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Resolutioner från Svenskar i Världen – ”Särskild valkrets för 
utlandssvenskar” och ”E-röstning” 

Den 13 mars överlämnade Svenskar i världen två resolutioner för information till 
Valmyndigheten. Valmyndigheten har tagit del av informationen och tackar för den. Den är 
bra att känna till i vårt uppdrag med att alla röstberättigade i allmänna val i Sverige ska vara 
informerade om när, var och hur de kan rösta. De sakfrågor som resolutionerna tar upp 
skulle kräva ändringar i vallagen för att förverkligas vilket kräver politiska beslut. 
Valmyndigheten har inget uppdrag att arbeta med de frågor som tas upp och har heller inte 
något uppdrag att öka valdeltagandet, eftersom det skulle kunna påverka Valmyndighetens 
politiska oberoende negativt.  

Det är viktigt att svenska medborgare som befinner sig utomlands när det är val i Sverige har 
kunskap om vad som gäller för dem. Rösträtten i Sveriges allmänna val bestäms av uppgifter 
i Skatteverkets folkbokföringsregister. En svensk medborgare som inte längre är folkbokförd 
i Sverige (person som har utvandrat), en utlandssvensk, som har fyllt 18 år har rätt att rösta i 
val till Riksdagen och Europaparlamentet. Personen finns kvar i röstlängden automatiskt i 
tio år efter flytt utomlands därefter behöver hen anmäla till Skatteverket vart tionde år för att 
finnas kvar i den och räknas som röstberättigad. Anmälan behöver ha skett senast 30 dagar 
före valdagen. För de som missat att anmäla sig i tid finns ändå en möjlighet att delta i valet. 
En inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden om en 
utlandssvensk inte finns kvar i röstlängden. Rösten räknas i det aktuella valet om 
den kommer in senast dagen före valdagen.  

Inför ett val skickas utlandsröstkort till alla utlandssvenskar som har en uppdaterad adress i 
folkbokföringsregistret. Utlandsröstkorten skickas tidigare än vanliga röstkort, cirka 50 dagar 
före valet. Som extra service skickas även brevröstningsmaterial med tillsammans med 
utlandsröstkortet.  

Vid valet till Europaparlamentet var det ca 170 000 röstberättigade som var folkbokförda 
utomlands. En svensk medborgare som fyllt 18 år och befinner sig utomlands men 
fortfarande är folkbokförd i Sverige i Skatteverkets folkbokföringsregister har en mer 
långtgående rösträtt. De kan rösta i samtliga Sveriges val. Olika regler gäller för en person 
som är folkbokförd utomlands och en person som fortfarande är folkbokförd i Sverige. 
Enligt dessa bestämmelser räknas inte personer som fortfarande är folkbokförda i Sverige  
till kategorin utlandssvensk. Alla som befinner sig utomlands, oavsett folkbokföringsland,  
kan rösta i ett val genom att brevrösta eller genom röstmottagning hos en utlandsmyndighet. 

Valmyndigheten ser gärna att Svenskar i Världen vidareförmedlar denna kunskap om rösträtt 
och möjligheter att rösta för de som befinner sig utomlands genom att hänvisa till den 
information och det frågeforum som finns på www.val.se. 
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