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RÖSTMÄKLARNA – SYFTE OCH MÅL

Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s ut-
bud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap 
om demokratifrågor. Studier visar att EU upplevs som 
för stort, krångligt och avlägset för att man ska orka bry 
sig. Vad finns att förlora på att inte rösta? Spelar det nå-
gon roll? Många unga frågar sig om det kanske är bättre 
att inte rösta alls, än att rösta när man inte har koll? För 
tänk om man röstar ”fel”? Röstmäklarna vill få fler unga 
att förstå vikten av att rösta i EU-valet. Serien beskriver 
på ett enkelt sätt vilken roll EU har och hur de beslut 
som fattas där påverkar Sverige och dess befolkning.

Ur kapitel 1 Lgy 11, Skolans värdegrund och uppgifter
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet 
syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunska-
per och värden. Den ska främja elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättighe-
terna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på.

I ett samhälle med ett komplext informationsflöde är 
det viktigt att eleverna kan tänka kritiskt och bemöta 
fakta och påståenden.
 Läroplanen lyfter också fram vikten av ett interna-
tionellt perspektiv i undervisningen. Just EU lyfts fram 
som en viktig del för att se och förstå det globala sam-
manhang som vi lever i.

Ur kapitel 1 Lgy 11, Skolans värdegrund och uppgifter
Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper 
om den europeiska unionen och dess betydelse för Sve-
rige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt 
tätare kontakter över nations- och kulturgränser.

Detta förtydligas i de övergripande kunskapsmål som 
Skolverket har satt upp för gymnasieskolan. Där det 
bland annat står att det är skolans ansvar att varje elev:
• har kunskaper om samhälls- och arbetsliv
• har förutsättningar för att delta i demokratiska be-

slutsprocesser i samhälls- och arbetsliv
• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det 

han eller hon ser, hör och läser för att kunna dis-
kutera och ta ställning i olika livsfrågor och värde-
ringsfrågor

• har kunskaper om internationell samverkan och 
globala samband och kan bedöma skeenden ur 
svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv

SERIENS KOPPLINGAR TILL SAMHÄLLSKUNSKAP I LGY 11
På gymnasiet är undervisningen i samhällskunskap 
uppdelat i olika kurser. För de som elever som läser ett 
yrkesförberedande program är kursen Samhällskun-
skap 1a en gymnasiegemensam kurs. I denna kurs hit-

tar vi kopplingar till programmet Röstmäklarna genom 
följande centrala innehåll:

Ur Centralt innehåll Samhällskunskap 1a1
Demokrati och politiska system på lokal och nationell 
nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samar-
beten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska 
beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påver-
kansmöjligheter i olika system och på olika nivåer uti-
från olika demokratimodeller och den digitala teknikens 
möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i sam-
band med frågor om demokrati och politik.

I Samhällskunskap 1b, som är en gymnasiegemensam 
kurs för högskoleförberedande program finner vi föl-
jande centrala innehåll:

Ur Centralt innehåll Samhällskunskap 1b
Demokrati och politiska system på lokal och nationell 
nivå samt inom EU. Interna¬tionella och nordiska sam-
arbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska 
beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påver-
kansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån 
grundläggande demokratimodeller och den digitala tek-
nikens möjligheter. Politiska ideologier och deras kopp-
ling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

RÖSTMÄKLARNA – FÖRSLAG TILL ARBETSGÅNG
INLEDNING
Läs denna text som ett intro till lektionen och fundera 
en kort stund, två och två eller i smågrupper, runt frå-
geställningen i texten. Skriv ner tankarna på papper el-
ler gör en kort sammanställning genom att föra upp alla 
gruppers kommentarer på tavlan.

Var femte år är det val till Europaparlamentet, det 
som vanligtvis brukar kallas för EU-valet. 2009 röstade        
45,5 % av svenskarna eller 3 227 561 personer i detta val. 
Året efter, vid det svenska riksdagsvalet, röstade 84,43 % 
eller 6 976 212 personer.

Vad tror ni det är som gör att nästan 3,7 miljoner valde 
att inte rösta i EU-valet? Vilka anledningar tror ni det 
finns?

En förklaring som många ger till varför de inte röstar i 
EU-valet är att de inte tycker att deras röst är värd nå-
got. Av de 751 platser som finns i Europaparlamentet har 
Sverige enbart 20 stycken. Hur kan våra eventuella röster 
då göra ett avtryck i Europa?

Några som arbetar för att ge allas röst ett värde är Röst-
mäklarna och ni ska få se hur de arbetar och höra deras 
tankar om röster i EU-valet.
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EFTER TREDJE AVSNITTET
I avsnitt tre börjar Röstmäklarnas fasad att spricka – 
inte minst på grund av samarbetet med Svenska Kärn-
vapen AB. Vi får veta att man inte får sälja sin röst. Men 
vad i serien Röstmäklarna är egentligen sant och vad 
är fiktion? Merparten av avsnittens innehåll är fiktion 
och framförs av skådespelare. Fiktion blandas med 
intervjuer med representanten för EU:s informations-
byrå. Men trots budskapet i det tredje avsnittet om att 
det är olagligt att sälja sin röst är det inte säkert att alla 
har uppfattat skillnaden mellan seriens fiktiva och do-
kumentära delar. Detta tillsammans med frågan om en 
rösts värde är frågor som är viktiga att lyfta fram efter 
avsnitt tre.

När vd:n för Svenska Kärnvapen AB trodde att kameran 
var avstängd sa hon att ”alla människor inte är kvalifice-
rade att ta ansvar för vår demokrati” och vd:n för Röst-
mäklarna sa att ”folk är mer intresserade av att se på 
Melodifestivalen än att sätta sig in i politiken”.

1. Är en röst mer eller mindre värd beroende på hur 
insatt man är i politiken?

2. Röstmäklarna sa att de bidrog till att utveckla de-
mokratin. Har din syn på det påståendet ändrats 
under de tre programmens gång och på vilket sätt?

De ungdomar som arbetade för Röstmäklarna som tele-
fonförsäljare och gatusäljare, berättade när de intervju-
ades att de hade engagerat sig i företaget för att de ville 
jobba med samhällsutveckling; att de ville vara med från 
början till slut i den politiska processen och få vara med 
och bestämma.

I slutet av avsnitt tre föreslår reportern paketet ”Euro-
papaketet” för säljaren Lisa. I detta paket får hon, precis 
som i verkligheten, en röst i Europa och hon röstar själv 
i stället för att sälja sin röst. Ju mer reportern förklarar 
paketet och att det är så det fungerar på riktigt, desto 
mer ställd och fundersam ser vi att Lisa blir.

1. Varför tror du hon reagerar på det sättet?
2. Hur väl går detta riktiga paket ihop med hennes, 

och de andra säljarnas, önskan om att få jobba med 
samhällsutveckling, att få vara med från början till 
slut i den politiska processen och att få vara med 
och bestämma?

Ni har nu sett tre avsnitt av Röstmäklarna. Men allt ni 
har sett har inte varit på riktigt, vissa delar har varit fik-
tion.

1. Vilka olika delar i serien tror ni har varit äkta och 
varför?

2. Nu när ni vet detta, har er syn på programmet änd-
rats?

3. Finns det för- och/eller nackdelar med detta pro-
gramupplägg?

EFTER FÖRSTA AVSNITTET
Efter att ha sett det första avsnittet är det intressant att 
höra allas syn på Röstmäklarna och deras affärsidé. Be-
roende vilken tid ni har till ert förfogande kan ni välja 
att bara diskutera den första frågan eller ta steget vi-
dare och skapa egna röstpaket. Se vidare arbetsblad 1.

Röstmäklarnas tanke är alltså att samla ihop enskilda 
människors röster och på så sätt skapa en större grupp 
som kan påverka mer i EU. För att få människor att rösta 
har de valt att skapa ”paket” som ger en väljares röst ett 
värde.

1. Vad tycker ni era röster är värda? Vad skulle jag be-
höva betala eller ge dig för att få din röst i EU-valet? 

2. Vilka röstpaket skulle ni kunna tänka er att skapa? 
Ge exempel.

EFTER ANDRA AVSNITTET
I det andra avsnittet får vi veta mer om Röstmäklarnas 
affärsidé och vilka olika paket de erbjuder väljare. Vi 
träffar också en representant för ett av de företag som 
har valt att anlita Röstmäklarna. I avsnitt två uppmärk-
sammas problemet med att sälja sin röst mer, bland an-
nat ställs frågan om det är omoraliskt att köpa och sälja 
röster. Låt först var och en fundera och problematisera 
Röstmäklarnas affärsidé. Gå sedan vidare till att disku-
tera i par eller mindre grupp för att slutligen diskutera 
olika perspektiv tillsammans.

Röstmäklarna har skapat ”paket” som man som väljare 
kan välja mellan. Du såg bland annat Human rights-pake-
tet där du får en t-shirt och en kram, Glassbåtspaketet som 
bland annat ger dig 200 kronor, julpaketet som ger dig 
500 kronor, en julskinka och en tomteoutfit samt det störs-
ta paketet; kärnvapenpaketet. Det sista paketet är det som 
ger väljaren mest. Om du säljer din röst till detta får du 5 
000 kronor kontant och en weekendresa till Barcelona.

1. Resonera runt varför ni tror att de olika paketen 
värderas så olika. Vilka anledningar kan ligga bak-
om detta?

En fråga som lyftes i slutet av avsnitt två var om det är 
omoraliskt att köpa och sälja röster. VD:n för Röstmäk-
larna ansåg att så inte var fallet utan att de som företag 
istället var med och utvecklade demokratin. Vad tycker 
du? Diskutera demokratibegreppet.

1. Är det rätt eller fel att sälja och köpa röster? Finns 
det en gråzon beroende på vilket ”paket” man väljer 
att stödja? Eller är det enbart en vinst att fler män-
niskors röst används?
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Programmet slutar med en reklamfilm som uppmanar 
alla att rösta.

1. Tycker du att reklamfilmen har en tydlig avsända-
re? Tycker du att reklamfilmen är positiv, negativ 
eller neutral i sitt budskap? Diskutera.

2. Analysera den avslutande reklamen. Vilka argu-
ment anförs för att alla ska rösta? Plocka ut de vär-
derande ord som finns i reklamen. Gör egna förslag 
på hur en liknande reklamfilm från en annan avsän-
dare håll kunde ha låtit och sett ut.

3. Oavsett om man tycker att Sverige ska vara kvar i 
EU eller inte är det viktigt att rösta. Eller? Diskutera 
först i par och sedan i gruppen hur ni tänker kring 
det. Kan ett sätt att arbeta mot EU vara att rösta in 
politiker som vill se ett förändrat EU?

4. Är det skillnad på att rösta blankt och att inte rösta 
alls?
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ARBETSBLAD 1
EGEN UNDERSÖKNING
Röstmäklarna har skapat röstpaket som väljare kan 
välja mellan. Exempel på deras paket är Human Rights-
paketet, Julpaketet och Glassbåtspaketet.

Ert uppdrag är att skapa fyra egna röstpaket som ni kan 
erbjuda potentiella väljare. Tänk på detta:

• Vilken målgrupp (ålder, utbildningsnivå, kön mm) 
riktar ni ert paket till?

• Inom vilket område ska rösterna hamna - miljö, häl-
sa, skola, industri, jordbruk och så vidare?

• Vad erbjuder ni väljaren för dennes röst?
• Välj ett bra och säljande namn till ert erbjudande så 

att det låter lockande.
• Tänk på att göra era paket visuellt intressanta, till 

exempel genom att använda bilder.

När ni har era paket är det dags att gå ut och undersöka 
hur många som är villiga att sälja sin röst. För statistik 
genom att dra ett streck för varje person ni frågar och 
sätt strecket i rätt svarsruta. När ni har fått svar, glöm inte 
att tala om att allt ihop är falskt och varför ni gör det.

SAMMANSTÄLLNING
När er undersökning är färdig behöver ni sammanställa 
den data ni har fått in. Ett tips är att göra det i diagram-
form. Jämför sedan ert resultat med andra grupper.

FRÅGOR ATT DISKUTERA
1. Skiljer sig era resultat åt?
2. Vilka kan det bero på?
3. Fanns det någon skillnad i hur män och kvinnor 

svarade?
4. Hur reagerade människor? Vilka reaktioner möttes 

ni av?

ALTERNATIV  ANTAL

Vill ej sälja sin röst 

Röstpaket #1 

Röstpaket #2 

Röstpaket #3 

Röstpaket #4 
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VÅGRÄTT

2) Detta land har flest platser i EU-parlamentet.
7) Sveriges EU-kommisionär.
8) Detta skickas hem till alla röstberättigade. 
9) I EU-parlamentet sitter man uppdelat i dessa.
10) Dessa är 751 till antalet.
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LODRÄTT

1) I EU delas makten upp mellan olika aktörer. Detta är en 
av dessa.
3) I denna stad ligger EU-parlamentet.
4) EU-parlamentet har till uppgift att skapa dessa.
5) Antal år mellan valen till EU-parlamentet.
6) När EU-parlamentet har ställt sig positiv till ett lagför-
slag skickas förslaget hit.
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FACIT

VÅGRÄTT

2) Detta land har flest platser i EU-parlamentet 
[TYSKLAND]
7) Sveriges EU-kommisionär [CECILIA MALMSTRÖM]
8) Detta skickas hem till alla röstberättigade [RÖSTKORT]
9) I EU-parlamentet sitter man uppdelat i dessa. 
[PARTIGRUPPER]
10) Dessa är 751 till antalet [LEDAMÖTER]

LODRÄTT

1) I EU delas makten upp mellan olika aktörer. Detta är en 
av dessa. [LÄNDER]
3) I denna stad ligger EU-parlamentet [STRASBOURG]
4) EU-parlamentet har till uppgift att skapa dessa [LAGAR]
5) Antal år mellan valen till EU-parlamentet [FEM]
6) När EU-parlamentet har ställt sig positiv till ett lagför-
slag skickas förslaget hit [MINISTERRÅDET]


