GLÖM INTE BORT OSS!
Hur ökar vi valdeltagandet bland
utlandssvenskar?
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Sammanfattning

”Hur får man information om hur man kan rösta?” Detta var ett återkommande svar
när Svenskar i Världen ställde frågor om utlandsröstning inför riksdagsvalet 2022.
I en färsk enkätundersökning från Svenskar i Världen har över 700 utlandssvenskar
bosatta i 106 länder berättat om de planerar att rösta i valet, varför de tycker det är
viktigt och vilka hinder som kan göra att de överväger att inte rösta. Valdeltagandet
bland utlandssvenskarna var mindre än 40 procent i valet 2018 och därför är det
dags att ansvariga politiker och myndigheter skapar ännu bättre förutsättningar för
utlandsröstning.

• Undersökningens resultat visar att en överhängande majoritet planerar att
rösta i valet 2022
• Nästan 80 procent av de svarande ska rösta för att de tycker det är viktigt att
använda sin demokratiska rättighet och 66 procent säger att de vill vara med
och påverka hur Sverige ska se ut i framtiden
• De främsta hindren för utlandsröstning anses vara avståndet till vallokalen,
svagt engagemang från de politiska partierna och bristen på information om
röstningsförfarandet
• Svenskar i Världens förslag inför framtiden: (1) Skapa ännu bättre förutsättningar
för utlandsröstning; (2) förbättra informationen om utlandsröstning; och (3)
lyssna på utlandssvenskarnas viktigaste frågor även när det inte är valår

Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Genom påverkansarbete, råd och stöd gör vi det
enklare för svenskar att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också att flytta hem igen.
Vi verkar också för att svenskarnas internationella erfarenhet och kompetens ska tas tillvara på bästa
möjliga vis. Svenskar i Världen är en ideell och politiskt oberoende organisation som har funnits sedan
1938.
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Röstning är en
medborgerlig rättighet

Röstning är en medborgerlig rättighet. Den var dock sent vunnen för
utlandssvenskar: utlandssvenskarna fick inte rösträtt förrän 1968. Då var rösträtten
begränsad - endast röstmottagning på ambassader och konsulat tilläts och
brevröstning infördes på prov 1982 för de svenskar som bodde i Tyskland och Schweiz.
Det var först 2002 som det blev möjligt för utlandssvenskar att brevrösta från hela
världen. Valet 2022 är alltså det sjätte riksdagsvalet där samtliga utlandssvenskar har
kunnat delta genom brevröstning.
Och många brev blir det. Många utlandssvenskar har bott utomlands i flera decennier,
andra har nyligen flyttat utomlands för att studera, börja ett nytt jobb, flytta närmare
kärleken eller njuta av ett varmare klimat. Idag är det inte bara fler svenskar som
drömmer om att flytta utomlands – de gör också slag i saken. I jämförelse med
tidigare undersökningar visar Svenskar i Världens senaste kartläggning från juli 2022
att antalet utlandssvenskar ökar. Numera bor uppskattningsvis närmare 700 000
svenskar utomlands, jämfört med 660 000 (2015) och 550 000 (2011).
Alla utlandssvenskar nyttjar dock inte sin rösträtt. I valet 2014 röstade drygt var tredje
utlandssvensk. I valet 2018 ökade andelen till knappt 40 procent. Denna siffra är dock
fortfarande alldeles för låg.
Det låga valdeltagandet beror på flera olika faktorer. Svenskar i Världen har i många
år arbetat för att underlätta för utlandssvenskar att rösta i det svenska riksdagsvalet
genom att förmedla information om röstlängden och olika röstningsförfaranden.
Svenskar i Världen har även förespråkat en egen valkrets för utlandssvenskar,
möjlighet till e-röstning samt längre öppettider för röstning vid ambassader och
konsulat. Det sistnämnda betonas även i den svenska demokratiutredningen från
2016.
I den här rapporten har Svenskar i Världen sammanställt vad utlandssvenskarna tycker
om röstning från utlandet. Svenskar i Världen frågade om de svarande röstade i förra
valet, om de planerar att rösta 2022, vilka hinder som kan uppstå vid utlandsröstning
och varför de anser att det är viktigt att rösta. Resultatet i enkäten utgör en viktig
pusselbit för att förstå hur Sverige kan underlätta för utlandsröstning i framtiden –
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och därmed möjliggöra för att fler utlandssvenskar kan utnyttja sin demokratiska rätt
och göra sin röst hörd.
Men varför ska Sverige bry sig om utlandssvenskarnas röster och åsikter?
Utlandssvenskarna är viktiga ambassadörer för Sverige. Svenskar som är bosatta
utomlands sätter Sverige på världskartan varje dag. Utöver att utlandssvenskarna tar
med sig svenska traditioner till andra länder och erfarenheter om hur det är att bo i ett
fritt, öppet och jämställt samhälle så skapar de även intresse för Sverige som gynnar
svenskt näringsliv, ekonomi och samhället i stort. När utlandssvenskarna sedan
återvänder till Sverige har de med sig viktiga kunskaper och erfarenheter i bagaget
som berikar. Nya språkkunskaper, perspektiv om andra kulturer och värdefulla
internationella kontakter.
Tyvärr uttrycker många utlandssvenskar att de känner sig bortglömda. De som
önskar flytta hem till Sverige igen vittnar om krångliga processer, inte minst för de
som önskar flytta hem med familjemedlemmar som inte är EU/EES-medborgare.
Pensionärer bosatta utomlands kommer från och med 2023 förlora sin garantipension
och tusentals utlandssvenskar har berättat om krångel med samordningsnummer,
bank-id och oerhört långa passtider, exempelvis för de uppskattningsvis 100 000
svenskar som idag är bosatta i Storbritannien.
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Under ett valår gör ”känslan av bortglömdhet” sig påmind. Det har nämnts
genomgående bland de utlandssvenskar som besvarade Svenskar i Världens
färska enkätundersökning om utlandsröstning inför riksdagsvalet 2022. Över 700
utlandssvenskar har varit med och bidragit till ökad kunskap om vad som fungerar bra
respektive mindre bra i röstningsförfarandet. Enkätsvaren är en viktig del i Svenskar
i Världens arbete med att se till att utlandssvenskars perspektiv och frågor lyfts och
prioriteras.
”Man skulle kunna tänka sig en värld där utlandssvenskar sågs som en stor grupp
ambassadörer för Sverige. Vi hade kunnat känna oss viktiga för vårt land men istället
känner vi oss avfärdade. Inga svenska politiker verkar bry sig om oss utlandssvenskar”
– Utlandssvensk, Storbritannien
Utlandssvenskarnas röst är extra viktig inför ett stundande val. Det är först när
en stor grupp svenskar känner sig hörda och representerade som valdeltagandet
kan öka. Under våren 2022 har Svenskar i Världen intervjuat partiledare och
representanter för riksdagspartierna om de frågor som berör utlandssvenskarnas
liv och vardag. Att riksdagspartierna börjar diskutera och lyfta utlandssvenskarnas
viktigaste frågor är ett steg i rätt riktning, men i och med att många upplever att
Sverige och svenska politiker inte är så intresserade av dem är arbetet långt ifrån
över. Svenskar i Världen säger istället: arbetet har bara börjat!
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FAKTARUTA
Så går det till – röstning från utlandet
I de svenska riksdagsvalen och valet till Europaparlamentet kan alla
röstberättigande utlandssvenskar rösta genom brevröstning, förtidsröstning vid
en utlandsmyndighet som ordnar röstmottagning (framför allt ambassader och
konsultat) eller rösta i Sverige (förtidsröstning eller röstning på valdagen i en vallokal).
Alla svenskar som är utskrivna från Sverige behöver anmäla sig till röstlängden vart
tionde år för att finnas kvar i den. Som utlandssvensk går det dock att rösta från
utlandet även om du inte står med i röstlängden. En inkommen röst från utlandet
räknas då som en anmälan till röstlängden och rösten räknas i det aktuella valet om
den inkommer senast dagen innan valdagen.
BREVRÖSTNING
För de som står med i röstlängden skickas brevröstningsmaterial, inklusive röstkort,
till utlandssvenskarnas uppgivna folkbokföringsadress. Brevrösten kan tidigast
skickas 45 dagar innan valdagen och för att rösten ska vara giltig krävs två vittnen.
Materialet kan också beställas från personens tillhörande ambassad, konsultat eller
från Valmyndigheten. Brevrösten får inte skickas från Sverige.
RÖSTNING VID AMBASSAD ELLER KONSULTAT
Förtidsröstning vid en utlandsmyndighet kan ske vid en ambassad, konsultat eller
i vissa fall andra röstningslokaler som Svenska Kyrkan från och med 24 dagar
före valdagen. Det går däremot inte att rösta på själva valdagen i utlandet – därav
betoning på ”förtidsröstning” vid utlandsmyndigheterna. Alla svenskar som röstar
från utlandet behöver ha med sig en giltig ID-handling. Röstkortet är inte nödvändigt
att ha med sig men underlättar och gör röstningen smidigare. Om man vill
personrösta på partiernas riksdagskandidater behöver man på förhand själv beställa
valsedlar från respektive parti.
RÖSTNING FRÅN SVERIGE
En tredje möjlighet är att rösta från Sverige, antingen genom förtidsröstning eller
röstning på valdagen vid sin tillhörande vallokal. Det går att kolla upp vilken vallokal
man tillhör genom att ringa Skatteupplysningen. Utskrivna svenskar tillhör den
valkrets där man senast var folkbokförd. Om man vill brevrösta i Sverige kan man
inte använda samma röstkort som är giltigt för utlandsröstning utan man behöver
beställa ett nytt röstkort till valfri adress.
Mer information om utlandsröstning finns på Valmyndighetens hemsida:
www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/rosta-fran-utlandet.html.
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Röstning från utlandet
– vad tycker utlandssvenskarna?

730 personer besvarade Svenskar i Världens enkätundersökning om utlandsröstning.
Enkäten spreds och delades i olika digitala kommunikationskanaler under tre veckor i
juni 2022.
Syftet med undersökningen var att få en klarare bild över vad som fungerar bra
respektive vad som fungerar mindre bra för att kunna identifiera de främsta hindren
för utlandsröstning. Enkäten bestod av fyra flervalsfrågor: utlandsröstade du i
riksdagsvalet 2018; planerar du att rösta i valet 2022; finns det några barriärer som
gör att du överväger att inte rösta; och, varför planerar du att rösta i valet 2022?
Svenskar i Världen samlade även in information
om var de svarande utlandssvenskarna är bosatta i
världen och erbjöd möjligheten för alla att anonymt
utveckla sina svar om utlandsröstning i fritext. Genom
730 svar på flervalsfrågor och frisvar från över 200
personer kan Svenskar i Världen presentera såväl
kvantitativa siffror som kvalitativa enkätsvar i form
av längre citat. Svenskar i Världen har också särskilt
intervjuat två utlandssvenskar för att lyfta fram deras
erfarenheter av utlandsröstning. Deras berättelser
presenteras i nästa avsnitt.

TOPP 16 LÄNDER
- FLEST SVAR PER LAND

Storbritannien

149

USA			86
Tyskland		 39
Belgien		 34
Australien		

31

Kanada 		

24

Thailand		 23

Stor geografisk spridning bland
utlandssvenskarna
De som besvarade Svenskar i Världens enkät är
bosatta i världens alla hörn. Totalt representeras
utlandssvenskar från 106 länder. De flesta svarande
bor i Storbritannien, och därefter är den näst största
gruppen svarande bosatta i USA.
Utöver länderna i tabellen tog Svenskar i Världen emot
enkätsvar från utlandssvenskar bosatta i ytterligare
90 länder. Dessa hade 9 eller färre svarande per land
(totalt 209 personer).
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Spanien		 20
Frankrike		

17

Portugal		 16
Nederländerna

15

Schweiz		 13
Grekland		 12
Frankrike		

10

Italien			10
Österrike		
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FAKTARUTA
Så här står sig Sverige i jämförelse med andra länder
En studie från International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)
visar att utlandsröstning är tillåtet i 115 av världens länder. Dessa siffror är från 2007
och därför är det viktigt att notera att antalet länder antingen kan vara fler eller färre
idag. Röstning från utlandet är vanligast förekommande i Europa men majoriteten av
länderna i samtliga världsdelar tillåter utlandsröstning.
Sverige och några fåtal andra länder sticker ut i mängden. Australien, Belgien,
Estland, Nederländerna, Nya Zeeland och Sverige erbjuder sina utlandsmedborgare
tre eller fler alternativ för att rösta från utlandet. I många andra länder är det endast
tillåtet att brevrösta eller att rösta vid en utlandsmyndighet. Sverige är därmed
långt ifrån sämst i klassen.
Gemensamt för alla länder som tillåter röstning utanför sina territorier är att
valdeltagandet är lågt – även för de länder som har relativt välfungerande system för
utlandsröstning. I det spanska parlamentsvalet 2004 röstade exempelvis färre än 30
procent av de medborgare som bodde utanför Spanien, i jämförelse med 75 procent
bland de som bodde i landet. Detta gäller även de länder som har infört obligatorisk
röstning för medborgare - i Brasiliens parlamentsval röstade endast 50 procent av
de som tillfälligt eller permanent har valt att bosätta sig utanför landets gränser.
Sverige är också ett av få länder i världen som inte har någon tidsbegränsning
för utlandsröstning. Detta innebär att svenska medborgare har rätt att rösta i
riksdagsvalet och EU-valet trots att de har bott 20, 30 eller 40 år utomlands. I
Tyskland försvinner utlandsmedborgares rösträtt efter 25 år, i Storbritannien efter
15 år och i Nya Zeeland redan efter tre år.

HUR MÅ N GA RÖSTADE I VAL E T 2018?
Utlandsröstade du i valet 2018?
Svarade: 730 Hoppade över: 0

Ja, jag utlandsröstade
Nej, jag röstade i Sverige
Nej, jag bodde utomlands men röstade inte
Nej , jag bodde i Sverige men röstade inte
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Knappt 40 procent av de röstberättigade utlandssvenskarna röstade i samband med
riksdagsvalet 2018. För de personer som valde att svara på Svenskar i Världens enkät
är dock siffran betydligt högre. En majoritet, cirka 61 procent, uppgav att de röstade
från utlandet.
Att andelen av de som besvarade Svenskar i Världens enkät är högre än det generella
valdeltagandet för utlandssvenskar är inte särskilt anmärkningsvärt. De som nåddes
av enkäten lär överlag ha en närmare koppling till sitt hemland än de som inte nåddes
av enkäten, exempelvis att man har stött på undersökningen genom att man är
medlem i olika svenskgrupper på Facebook eller prenumererar på Svenskar i Världens
månatliga nyhetsbrev. De som sedan valde att svara på enkäten kan även vara mer
intresserade av röstning generellt, och möjligtvis vara mer politiskt intresserade än
den genomsnittliga utlandssvensken.
Närmare 20 procent av de svarande angav att de röstade från Sverige. Detta kan
antingen bero på att de inte var utlandssvenskar i samband med valet 2018 eller att
de befann sig i Sverige under valperioden och valde att rösta därifrån. Ungefär lika
många, cirka 18 procent, uppgav att de bodde utomlands 2018 men att de inte röstade.
Ett flertal personer vittnar om att deras röstkort aldrig kom fram inför valet 2018 vilket
gjorde att några av de svarande, framför allt de som hade långt till en ambassad eller
konsulat, valde att inte rösta.
”Bad om röstkort som kom fram för sent.” Utlandssvensk, Italien
”Jag röstade ej 2018 för att jag rörde mig mycket mellan länder och då fanns det inget
alternativ för mig. Sedan så är det svårt att veta när det är val när man ej bor i Sverige.
Jag försöker googla för att hitta datum så jag kan skriva ner i kalendern och vara
hemma för att ordna röstande. När jag uppmuntrade min syster att registrera sig för
att rösta här i London så fick hon aldrig sin valsedel, endast en broschyr. Så hon har
aldrig brytt sig sedan dess. Partierna bryr sig heller inte om utlandssvenskar och våra
problem.” Utlandssvensk, Storbritannien
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Fyra av fem tänker rösta i riksdagsvalet 2022
Över 80 procent av de svarande angav att de planerar att rösta i valet 2022. Siffran
sätter ljuset på det stora intresset att göra sin demokratiska röst hörd. Trots att
man inte längre är bosatt i Sverige så angav många att de tycker att det är självklart
att rösta i valet.
”Jag ser det både som en rättighet och skyldighet att rösta även om jag bor utomlands
då jag som pensionär fortfarande betalar skatt i Sverige.” Utlandssvensk, Luxemburg
”När jag var ung och bodde utomlands för första gången för flera decennier sedan hade
utlandssvenskar inte rösträtt - det är en rättighet vi har fått kämpa för - det gör det
extra viktigt att rösta.” Utlandssvensk, Belgien
”Jag har alltid sagt till folk som inte tar chansen att rösta: Tänk dig att du förbjöds
att rösta - visst skulle du kämpa med näbbar och klor för den rätten?” Utlandssvensk,
Skottland
Även här lär inte underlaget vara helt representativt i relation till alla utlandssvenskar.
De utlandssvenskar som har valt att besvara Svenskar i Världen enkät kan från start
vara mer intresserade av att dela sina åsikter och perspektiv just för att de avser att
rösta i riksdagsvalet.
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Det är positivt att endast sju procent av de svarande har angett att de inte planerar att
rösta – det är betydligt färre än de som angav att de inte röstade 2018, cirka 18 procent.
Även om vissa av dessa tidigare icke-röstare inte omsätter intention i handling så tyder
siffran ändå på att intresset för att rösta gått upp bland de svarande, och kanske bland
utlandssvenskarna i stort.
Att nästan var tionde svarande ännu inte bestämt sig för om de tänker rösta tyder
på att en stor andel av utlandssvenskarna fattar röstningsbeslutet sent. Det visar
vikten av att undanröja praktiska hinder och förmedla bättre information om hur
utlandsröstning går till. En närmare genomgång över de barriärer som gör att
utlandssvenskarna överväger att inte rösta presenteras i nästa avsnitt.
Trots det stora intresset att göra sin röst hörd är det slående att många svarande uppger
att de känner att utlandssvenskarnas röster inte prioriteras av de politiska partierna,
vare sig om det är valår eller inte.
”Politiska partier verkar inte medvetna om det stora antalet utlandssvenskar och hur
viktiga de är för det svenska samhället.” Utlandssvensk, Nederländerna
”Partierna är dåliga på att kommunicera mot utlandssvenskar och att lyfta frågor som
är viktiga för oss, kanske för att vi procentuellt är en liten grupp som inte känns viktig.”
Utlandssvensk, Argentina

Planerar du att rösta i valet 2022?
Svarade: 726 Hoppade över: 4
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Hindren som försvårar utlandsröstning
finns det barriärer som gör att du överväger att inte rösta? Du kan välja flera alternativ.
Svarade: 668 Hoppade över: 62

Jag känner mig dåligt involverad i det
svenska samhället
Jag känner inte att partierna prioriterar
de frågorna som är viktigast för mig
Jag är inte så intresserad av politik
Det är svårt att få information om var
partierna står i olika frågor
Det är svårt att få information om hur
jag ska gå till väga för att rösta
Det är långt avstånd till
ambassaden/konsulatet
Det är dålig postgång i landet där jag bor
Jag tycker inte att man ska rösta
i ett land man inte är bosatt i
Nej, det finns inga barriärer
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Enligt en studie från IDEA (se faktaruta på sida 7) är Sverige ett av de länder som på
pappret ger sina utlandsmedborgare bäst förutsättningar för att rösta. Det är värt
att fira! Dock visar enkäten att det finns stora möjligheter att förbättra valprocessen
i stort, från politikernas engagemang till upplevelser av utlandsröstning på marken.
Cirka hälften (49 procent) av alla svarande har upplevt barriärer som fått dem att
överväga att inte rösta.
16 procent av de svarande har angett att de upplever att partierna inte prioriterar
frågor som är viktiga för dem. Lika stor andel av de svarande, 16 procent, har angett att
de långa avstånden till vallokaler utgör en barriär för utlandsröstning. Flera svarande
har även valt att kommentera vallokalernas tillgänglighet.
”Viktigt att rösta, otänkbart att inte göra det. Ambassadens öppettider är relativt
begränsade, vilket försvårar för väljare som jobbar heltid.” Utlandssvensk, Frankrike
”Förra gången det röstades här i Belgien så var det få tillfällen man kunde gå till
Svenska kyrkan alternativt svenska generalkonsulatet för att rösta. Borde utökas.”
Utlandssvensk, Belgien
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12 procent av de svarande har angett att de är dåligt insatta i det svenska samhället.
Bland de utökade svaren har många angett att de tycker det är svårt att hänga med
i svenska nyheter och att mycket rapportering från Sverige är otillgängligt bakom
betalväggar.
12 procent av de svarande har valt alternativet ”det är svårt att få information om
hur man går tillväga för att rösta” och elva procent har angett att det är svårt att få
information om var partierna står i olika frågor. Utöver detta har nästan sju procent
svarat att det är dålig postgång i landet de bor.
”Svårt att hitta två vittnen som kan bevittna brevröst. Särskilt svårt för pensionärer
och funktionshindrade som inte har så många bekanta som är villiga att lämna ut sina
personuppgifter. Mitt närmaste konsulat tar inte emot röster så om jag inte hittar några
vittnen så blir jag tvungen åka tåg till ambassaden i en annan stad och det har jag inte
råd med.” Utlandssvensk, Storbritannien
”Är jag upptagen i röstlängden? Hur vet man det (innan det är för sent att påtala det
för valmyndigheten för att kunna rösta)? Särskilt intressant för en utlandssvensk
sedan mer än tio år som dessutom saknar Bank-ID - dvs. frågor om det praktiska
arrangemanget som lätt kan gå fel och förhindra röstning.” Utlandssvensk, Belgien
”På grund av ett regelverk kan jag som utlandsboende svensk inte ändra min
folkbokföringsadress i Sverige och inte heller registrera en adress i utlandet dit
valsedlar kan skickas. Finns inte med i röstlängden och kan utan BankID inte göra något
för att kunna rösta.” Utlandssvensk, Costa Rica
”Finns väldigt lågt intresse från samtliga riksdagspartier för utskrivna svenska
medborgare. Det är en grupp där bara 40 procent röstar och det är inget att prioritera.
Det saknas även stöd i den svenska väljarkåren i Sverige att utskrivna ska få några
förmåner. Därför bryr jag mig inte om att rösta, inget parti är intresserade av mig
längre.” Utlandssvensk, Thailand
Det är få av de svarande som har angett att de inte är intresserade av politik, mindre än
tre procent, och ännu färre anser att utskrivna svenskar inte bör få rösta i det svenska
valet. En annan utlandssvensk har istället skrivit följande i fritext:
”Ibland brottas jag med tanken om det är rätt av mig att rösta i riksdagsvalet eftersom
jag inte bor i Sverige och “får ta konsekvenserna”, men å andra sidan kan man ju
påverka hur Sverige agerar gentemot andra länder så jag röstar.” Utlandssvensk, Norge
12

Utlandssvenskarna vill vara med och påverka hur
Sverige ska se ut i framtiden
De allra flesta som har uppgett att de ska rösta i valet 2022 gör det främst för att
utnyttja sin demokratiska rättighet, 79 procent och nästan lika många, 66 procent, vill
vara med och påverka hur Sverige ska se ut i framtiden.
Det är viktigt ur en demokratisk synvinkel att utlandssvenskarna ges möjlighet att
delta i valet, särskilt då det finns ett stort intresse bland utlandssvenskar att påverka
vad som händer i Sverige. Fastän antalet utlandssvenskar fortsätter att öka så är det
samtidigt många som väljer att flytta hem igen. För denna grupp är det viktigt att
fortsatt vara involverade i det svenska samhället. Att rösta är ett sätt att uppehålla
kontakten med hemlandet.
”Jag är svensk bosatt i Belgien. Och EU-tjänsteman. Sverige är mitt hemland, där
min släkt har bott och verkat i hundratals år. Kanske kommer jag och min familj flytta
tillbaka, kanske inte. Men jag kommer alltid bry mig om vad som händer i Sverige, och
det är en självklarhet att rösta. Önskar dock att de politiska partierna brydde sig lite
mer om oss utlandssvenskar förutom när det är valår (och knappt ens då, tyvärr).”
Utlandssvensk, Belgien
Varför planerar du att rösta i valet 2022? Du kan välja fler alternativ.
Svarade: 668 Hoppade över: 62
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En mindre andel har uppgett att de röstar på grund av tradition, nästan tio procent,
medan en större andel, cirka 32 procent, har angett att de röstar med anledning av att
det finns en eller flera politiska frågor som de vill påverka.
Med det stora intresset bland utlandssvenskarna att utnyttja sin demokratiska
rättighet och vara med och påverka hur Sverige ska se ut i framtiden finns det
all anledning att även titta närmare på hur Sverige ska kunna underlätta för
utlandsröstning i framtiden. I det sista avsnittet i rapporten har Svenskar i Världen,
baserat på utlandssvenskarnas egna röster, därför sammanfattat viktiga steg framåt
i arbetet. Dessa utgör rekommendationer för regering, myndigheter och de politiska
partierna – för att säkerställa att valdeltagandet bland gruppen utlandssvenskar ökar
rejält inför kommande val.
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BERÄTTELSER FRÅN UTLANDSSVENSKAR

Bättre och tydligare information
Bristfällig information om utlandsröstning och svårigheter att få en överblick kring
det politiska klimatet och de politiska partierna i Sverige är några av de hinder
som Jenny Ekelund, svensk bosatt i England, nämner inför det svenska valet.

- Som svensk i utlandet gäller det själv att ha koll, när valrörelsen drar igång på riktigt i
Sverige, ja då ska vi utlandssvenskar redan ha bestämt oss i och med att vi måste rösta
rätt långt i förväg.
Jenny flyttade till Storbritannien 2002 och har nu, nästan på dagen, varit utlandssvensk i 20 år. Hon jobbar och bor med sina två barn i en mindre stad i Hartfordshire
strax utanför London. Om mindre än två veckor ska hon flytta in i ett nytt hus - Jenny

15

berättar dock att det var nära att hon gick miste om husaffären tidigare i år med
anledning av den svenska passhanteringen i landet:
- I Storbritannien finns det inga personnummer utan det är id-handling som gäller. För
mig och många andra, som inte endast behöver passet för att resa, har det varit väldigt
jobbigt med passhanteringsfrågan. Jag väntade i över sex månader på en passtid och
det var nära ögat att mitt pass hann gå ut, vilket skulle innebära att jag inte skulle kunna
köpa en ny bostad. Tre dagar innan så hade jag sådan tur i ”passlotteriet” 1 och fick
plötsligt en passtid några dagar senare vid ambassaden i London.
Möjligheten att förnya sitt pass är en viktig fråga för Jenny och många andra
utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och hon berättar att frågan diskuteras
flitigt i olika Facebook-grupper för utlandssvenskar. En annan aktuell fråga är
information om utlandsröstning inför valet, där Jenny tycker att informationen kan
förbättras avsevärt:
- Om jag inte varit med i Facebook-grupper och sett Svenskar i Världens enkät så
hade jag inte ens vetat om att det var val, än mindre när.
Jenny berättar att hon har röstat från utlandet tidigare men att det gäller att
man håller koll på allting själv. Under de senaste åren har hon inte fått hem
brevröstningsmaterialet i tid och gissar att det beror på att myndigheterna inte har
uppdaterat hennes adress. Oftast får hon ingen information alls inför ett val, men i år
hade Moderaterna skickat hem en pamflett till henne. Däremot hade de inte skickat
med någon information om hur man brevröstar.
Utöver bristfällig information säger Jenny att det är svårt att få en överblick om vad
som händer i Sverige och därmed även hur det politiska klimatet ser ut:
- Jag följer inte nyheter från Sverige dagligen utan går in ibland och försöker läsa på.
Min upplevelse är att man får information om temporära och särskilda nyheter men
att det är svårt att få en övergripande bild om vad som händer i landet. Då förlitar man
sig istället på vad familj och vänner säger, men det ger ju en vinklad bild.
Under Jennys tid som utlandssvensk har nya partier tillkommit och hon anser att
det är svårt att hänga med i partiernas utveckling och hur de har förändrats över tid.
Att gå in på partiernas egna hemsidor ger heller inte så många svar, mer än att man
1

Passlotteriet refererar till att svenska ambassaden i London ofta släpper passtider med mycket kort förbehåll,
och att många därför upplever att det behövs stor tur för att få en tid.
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kan få reda på mer om vad ett visst parti tycker i en särskild valfråga. Jenny brukar
även göra flera valbarometrar inför val men de är oftast väldigt nischade på specifika
sakfrågor:
- Ibland kan man som utlandssvensk fnissa lite när man gör de svenska
valbarometrarna och tänka ’jaha, är det här en stor fråga i Sverige’… Som utlandssvensk
boende i Storbritannien har jag med mig andra perspektiv och tycker ofta att svenska
politiker diskuterar detaljfrågor utan att ta tag i de stora frågorna. Det är lite som att de
pratar om smulorna men inte hur man bakar en kaka, säger hon och skrattar.

Styr upp röstningsförfarandet
vid svenska ambassader och konsultat
En god röstningserfarenhet är av stor vikt för att utlandssvenskarna ska välja att gå
och rösta igen. Det menar utlandssvensken Bengt-Erik Andersson, bosatt i Thailand.
Bengt-Erik Andersson är pensionär och har bott i Thailand sedan 2015. Innan dess
spenderade han hela sitt yrkesliv hemma i Sverige och jobbade i flera decennier inom
besöksnäringen, specifikt med konferenser och däribland många svenska valvakor vid
Norra Latin och Folkets hus i Stockholm. Han berättar att han alltid har tyckt om att
resa och att det framför allt är resor till värmen som har lockat mest.
- Erfarenheten bör vara lika bra utomlands som vid vilken vallokal som helst i Sverige.
Bengt-Erik började resa till Thailand redan på 90-talet:
- Jag har alltid tyckt om landet. Det är varmt och skönt, god mat och vettiga priser. Det
är däremot en sak att vara här på semester, en annan sak att bo här permanent. Det
är en del saker som inte funkar så bra med den thailändska byråkratin, speciellt sedan
pandemin. Man får aldrig några riktiga besked från de ansvariga. Jag har tålamod och
kan vänta på besked men många som jag har pratat med tycker att det är för krångligt.
Han berättar att det idag är betydligt färre svenskar som bor i Thailand, och reser hit
på semester, än för några år sedan. Pandemin har verkligen ställt till det och mycket
beror på osäkerheten och bemötandet från de thailändska myndigheterna:
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- Det är väldigt tråkigt att det har blivit så, och det är ju framför allt thailändarna själva
som blir påverkade. Svenskar väljer väl att åka eller flytta till ett annat land i Europa
istället, exempelvis Spanien.
Med anledning av Bengt-Eriks långa arbetserfarenhet med konferenser och events,
alltifrån mat och restaurangansvar till logistik och säkerhet, säger han att han ofta
har ett extra öga på logistikflöde och mottagande. Detta gjorde att han var extra
uppmärksam på hur det svenska konsulatet i Pattaya skötte valmottagningen inför
valet 2018. Han berättar att situationen var långt ifrån optimal.

Vallokalen var liten vilket gjorde att alla de svenskar som var på plats och skulle rösta
var tvungna att stå utomhus i gassande sol i 40 graders värme. Detta var ett stort
problem för många av de äldre och det blev snabbt oroligt i kön. Bengt-Erik berättar
att en del personer började väsnas i kön:
- De hade nog druckit en och annan öl och började ropa ”inte konstigt att vi har flyttat
från Sverige” när de upplevde att valmottagandet inte var särskilt välorganiserat. De
andra i kön blev väldigt oroliga av detta, särskilt de äldre.
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Han tydliggör att personalen på plats nog gjorde de bästa de kunde och att han
inte vet vilka instruktioner de hade fått på förhand - kanske gick allting helt rätt till.
Däremot ansåg Bengt-Erik och många med honom att det hade varit för få på plats
som kunde hjälpa till och att det inte fanns någon som kunde svara på frågor från kön.
För Bengt-Erik har det alltid känts självklart att rösta, och upplevelser från vallokaler
i Sverige har varit väldigt god. Han hade önskat att situationen kunde vara lika bra för
utlandssvenskar som för de som röstar från svenska vallokaler. Han säger:
- Jag tror tyvärr att några av de som röstade från konsulatet förra gången väljer att
inte komma tillbaka. Det var för orolig stämning helt enkelt och de fick stå ute i solen
för länge vilket är påfrestande för de äldre.
Bengt-Erik tror att det låga valdeltagandet bland utlandssvenskar kan bero på att
många känner att Sverige inte gör tillräckligt för dem:
- Det finns olika typer av utlandssvenskar, alltifrån studenter och pensionärer till de
som jobbar eller är utsända via UD eller Sida. Det som är gemensamt för många är dock
skatte- och försäkringsfrågor. Jag som har jobbat i Sverige hela livet, betalar sinkskatt som är nästan lika hög som den vanliga skatten, men ändå får jag inte så mycket
för det, exempelvis en trygg sjukförsäkring. Det borde inte vara så svårt att lösa…
Han berättar också att många utlandssvenskar som han har pratat med i Thailand
känner att de inte får så mycket och att myndigheterna inte gör tillräckligt för att lösa
deras problem:
- Många myndigheter säger ”vi jobbar på problemet” men folk vill höra någonting mer
än det. Till slut blir det inte trovärdigt om svaret hela tiden blir att de jobbar på det utan
att någonting händer.
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”En fråga som behöver uppmärksammas
är vikten av ett alternativ till bank-ID.
Personer som varit utskrivna ur Sverige i
mer än tre år kan ha svårigheter att skaffa
detta då de inte längre finns med i SPARregistret. Vi medborgare behöver numera
bank-ID i kontakten med myndigheter: boka
tid för förnyelse av pass eller logga in på
Pensionsmyndigheten, bara för att ta två
exempel. Genom att delta i valet vill jag visa
mitt engagemang - det som sker i Sverige
kan även påverka den som bor i utlandet.”
Utlandssvensk, Kanada

”Det är konstigt att finnas kvar på
listan hos den kommun jag flyttade
ut från, efter 33 år som utflyttad.
Utlandssvenskar borde ha egen “grupp”
efter ett visst antal år. Partierna kunde
då ge information till den gruppen om
frågor som rör dem såsom pensioner,
svenskt pass (bedrövligt nu) etc.”
Utlandssvensk, USA

”Tycker Valmyndigheten kan förenkla röstande
genom att sända ut röstkort som även gäller i
Sverige, utan att man måste beställa det separat
(de röstkort som sänds ut gäller endast i utlandet).
Många pendlar eller besöker Sverige regelbundet!”
Utlandssvensk, Norge
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”Valkrets för
utlandssvenskar hade gjort
känslan av deltagande i
demokratin starkare.”
Utlandssvensk, Tyskland

”Jag tycker man ska kunna
välja att rösta via internet
och använda bank-id. Det
skulle underlätta mycket.
Ok, det är inte anonymt
men det är ett val jag/de
som röstar så får ta. Att
deklarera med mera via
internet är superbra och
förenklar livet oavsett
om man bor i Sverige
eller utanför Sverige.”
Utlandssvensk, Kanada

”Skulle vilja rösta
via internet, som
man nu kan göra i
andra länder.”
Utlandssvensk,
Storbritannien

Hur kan vi underlätta för utlandsröstning
i framtiden?
Svenskar i Världens enkät om utlandsröstning är en viktig pusselbit inför framtiden.
Utlandssvenskarna har genom sina svar kommit med flera förslag för hur Sverige kan
underlätta för utlandsröstning inför kommande val. Det är problem och frågor som
Svenskar i Världen i många år har lyft fram till ansvariga politiker och myndigheter –
men där vi ännu inte har nått fram hela vägen.
För att säkerställa att fler än endast 40 procent av de röstberättigade
utlandssvenskarna röstar i framtida val så har Svenskar i Världen sammanfattat tre
viktiga teman och ett flertal rekommendationer.

1. Skapa ännu bättre förutsättningar för
utlandsröstning
Mycket fungerar bra redan idag men utlandssvenskarnas möjlighet att rösta kan både
förstärkas och förenklas. Valdeltagandet från 2018 talar sitt tydliga språk – det går att
göra mycket mer.
E-röstning är ett röstningsalternativ som många utlandssvenskar efterfrågar,
däremot är frågan komplicerad. Säkerhetsexperter avråder ofta att införa ett digitalt
röstningssystem då riskerna för påverkansförsök och cyberattacker är stora. Det
är ändå några länder som har infört E-röstning för utlandsmedborgare, däribland
Estland, Frankrike och Schweiz (infört i vissa regioner). Tyvärr finns det ingen
politisk vilja i Riksdagen att driva vidare frågan i nuläget. Detta blev tydligt både
från Konstitutionsutskottets betänkande i början av 2022 och när representanter
från samtliga riksdagspartier svarade på frågan i samband med Svenskar i Världens
Valspecial.
Men e-röstning kan fungera, och bör i alla fall testas: redan 2013 föreslog en
parlamentarisk sammansatt utredning om e-röstning att man bör genomföra
ett omfattande försök med e-röstning i samband med valet 2018. Då många
utlandssvenskar efterfrågar e-röstning som alternativ anser Svenskar i Världen
att regeringen och riksdagspartierna bör fortsätta att diskutera frågan – för att på
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sikt införa ett försök av e-röstning för gruppen utlandssvenskar i valet 2026, eller
möjligtvis redan i samband med Europaparlamentsvalet 2024.
Svenskar i Världen har länge förespråkat en särskild valkrets för utlandssvenskarna
och flera av de svarande i enkätundersökningen håller med. Flera andra europeiska
länder har särskilda valkretsar för de medborgare som bor utanför ländernas
territorium, däribland Frankrike, Portugal och Italien. Sverige har tidigare haft en
särskild valkrets för utlandssvenskar men denna togs bort 1994 och enligt vallagen
från 1997 bestämdes det att utlandssvenskar förs till det valdistrikt där de senast
var folkbokförda. Mot bakgrund av att utlandssvenskar upplever sig vara en ickeprioriterad grupp i valkampanjer och inrikespolitik överlag föreslår Svenskar i Världen
att regeringen tillsätter en utredning för att undersöka möjligheten till en särskild
valkrets för svenska medborgare bosatta utomlands. En särskild valkrets skulle
leda till att de politiska partierna lättare kan se hur utlandssvenskarna röstar och
därmed kan partierna bättre profilera sig med gruppen, både gällande sakfrågor
och vid valkampanjer. Detta kan i förlängningen leda till ett högre valdeltagande hos
utlandssvenskar och därmed stärka deras demokratiska röst.
I Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valet 2018 föreslår myndigheten att
man i framtiden bör se över utlandsröstningen i sin helhet i syfte att minska
rösthanteringens beroende av postgång och distribution och därmed minska antalet
ogiltiga röster. Många utlandssvenskar vittnar om problem och osäkerhet med
brevröstning från utlandet och därför är det positivt att Valmyndigheten vill förbättra
förutsättningarna inför framtiden. Detta följdes sedan upp med förslag från en särskild
utredningsgrupp under ledning av Justitiedepartementet och utredningen Säkerhet
och tillgänglighet vid val (SOU2021:96). För att förenkla röstningen till riksdagsval och
Europaparlamentsval för utlandssvenskar föreslog utredningen följande:
1. Utlandssvenskar som fallit ur röstlängden ska kunna förtidsrösta i Sverige och
därigenom återupptas i röstlängden
2. Digitala röstkort
3. Bestämmelsen om anmälan att återupptas i röstlängden förtydligas
4. Skatteverket ska om möjligt underrätta väljaren om mottagen anmälan till
röstlängden
5. Valmyndigheten får i uppdrag att fördjupa informationen om utlandssvenskars
rösträtt och röstningsmöjligheter
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Svenskar i Världen har genom ett remissyttrande till Justitiedepartementet
meddelat att vi står bakom samtliga utredningsförslag.
Utöver dessa förslag kan det vara aktuellt att utvärdera kravet på två kontrasigneringar
för varje brevröst, där vittnena för närvarande behöver lämna sina personuppgifter,
och att det även ska vara giltigt att posta sin brevröst från Sverige – för alla de
utlandssvenskar som har fått sin valsedel till sin bostad utomlands men som av olika
anledningar befinner sig i Sverige vid röstningstillfället. Enligt Svenskar i Världens
kartläggning över utlandssvenskar 2022 har 80 procent av de svarande angett att de
besöker Sverige 1–4 gånger per år. I och med att brevröstningen öppnar mitt under
sommaren kan det vara möjligt att detta sammanfaller med en tidsperiod då många
utlandssvenskar besöker sitt hemland och njuter av den svenska sommaren.
Många utlandssvenskar väljer att förtidsrösta vid de svenska utlandsmyndigheterna
men öppettiderna för röstning är begränsade. Få ambassader och konsulat har
kvällsöppet, även om en del ambassader är öppna för röstning fram tills kl. 18:00.
Det finns även få tillgängliga kvällstider och för de vallokaler som har öppet en lördag
är tiderna ofta begränsade till två timmar under förmiddagar, vilket kan begränsa
de personer som har längre avstånd till ambassaden eller konsulatet. Svenskar i
Världen föreslår därför att alla svenska utlandsmyndigheter ska ha öppet under
helger och flera kvällar innan valet. Utöver detta bör UD efter valet 2022 genomföra
en omfattande undersökning om hur utlandssvenskarna upplevde förtidsröstning
vid de svenska vallokalerna utomlands, detta för att kvalitetssäkra mottagandet för
utlandssvenskarna inför framtida val.
Svenskar i Världen rekommenderar att:
• Införa försök med e-röstning som alternativ för gruppen utlandssvenskar i samband
med EU-valet 2024 eller riksdagsvalet 2026,
• regeringen tillsätter en utredning för att undersöka möjligheten till en särskild
valkrets för utlandssvenskar,
• regering och riksdagspartierna ser över kravet på två kontrasigneringar för
brevröster från utlandet,
• brevröster för utskrivna svenskar bör kunna postas från Sverige,
• utlandssvenskar bör, i enlighet med utredningsförslaget, kunna få sina röstkort via en
digital brevlåda,
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• utlandsmyndigheterna inför längre och mer tillgängliga öppettider (kvällar och helger)
för förtidsröstning vid ambassader och konsulat,
• UD bör efter valet 2022 genomföra en utvärdering för att se hur utlandssvenskarna
upplevde förtidsröstning vid utlandsmyndigheterna.

2. Förbättra informationen om utlandsröstning
Många utlandssvenskar upplever att informationen om röstningsförfarandet är
bristfällig. Enkätundersökningen visar att det finns ett stort intresse bland gruppen
att göra sin röst hörd och vara med och påverka hur Sverige ser ut i framtiden. Det är
därför viktigt att skapa goda förutsättningar för dem, på samma sätt som politiker och
myndigheter värdesätter att valdeltagandet är högt bland svenskar bosatta i Sverige.
Vittnesmålen om bristande information bör tas på allvar. Valmyndigheten,
tillsammans med Skatteverket och andra relevanta myndigheter, bör ständigt
utvärdera hur informationen till utskrivna svenska medborgare kan förbättras inför
val. Exempelvis kan Valmyndigheten vara mer proaktiv och skicka ut information
om utlandsröstning flera månader innan valet – även till de som inte står med i
röstlängden. Såvida personerna är röstberättigade bör svenska myndigheter göra
försök och skicka ut information till svenska medborgare som bor utomlands.
Myndigheterna bör också uppmärksamma de svenskar som håller på att falla ur
röstlängden i god tid alternativt ta bort tidsgränsen på tio år. Valmyndigheten kan
också i större utsträckning samarbeta med UD och utlandsmyndigheterna för
att säkerställa att ambassader och konsulat på ett tydligt och lättillgängligt sätt
informerar om hur förtidsröstning i utlandet går till.
De politiska partierna kan bli mycket bättre på att kommunicera med gruppen
utlandssvenskar under sina valrörelser, exempelvis engagemang via sociala medier
eller genom att initiera samarbete med svenska föreningar och klubbar utomlands. I
länder där många svenskar är bosatta, exempelvis USA, Spanien och Storbritannien,
bör partierna särskilt bedriva valkampanjer för att på så sätt informera om deras
politiska förslag och öka valdeltagandet inför framtida val.
Svenskar i Världen rekommenderar att:
• Valmyndigheten utökar sin informationsspridning om utlandsröstning till
röstberättigade utlandssvenskar,
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• Valmyndigheten skickar ett påminnelsebrev till utlandssvenskar innan de faller ut
röstlängden, alternativt att tidsgränsen för röstlängden tas bort,
• Skatteverket, i enlighet med utredningsförslaget SOU 2021:96, bör informera
utlandssvenskar att de tagit emot deras anmälan till röstlängden,
• samarbetet ökas mellan Valmyndigheten och UD för att förbättra informationen om
förtidsröstning vid utlandsmyndigheterna,
• de politiska partierna i ökad utsträckning bör bedriva kampanjarbete utomlands – för
att kommunicera sin politik gentemot gruppen utlandssvenskar.

3. Lyssna på utlandssvenskarnas viktigaste
frågor även när det inte är valår
Många utlandssvenskar känner sig bortglömda. Trots att det finns närmare
700 000 ambassadörer för Sverige runt om i världen så tas deras kunskaper
och erfarenheter inte tillvara på bästa sätt. Hemvändande svenskar möts
av krångliga processer, utlandssvenskar får en pensionssmocka med start
2023 när garantipensionen försvinner och byråkrati ställer till det för många
utlandssvenskar – med Bank-Id, samordningsnummer och långa väntetider för
exempelvis förnyelse av pass.
De frågor som påverkar utlandssvenskarna i sin vardag får ringar på vattnet även
när det är valår. I Svenskar i Världens enkät vittnar många svarande att de önskar
att de politiska partierna bryr sig mer om deras viktigaste frågor. Här är några av de
frågor som ställer till det för många utlandssvenskar:
• Politikernas beslut att upphöra rätten till garantipension till personer bosatta i
utlandet från och med 2023
Läs mer här: https://www.sviv.se/blog/2022/06/garantipensionen-upphor-forsvenskar-boendes-utomlands/
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• Utlandsfödda svenska barn tilldelas samordningsnummer istället för
personnummer. Detta får stora konsekvenser då flertalet myndigheters och företags
IT-system inte stödjer samordningsnummer. Det försvårar familjers möjligheter att
sätta barnen i kö till förskoleplatser eller skolor i Sverige, öppna svenska sparkonton
och drabbar de ungdomar som vill göra svensk militärtjänst. Läs mer här: https://
www.sviv.se/blog/2022/05/byrakrati-slar-mot-svenska-barn-utomlands/.
• Hinder för uppehållstillstånd i Sverige för medföljande utanför EU/EES. De
utmärkande problemen är bland annat långa handläggningstider, oklarheter kring
var man får bo när man väntar på svar från Migrationsverket och okunskap bland
handläggare som förmedlar felaktig information till den sökande. Läs mer här:
https://www.sviv.se/svenskar-i-varldens-arbete-i-fragan-om-uppehallstillstand-formedfoljande/.
• Utgallring av utlandssvenskar ur SPAR (Statens personadressregister).
Svenska medborgare som flyttar utomlands gallras ut ur SPAR efter tre år.
Utlandssvenskarna personnummer blir då inaktivt. Detta leder bland annat till
problem för utlandssvenskar att skaffa e-legitimation. I ett utredningsbetänkande
föreslår Finansdepartementet att förlänga den nuvarande gallringsfristen till fem år.
Läs mer här: https://www.sviv.se/blog/2021/10/stora-andringar-foreslas-gallandesamordningsnummer-och-spar/.
Dessa problem behöver tas på allvar och i enlighet med vittnesmål från de svarande
utlandssvenskarna kan en känsla av ”bortglömdhet” och ”avfärdande” i värsta fall leda
till att svenska medborgare i utlandet struntar i att rösta. Svenskar i Världen vill se
motsatsen – att ansvariga politiker och myndigheter i större utsträckning lyssnar till
utlandssvenskarnas behov och försöker förändra de regelverk som idag försvårar
möjligheterna att bo, jobba eller studera utomlands.
“Jag röstar för mina barns framtid, den dag då vi väljer att flytta tillbaka vill jag att
dom ska komma till ett land som de kan trivas i. Vill även att de ska kunna känna sig
välkomna och vara en del av samhället.” Utlandssvensk, USA
“Folk säger ibland att det inte är relevant att rösta i ett land man inte bor i, men
man kan fortfarande påverkas mycket. En del kanske planerar att flytta tillbaka.
Jag påverkades enormt av hur det var i Sverige när min pappa behövde vård och
omsorg och jag behövde hjälpa till för att han skulle ha det så bra som möjligt.”
Utlandssvensk, Skottland
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