaltningen i kommuner och 
regioner?
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fler ord och begrepp
Förtroendevalda Politiker med politiska uppdrag i 
  kommun och region.
Lokal nivå Inom politiken menas ofta kommunen.
Offentliga rummet Den fysiska miljö som är 
  tillgänglig för allmänheten och de möten och 
  samtal som sker mellan människor där.
Privatliv Den del av en persons liv som inte angår 
  andra. Avskildhet från andra människor, men 
  även personliga relationer till vissa av dem.
Ramlag En lag som anger riktlinjer, ej detaljer, om 
  vad som ska göras.
Samhällsförhållande Hur det är i samhället, det 
  vill säga under vilka omständigheter människorna 
  lever. 
Samhällsliv Det som sker i det offentliga rummet. 
Samhällsstruktur En beskrivning av ett samhälles 
  politiska, sociala och ekonomiska uppbyggnad.
Samhällsvetenskap Vetenskapliga ämnen som 
  studerar samhället.

ord och begrepp i kapitlet
Fritidspolitiker En politiker som avsätter tid och 
  får ersättning för att delta i politiska möten.
Fullmäktige Det högsta beslutande organet i en 
  kommun eller region.
Förvaltning Består av tjänstemän som genomför 
  politikernas beslut.
Kommunallagen Lagen som bestämmer 
  kommunernas och regionernas organisation och 
  ansvarsområden.
Kommunalråd Titeln på en heltids- eller deltids-
  anställd kommunstyrelseordförande och ibland 
  andra ledande politiker i kommunen.
Kommunalt självstyre Kommuner får ta ut skatt 
  och fatta flera självständiga beslut.

Landsting Tidigare namn på region.
Nämnd Består av en grupp politiker som får fatta 
  beslut inom ett visst område.
Primärvård Den del av sjukvården som inte 
  kräver sjukhuskontakt. Den första kontakten med 
  sjukvården.
Region 21 större geografiska områden i Sverige 
  med visst politiskt självbestämmande.
Samhällsservice Service som samhället erbjuder, 
  till exempel vård, skola och omsorg. 
Välfärd Att fara väl i livet. Exempelvis vård, skola 
  och omsorg som invånarna får ta del av. 
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Individuella och kollektiva rättigheter
FN:s konventioner handlar om både individuella 
rättigheter (rättig heter som var och en har) och 
kollektiva rättig heter (rättigheter som gäller för en 
grupp individer). 
Individuella mänskliga rättigheter finns till ex-

empel i artikel tre i den allmänna förklaringen. 
Där står att ”Var och en har rätt till liv, frihet och 
personlig säkerhet”.
Kollektiva mänskliga rättigheter finns exempelvis 

beskrivna i konventioner som skyddar grupper som 
barn, kvinnor och urfolk samt folkgrupper som är 
utsatta för diskriminering.
  

Ras - ett omtvistat begrepp
Det finns inget stöd för att dela upp människo-
släktet i olika biologiska raser, vilk et genetikern 
Richard Lewontin visade 1972. De studier som 
gjorts tidigare, inom den så kallade rasbio login, 
saknar vetenskapligt stöd.  
Rasism är den felaktiga uppfattningen att männ-

iskor kan delas in i olika grupper, så k allade ”raser”, 
och att vissa av dessa grupper är överlägsna andra. 
Den diskriminering och det hat som rasism inne-
bär kan i värsta fall leda till folkmord.
Synen på begreppet ras har ändrats över tid i takt 

med att samhället har förändrats och att kun skapen 
har ökat. När flera av FN:s konventioner skrevs 
fanns För intelsen starkt i människors minne. I 
flera av FN:s konventioner används begreppet ras. 
 
Ras och etnicitet - Sverige
Begreppet ras finns exempelvis i FN:s barnkon-
vention som blev svensk lag 2020.  Det uppstår 
därför ibland debatt om rasbegreppets betydelse 
och användbarhet i Sverige. 

I Sverige ersätts nu rasbegreppet s uccessivt 
med etnicitet i lagtexterna. Etnicitet utgår 
bland a nnat från en individs historiska, kultur-
ella och/eller geografiska rötter. Det finns inga 
tydliga gränser mellan olika etniska grupper.   
I en del länder används begreppet ras på ungefär 
samma sätt som etnicitet används i Sverige.
 
Ras och etnicitet - USA och Storbritannien
I USA används rasbegreppet när stat och k ommun 
gör inköp. Företag som vill sälja varor och tjänster 
bör redovisa om de har anställda från grupper som 
ofta diskrimineras. Grupperna är till exempel in-
delade efter kön eller ”race”.
I Storbritanniens befolkningsstatistik efter frågas 

hudfärg och etnicitet. Även polisen använder det 
i sin statistik. Vissa anser att det lyft er fram skill-
nader mellan människor och att det leder till en 

Är det att synliggöra diskriminering eller hålla fast 
vid fördomar när indelning sker efter etnicitet?
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Samernas flaggaRomernas flagga Tornedalsflaggan Den inofficiella sve
rigefinska flaggan

Davids
stjärnan 

ökad diskriminering. Andra anser att det synliggör 
fördomar och diskriminering som därmed lättare 
går att motarbeta.
 

Nationella minoriteter i Sverige
Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: 
rom er, judar, tornedalingar, sverigefinnar och sam-
er. Omkring en miljon människor tillhör någon av 
de här minoriteterna. Både FN och EU har do-
kument som uppmanar medlemsstaterna att se till 
att minoriteter skyddas av de kollektiva mänskliga 
rättigheterna.
Inom respektive grupp finns en gemensam iden-

titet eftersom var och en av dem har gemensamma 
historiska, kulturella och/eller geografiska rötter. 
De här rötterna har de inte gemensamt med andra 
grupper i Sverige.
 

Nationella minoriteters rättigheter i Sverige
Både FN och EU har dokument som uppman-
ar medlemsstaterna att skydda minoriteternas 
kollekt iva mänskliga rättigheter. De fem nation ella 
minoriteterna har sedan i början av 2000-talet ett 
särskilt skydd och särskilda rättigheter. 
Personer som tillhör en nationell minoritet ska få 

möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt språk. 
De nationella minoritetsspråken är romani chib 
(romer), jiddisch (judar), meänkieli (tornedalingar), 
finska (sverigefinnar) och samiska (samer). 
I 64 av Sveriges kommuner ska det vara möjligt 

att kunna kommunicera med kommun en på fin-
ska, i 22 kommuner på samiska och i sju kommun-
er på meänkieli.
I skolan har elever rätt att få lära sig sitt språk 

och lära sig om sin kultur. Samerna har ett särskilt 
starkt skydd eftersom de även räknas som urfolk.

I Sverige bestämmer var och en om han/hon tillhör en 
nationell minoritet eller inte. 

Protester för romers rättigheter i Malmö 2015. 
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Vår identitet är till största delen inlärd i samspel 
med andra människor. Vi påverkas av andra och 
andra påverkas av oss. 
 

1. Biologiska faktorer
En del av din identitet har biologiska förklar ingar. 
De biologiska faktorerna styrs av ditt kön och dina 
arvsanlag. Vi föds med vissa kroppsliga känne-
tecken, till exempel hårfärg, ögonfärg och längd. 

2. Sexuell läggning
Sexuell läggning är en annan viktig faktor. De som 
är heterosexuella blir förälskade i och känner sexu-
ell attraktion till personer av motsatt kön. En del 
känner så för personer som har samma kön (homo-
sexualitet) eller för både motsatt kön och samma 
kön (bisexualitet). 
Att inte känna sexuell attraktion kallas asexu-

alitet. Asexuella personer kan bli förälskade, ha be-
hov av närhet, vilja ha en partner och vilja ha barn.    
  
3. Socioekonomiska förhållanden 
Med socioekonomiska förhållanden menas under 
vilka förhållanden vi lever våra liv. Det kan handla 

om skillnader i yrke, utbildning och inkomst samt 
möjligheter till en meningsfull fritid. 

4. Familjen
Den närmaste familjens kulturella och historiska 
rötter kan påverka oss u nder hela livet. Kulturella 
rött er är bland annat religion, språk, traditioner 
och värderingar. En person kan vara medlem i 
o lika familjer samtidigt.  
Språket som talas hemma är ofta det språk som 

vi identifierar oss mest med. Det är också det språk 
som vi uttrycker våra känslor bäst med. 

5. Skolan
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin 
tid i skolan. Lärarnas förväntningar på dig och 
andra elevers uppfattningar om dig blir en del av 
din identitet. För de flesta i Sverige är skolan något 
positivt, men för en del är skolan en mardröm med 
utanförskap, mobbning och vantrivsel. 

Vad påverkar identiteten?

Familjen påverkar din identitet. Ibland krockar olika delar av identiteten med omgiv
ningens förväntningar.
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6. Vänner
Med vänner pratar vi om ”allt”, vilket påverkar 
bild en av oss själva och vad vi tycker om olika sak-
er. En del vänner har vi kvar hela livet. Vänner kan 
växa ifrån varandra och vi kan få nya vänner.

7. Fritid
Både organiserad och oorganiserad fritid påverk-
ar våra identiteter. Att vara medlem i en förening 
innebär exempelvis att vi förväntas följa vissa reg-
ler och kanske bära vissa kläder. 
Oorganiserad fritid som att vara med kompisar 

och vara aktiv på sociala medier påverkar också 
identiteten.

8. Etnicitet
Med etnicitet menas ofta historiska, kulturella 
och/eller geografiska rötter som vi upplever att vi 
delar med a ndra människor. Vi behöver inte bo i 
samma land för att ha samma etniska identitet. 
Många känner att de har flera olika etniska 

identi teter. En person kan i vissa sammanhang 
känna mer för sitt modersmål och sina traditioner, 
men i andra sammanhang känna något helt annat. 
Känslan av att inte ha någon etnisk identitet, att 
ha en etnisk identitet eller att ha flera olika etniska 
identi teter påverkar också den personliga identi-
teten. 

9. Massmedia
Budskap som sprids via massmedia, det vill säga 
via internet, tidningar, tv och radio, påverkar oss på 
många sätt, till exempel vad gäller hur vi ska se ut 
och vad vi ska tycka. Det är viktigt att fundera över 
hur innehållet i massmedia påverkar oss. Handlar 
det om att få oss att köpa något, att roa oss eller att 
ge saklig information?   

10. Normalitet
Vi människor är lika på många sätt, men också 
o lika. Människor vill i allmänhet känna sig unika 
och lite speciella, men inte för annorlunda. Det 
som anses vara normalt i samhället är det som vi 
jämför oss med och jämförs med. Vad som upp-
fattas som norm alt av samhället, det vill säga 
normal iteten, påverkar vår identitet. Det kan upp-
levas som jobb igt att avvika för mycket. Vad som 
anses vara norm alt vari erar dock över tid. 
Budskapen som sprids via massmedia påverkar 

vår bild av vad som är normalt, till exempel hur en 
flicka eller pojke ska vara. Hur du upplever ditt kön 
påverkar också din i dentitet. Mycket av det som 
upplevs som s killnader mellan män och kvinn or är 
skillnader som är skap ade av samhället. Det kallas 
genus eller könsroller. 

ETNICITET

Historiska
rötter

Kulturella
rötter

Geogra�ska
rötter

VärderingarTraditioner ReligionSpråk
Om du besvarar dina livsfrågor utifrån en religiös 
e ller sekulär utgångspunkt påverkar identiteten.
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Presentationer
Presentationer finns i olika former. Det kan vara 
en tinderprofil, en presentation av en ny person i 
klassen, en jobbansökan, en insändare i en tidning, 
en vetenskaplig rapport e ller ett skolarbete inom 
samhällskunskap. 

Muntliga och skriftliga presentationer
Presentationer kan vara skriftliga och muntliga. 
Exempel på skriftliga presentationer är reportage, 
debattinlägg och vetenskapliga rapporter, men 
även dikter, recept och lärobokstexter. Muntliga 
presentationer kan vara allt från tal och debatter 
till sånger och demonstrationer. Presentationer 
sker i olika typer av media, till exempel böcker, 
dagstidningar, radio, tv och internet. 
 
Syftet med en presentation
Alla presentationer har ett syfte. Ibland kan syftet 

vara att sälja, roa eller instruera, men inom sam-
hällsvetenskapen handlar det om att informera, 
övertyga, diskutera och utreda. 
I kursen Samhällskunskap 1a1 är följande skri-

velse en del av kunskapskravet för C: 
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett struktur-
erat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhälls kunskap 
i olika presentationsformer samt formulera sig 
själv ständigt i förhållande till källorna. 

Innehållet i en presentation
Innehållet i en samhällsvetenskaplig presentation 
ska vara korrekt, aktuellt och relevant. Urvalet av 
fakta som används ska vara allsidigt och belysa 
innehållet från olika perspektiv. Det innebär att 
fakta som ingår ska analyseras, diskuteras, tolk as 
och jämföras.
En metod är att i förväg, men även i efterhand 

HUR STYRS
SVERIGE?

Monarki

Monark

O�entlig
förvaltn.

Regering

Kommun-
fullm.

Domstolar

Statschef

Staten

Riksdag

Region-
fullm.

Enhets-
stat

Gemensam
lagstiftning

Represent. 
demokrati

Stats-
skick

Demokrati

Majoritets-
principen

Val

Myndig-
heter

Folket

Folksuv.-
principen

MINDMAP

Lagar
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Mariana Mortágua, portugisisk politiker, talar enga
gerat i Portugals parlament. 

när presentationen är klar, sortera information i en 
tankekarta (mindmap). Med en tankekarta går det 
att få en överskådlig bild av presentationen.  

Fakta
Innehållet ska vara faktabaserat och väl underbyggt 
med exempelvis statistik och citat. Informationen 
som används ska ha relevans och tillförlitlighet. 
Ofta samlas mer fakta in än vad som är nödvän-
dig för själva presentationen. Det är av stor vikt att 
bara ta med det som är relevant.

Begrepp
Inom samhällsvetenskap förekommer många 
begrepp och dessa ska användas korrekt och i 
samman hang där de passar och känns naturliga. 
Därför är det viktigt för för fattaren att endast an-
vända begrepp som han/hon har förstått. 

Framförandet av en muntlig presentation
För att nå fram till lyssnarna i en muntlig present-
ation krävs det att talaren uttrycker sig engagerat, 
säkert, strukturerat och tydligt samt talar med 

l agom takt och volym. Lyssnaren kan inte, som 
läs aren av en text, gå tillbaka och lyssna en gång 
till på talaren. Den muntliga presentationen bör 
därför vara enkel att förstå och komma ihåg. Ett 
sätt att åstadkomma det är att använda sig av så 
kallade retoriska knep, till exempel upprepningar, 
motsatser, överdrifter och rim.

Framförandet av en skriftlig presentation
I en text kan läsaren gå tillbaka och läsa på nytt. En 
text kan därmed innehålla mer information och 
fler komplexa resonemang än vad som är lämpligt 
vid en muntlig presentation. Det är dock fortfa-
rande viktigt med en tydlig struktur. Eftersom en 
text inte framförs muntligt måste styckindelningen 
vara logisk.

Presentationers struktur
Presentationer kan byggas upp (struktureras) på 
olika sätt. Inom samhällsvetenskap är inform-
erande, resonerande (diskuterande), argumente-
rande eller utredande presentationer vanligast. 

I samhällskunskapsämnet är det vanligt med skrift
liga presentationer. 
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Texttyp

Argumenterande 

Resonerande

Informerande

Utredande

Syfte
Övertyga
Diskutera

Informera

Presentations-
form

Skriftligt

Tal
Muntligt

Reportage
Debattinlägg
Vetenskapliga rapporter

Debatter

Inledning med påstående (tes)
Bakgrund med fakta
Tre argument för och minst ett emot
Avslutning med tes och sammanfattning av argumenten

Inledning med frågeställning
Bakgrund med fakta
Exempel som belyser frågeställningen
Slutsats med svar på frågeställningen samt en avslutning

Inledning som introducerar ämnet
Bakgrund med fakta
Exempel som visar olika perspektiv
Avslutning

Inledning
Bakgrund med fakta
Exempel med orsaker och konsekvenser
Avslutning med slutsats och lösningar

Engagerat
Säkert
Tydlig struktur
Lagom takt och volym

Tydlig struktur (texttyp)
Väl avgränsat ämnesinnehåll
Bra språk

Utreda

En översikt av presentationsformer i kapitlet
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Mottagare

Korrekt
Aktuellt
Relevant

Analys
Diskussion
Tolkning
Jämförelse

Analysmodell

Tidningsläsare
Användare av sociala medier
Tv-tittare
Radiolyssnare

Form
Korrekt språk
Objektiv/subjektiv
Formell/informell

Vetenskapligt
förhållningssätt

Innehåll

Begrepps-
användning

Källhantering

Bearbeta källor

Allsidigt
Olika perspektiv

Korrekt

Rätt sammanhang

Källhänvisning
Källförteckning

Statistik
Citat

Omformulera
Kombinera

Media

Böcker
Dagstidningar
Radio och tv
Internet


