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VEM FÅR RÖSTA?


Bosatta (men också befinnande sig) i utlandet får rösta i svenska riksdagsvalet, om 
man är …


   * svensk medborgare och med i vallängden 
   * varit eller är folkbokförd i Sverige 
   * 18 år senast på valdagen 
   
Har du anmält adress utomlands, skall du vara med i vallängden. Efter tio år måste 
dock detta förnyas, var uppmärksam på det om du tror det finns skäl för det. Vill 
du anmäla adress eller att du vill stå i vallängden (senast 12 augusti om du 
saknas), använder du Skatteverkets blankett SKV 7842, som du kan beställa här: 


https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/
blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html?q=SKV+7842


VAR OCH HUR RÖSTAR MAN? 
 
Utomlands röstar man på två sätt: Brevröstning eller Förtidsrösta på vallokal. 


En officiell information om utlandsröstning finns här: 

https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/rosta-fran-
utlandet.html#Text2Brevrostafranutlandet 

Brevröstning 

Du måste ha den uppsättning material som skall ha kommit med ditt röstkort 
(annars beställ, länk nedan). Du måste också ha två vittnen. I materialet/lokalen 
finns en blank röstsedel, på den textar du: 


	 Medborgerlig Samling 


Två ord och inledande versal, var noga med att stava rätt och skriv tydligt. Har du 
inte fått detta materialpaket, kan du beställa nytt från ambassad/konsulat eller 
valmyndigheten. Du kan också personrösta på kandidat om du vill det, genom att 
skriva det namn på den du vill rösta på samt också partiets namn. Både ock!


Skicka din röst och röstkort tidigast 28 juli. Ej tidigare, då blir den ev. ogiltig. Den 
måste skickas från utlandet, ej från Sverige. 
 
Beställa valmaterial:

https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/bestall-material-for-brevrostning.html
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Förtidsröstning på lokal utomlands


Sök din lokal och kolla öppettider. Det är ofta en ambassad eller ett konsulat, men 
kan vara annan. Du finner lokalerna på denna länk:


https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/rosta-fran-
utlandet.html#Text2Brevrostafranutlandet

 
Ta med 

   Giltig ID-handling

   Röstkortet (rekommenderas) 

   Gärna ditt valmaterial. Förberett bör vara ett plus.


Fyll i din valsedel på samma sätt som under ”brevröstning”. Röstning kan ske 
tidigast 18 augusti vid röstning på ambassad/konsulat. Sista dag är teoretiskt 10 
september, varje vallokal har egna öppettider. Måste kontrolleras. 

Rösta i Sverige


Om du ändå vill rösta i Sverige, trots utlandsboende, måste du beställa nytt röst-
kort, då gäller inte utlandsboende-kortet. I Sverige kan du rösta både på valdag 
och förtid. Du måste ha röstkortet vid förtidsröst, det är inte ett krav i vallokal.


Kontakt: gunnar.lundh@medborgerligsamling.se 

TIDTABELL  rösta från utlandet - Riksdagsvalet 2022
Datum Moment Anmärkning

Juli 23 Röstkort skickas ut Senaste datum. Bevaka 23 juli + postgång

Juli 28 Första dag att skicka din röst Skickas den innan = ogiltig

Aug 12 Sista omregistreringsdag Om det är aktuellt

Aug 18 Start röstning ambassader o.d.

Aug / Sept Slut röstning ambassader o.d. Kontrollera öppettider!

Sept 11 VALDAGEN Går ej att rösta från utland denna dag

(Sept 12) Slut ta emot brevröster på Valmyndigheten

Bra länkar

Valmyndigheten

www.val.se

Skatteverket 
www.skatteverket.se

UD/Ambassader/Konsulat

www.swedenabroad.se 

Svenskar i Världen (mycket info)

www.sviv.se 
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