
Vad är politik? 
 

 

 Att fatta beslut i frågor som berör alla 

människor. 

 

 De som ska hjälpas åt att fatta våra beslut 

kallas – politiker.  

 

 

Frågor som berör ens egen familj kallas -  

familjepolitik. 

 

Frågor som berör hur vi ska skydda oss mot 

fiender kallas -  försvarspolitik. 

 

Frågor som handlar om vår ekonomi kallas – 

ekonomisk politik. 

 

Alla har olika åsikter och vill få igenom det som de 

tycker är bra. Det är svårt att alla ska bli nöjda så 

det blir majoritetens röst som vinner. 

 

För att klara av detta måste det finnas ett politiskt 

system.  

 

 

 



1. Riksdagen (politiker som är valda av folket). 

 
 

2. Regeringen (ledningsgrupp) 

 

 

3. Förvaltningen (genomför besluten) 

 

 

4. Statsskicket (lagar och regler) 

 

 

 

 

  

 
I Sverige är det mycket vanligt att bilda olika föreningar 

för att på så sätt kunna få igenom saker de vill förbättra. 

Ex: villaförening och hyresrättsförening. Dessa grupper 

brukar kallas med ett gemensamt namn för: särintressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad är makt?  
 

Ordet makt kommer från ”må” (kan) och ”förmå” 

(vilja). Det betyder alltså att den som kan få sin 

vilja igenom har makt.  

 

Ett annat ord som är ihopkopplat med makt är 

inflytande. Den som kan påverka en annan 

människa har alltså inflytande över den. Positivt 

eller negativt? 

 

 

Vem har makten?  

 

 För ungefär 100 år sedan 

var det kungen som 

bestämde i Sverige men 

då fick vi demokrati och 

vi fick en riksdag som nu 

bestämmer.  

 
 



Staten: 

 

1. Styr samhället – stiftar lagar som vi 

människor måste följa. 

 

2. Utför (gör) olika tjänster – försvarsmakten, 

domstolar, polis, brandförsvar, vägbyggen, 

renhållning och annat.      

 

3. Ger bidrag – pension, sjukbidrag, barnbidrag, 

studiebidrag och flyktingbidrag. 

 

4.  Beskattar befolkningen – skatten tas in. 

 

Vem bestämmer i Sverige? 
I Sverige finns två stora makter: 

 

 Den politiska makten: politiker som fattar 

beslut i stat, landsting och kommun. 

Makthavare är alltså vår statsminister men 

även en rektor på en skola är en 

makthavare.  

 

 Den ekonomiska makten: Personer som 

äger företag i det privata näringslivet. EX: 

aktieägare, styrelsedeltagare och chefer för 

företag.  



 

Dessa båda makter styr våra liv. Deras beslut 

påverkar oss ex; arbetslösheten, invandringen, 

sjukvården och skolan.  

 

 

 


