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Den svenska valrörelsen är i full gång, och inte enbart i Almedalen utan även i Berlin. Under 

sommaren så långt har en partiledare och en minister från Sverige träffat svenska väljare här. Det är 

inte så märkligt eftersom ungefär sju procent av svenskarna bor utomlands enligt organisationen 

Svenskar i Världens senaste kartläggning. 

Tyskland kommer visserligen bara på sjätte plats gällande antalet medborgare utanför Sverige (USA 

är etta), men totalt bor ändå runt 23 000 svenskar här – och de flesta har rösträtt i det svenska 

riksdagsvalet. 1979 avgjorde utlandsrösterna valet (i slutänden skilde det bara drygt 8 000 röster 

mellan de politiska blocken) och i årets val där resultatet kan bli hårresande jämt, är utlandssvenskar 

strategiskt viktiga. 

Partiledaren var Ulf Kristersson, ministern Alice Bah Kuhnke. Det förvånar inte. M och MP har kraftigt 

högre stöd bland svenskar utomlands. Enligt Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 

sympatiserade i valet 2014 36 procent av de svenska väljarna utomlands med M och 12 procent med 

MP. Varken Stefan Löfven eller Jimmie Åkesson förväntas slå upp valstugor vid Brandenburger Tor – S 

och SD har ett väljarstöd bland utlandssvenskar som bara är häften så stort som stödet bland 

svenskar boende i Sverige. 

Enligt Valmyndigheten får numera den som är skriven utomlands automatiskt utlandsröstkort och 

brevröstningsmaterial utskickat under juli månad (som utlandssvensk behöver du anmäla dig till 

röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den, och du har själv ansvar för att uppdatera din 

adress). Det argument jag oftast hör bland mina utlandssvenska vänner för att inte rösta, "det är ju 

så svårt och jobbigt", är alltså inte giltigt. 

Giltigt anser jag inte heller att det näst vanligaste argumentet som jag stöter på är: att man som 

boende utomlands skulle ha givit upp sin moraliska (om än inte legala) rätt att rösta i Sverige. Mitt 

enda medborgarskap är det svenska. Om jag inte röstar i Sverige röstar jag ingenstans. Och att 

ifrånsäga mig mitt medborgerliga ansvar är ingenting jag ens funderar på – det gäller särskilt i dessa 

tider när antidemokratiska och populistiska krafter är på frammarsch. 
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