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1. Introduktion 
 

För 100 år sedan var Sverige ett mycket fattigt land och många svenskar emigrerade för att 

söka lycka och välstånd på annat håll. Mycket har hänt sedan dess och idag är svenskar sett ur 

ett globalt perspektiv ett priviligierat folk, så även de svenskar som väljer att flytta till ett 

annat land (Solevid 2016). Gällande migranters politiska engagemang utöver val har mycket 

av den tidigare forskningen främst fokuserat på till exempel mexikaner och andra 

latinamerikanska folk i USA samt andra utsatta grupper så som flyktingar som lämnar sina 

hemländer på grund av krig och konflikter. Det innebär att man negligerat många andra 

migrantgrupper och variationen som kan finnas inom dem samt de kontexter inom vilka dessa 

migranter migrerar (Chaudray 2016). Få studier behandlar de migranter som kan ses som 

priviligierade och som lämnar sina hemländer på grund av andra orsaker än de som kopplas 

till krig och fattigdom. En studie som däremot har vänt på perspektivet är den av Sheila 

Croucher (2009) där hon undersöker amerikanska immigranter och deras vardag i Mexiko. 

Hon kommer fram till att amerikanarna inte skiljer sig nämnvärt från de mexikanska 

immigranterna i USA och deras politiska vanor och aktiviteter. Med detta som bakgrund kan 

man i den teoretiska ansatsen utgå ifrån en position där man tänker sig att svenska 

immigranter inte heller skiljer sig från andra immigranter. För när det gäller svenskar vet vi 

inte så mycket. Det finns det endast en tidigare extensiv studie som gjort en omfattande 

kartläggning av utlandssvenskars vanor, beteenden och syn på Sverige. Vi vet alltså mycket 

lite om svenska medborgare utanför Sverige och deras politiska intresse och aktiviteter. Man 

skulle till och med kunna påstå att de är osynliga deltagare i svenskt samhälle och politik.  

Nu finns det säkert många som ställer sig frågan att om forskningen främst fokuserat på vissa 

migrantgrupper, betyder inte det att man avstått från att undersöka de andra migrantgrupperna 

just för att de inte är lika intressanta? Shiela Croucher inledde sin studie med ett citat som kan 

hjälpa oss att se med nytt ljus på den frågan: 

Had people with such exotic customs, such irrational beliefs, such complex social 

organizations, and such tremendous power, been of any other skin colour they would have 

been studied in great depth and detail. Unfortunately, however, most of the world’s 

anthropologists are white, and it is a rare anthropologist indeed who studies somebody of his 

own colour. – Ron Crocombe (Croucher 2009, s.1) 
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Utifrån det synsättet kan vi tänka oss att en av orsakerna till försummandet av studier kring 

priviligierade migrantgrupper kan vara att personen som utför studien förmodligen också kan 

ses som priviligierad och därför är mer benägen att studera andra än ”sig själv”. Men jag anser 

att ingen grupp är ointressant att undersöka. Vi lever i en föränderlig värld som är i ständig 

rörelse. År 2005 bodde mer än 190 miljoner människor utanför sitt ursprungliga hemland, 

vilket innebär att om alla de människorna skulle ha ett gemensamt land så skulle det vara det 

femte folkrikaste landet i världen (Croucher 2009). För att man ska lyckas skapa sig en 

helhetsbild av och försöka förstå hur migranter intresserar eller inte intresserar sig för, och 

deltar eller inte deltar i, hemland- eller värdlandspolitik så måste man undersöka alla typer av 

migrantgrupper och jämföra dem med varandra. Precis som man gör när man studerar 

populationen inom landets gränser. 

Gruppen utlandssvenskar har vuxit sig större och är en grupp där många har eller kommer att 

få rösträtt och på så vis även rätt att påverka svensk politik genom att delta i val trots att de 

inte bor i Sverige. Men detta gäller inte bara Sverige utan i hela världen då globaliseringen 

gör så att immigranter får en allt viktigare roll i det politiska landskapet som präglar deras 

ursprungsländer (Chaudray 2016). Globaliseringen bidrar alltså till en förändring i de 

förutsättningar, möjligheter och begränsningar som finns för politiskt deltagande idag 

(Croucher 2009). Ur ett svenskt samhällsperspektiv är det på så vis nyttigt att veta mer om 

gruppen utlandssvenskar, även om de är i minoritet jämfört med befolkningen som bor 

permanent inom Sveriges gränser. För beslutsfattare kan utökad kunskap om den del av 

befolkningen som valt att lämna landet vara till nytta när man utformar dagens politik. Därför 

krävs det att fler undersökningar görs och att mer information samlas in. Hur engagerar sig 

utlandssvenskarna? Är de ens intresserade av svensk politik? Har de brutit banden med 

Sverige helt och fokuserar sitt politiska intresse mot det land som de bosatt sig i? 

SOM-institutet i Göteborg gav år 2016 ut rapporten Svenska Utlandsröster under ledning av 

Maria Solevid. Det är den största extensiva studien kring utlandssvenskar som någonsin gjorts 

och genomfördes med hjälp av utskick av pappersenkäter till slumpmässigt utvalda svenskar 

som enligt Skatteverkets folkbokföringsregister var bosatta i utlandet. Målet var bland annat 

att kartlägga vilka utlandssvenskarna är, deras syn på Sverige, medievanor och politiska 

deltagande med mera som man sedan jämförde med svenskar boendes i Sverige som hade fått 

svara på samma frågor i en nationell undersökning. Genom Svenska Utlandsröster får vi bland 

annat veta att utlandssvenskarnas politiska deltagande utöver val inte skiljer sig från hur 

svenskar i Sverige deltar, de är alltså lika mycket eller lika lite aktiva. Men problemet är att vi 
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inte vet om denna aktivitet riktar sig mot Sverige eller mot värdlandet eller mot båda. Ett 

annat problem är undersökningens urvalsgrupp. Man använde sig av Skatteverkets 

folkbokföringsregister för att identifiera svenska medborgare i utlandet, men verkligheten är 

den att många som bor i utlandet väljer att förbli folkbokförda i Sverige. Orsakerna till varför 

det är så kommer jag inte att gå in på, men problemet blir tydligt när man jämför 

uppskattningen av antalet utlandssvenskar som SOM-institutet gjort med uppskattningen 

gjord av organisationen Svenskar i Världen. Med stöd i Skatteverkets folkbokföringsregister 

uppskattar SOM-institutet att antalet svenska medborgare utomlands uppgår till ca 250 000 

(Solevid 2016) samtidigt som Svenskar i Världen rapporterar att det snarare är närmare 660 

000 (Svenskar i Världen 2015). Dessa är problem som Solevid et al. är medvetna om att 

rapporten och studiet kring utlandssvenskar tampas med och som jag därför har valt att ta 

fasta på i min studie och i mitt val av metod för att vidga kunskapen om utlandssvenskar 

ytterligare.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att bidra till ökad kunskap om denna grupp av svenska 

medborgare som valt att bosätta sig utanför Sverige samt bidra till forskningen kring 

migranters politiska deltagande utöver val. Studien syftar även till att undersöka om SOM-

studiens urvalsmetod att enbart undersöka folkbokförda utomlands är tillförlitligt om man vill 

generalisera till en större population. Till min hjälp har jag följande frågeställningar: 

● Hur ser det politiska deltagandet ut bland utlandssvenskar? 

● Åt vilket håll riktas det huvudsakliga deltagandet, mot Sverige eller värdlandet? 

● Skiljer sig deltagandet mellan de som är folkbokförda i Sverige och de som är folkbokförda 

utomlands?  

 

1.2 Disposition 
Efter denna inledande del av uppsatsen där studiens syfte och frågeställningar presenterats 

kommer jag att gå in på vad som sagts kring migranter och politiskt deltagande i den redan 

existerande forskningen. Därefter presenterar jag den metod jag använt mig av och sedan 

studiens resultat. Resultatet presenteras i tabeller som diskuteras och analyseras innan jag 

slutligen avslutar uppsatsen med att dra slutsatser och sammanfattar vad studien kommit fram 

till. 
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2. Teoretiskt fokus 
 

Som tidigare nämndes i introduktionen har majoriteten av forskningen kring migranter och 

politiskt deltagande fokuserat på utsatta grupper, men det finns några få undantag. Ett av de 

undantagen är Sheila Crouchers studie The Other Side of the Fence: American Migrants in 

Mexico (2009). Croucher kommer fram till att de amerikanska immigranterna inte skiljer sig 

markant från de mexikanska immigranterna i USA gällande det politiska deltagandet. De 

liksom mexikanarna utövar ofta även ett slags informellt medborgarskap, vilket betyder att de 

till exempel deltar i en lokal politisk gemenskap i värdlandet där de bor och arbetar aktivt för 

att påverka politiken och samhället utan att ha rösträtt i politiska val vilket oftast endast kan 

erhållas genom ett formellt medborgarskap. Det som skiljer amerikanska immigranter från 

mexikanska är de bakomliggande orsakerna som triggar igång dessa politiska aktiviteter, och 

de menar Croucher bland annat kan härledas till ursprungsländernas position på den 

ekonomiska världskartan (Croucher 2009).  

Hon menar att mexikanarna pushas av hemlandet att söka arbete utomlands och att behålla 

banden till Mexiko, bland annat i och med att landet drar nytta av mexikanska emigranternas 

arbete i utlandet då de ofta skickar hem pengar till sina familjer. De politiska aktiviteterna kan 

även triggas av det faktum att de i USA ofta blir marginaliserade vilket är något som de 

amerikanska immigranterna i Mexiko inte upplever och därför triggas deras aktiviteter igång 

av någonting annat. Croucher menar att USA inte är lika engagerade i dess emigranter då 

landet i sig inte är beroende av det kapital från utlandet som till exempel förvärvas genom 

emigranternas arbete. Amerikanarna i Mexiko lever generellt sett ett mycket bra liv och kan ta 

del av de fördelar som ges dem i och med att de har det bättre ställt än många mexikaner. 

Mexiko välkomnar dem eftersom de kommer från en ekonomisk stormakt och tar med sig 

kapital in i landet. Amerikanarnas politiska aktiviteter drivs därför i stället av motivationen att 

behålla de fördelar som finns med att komma ifrån och vara medborgare i en sådan 

ekonomisk stormakt som USA. Croucher uppmanar slutligen till utökad forskning kring 

ursprungsländerna och deras inblandning i sina emigranters politiska deltagande, eftersom 

tidigare studier mestadels har fokuserat på integration och kontextuella faktorer i värdlandet 

(Chaudray 2016). 
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Med Crouchers studie som underlag går jag vidare i den teoretiska framställningen med 

utgångspunkten att priviligierade immigranter och utsatta immigranter inte skiljer sig 

nämnvärt åt i avseende det politiska deltagandet. Därmed kan vi förutsätta att även om de 

flesta studier handlat om utsatta migrantgrupper så kan de teorier som härlett dessa även anses 

som relevanta i vårt fall med utlandssvenskarna.  

I studien Transnational politics and immigrant political participation in Europe (2016) 

nämner Chaudray två teoretiska perspektiv som båda är centrala och har stöd i tidigare 

forskning kring politiskt deltagande och förhållandet mellan integration och transnationalism. 

Det ena perspektivet handlar om assimilation och kan formuleras som en hypotes som menar 

att när immigranter anländer till värdlandet så kommer de att assimileras och anpassa sig till 

de nya politiska strukturerna som råder och därmed förlora sitt engagemang och intresse för 

politik i ursprungslandet. Enligt det perspektivet finns det alltså ett negativt samband mellan 

integration i värdlandet och transnationalism. Det andra perspektivet menar däremot att 

sambandet mellan de två är positivt och att lyckad socioekonomisk integration och 

assimilering i värdlandet i stället stärker det transnationella engagemanget. Detta är något som 

även Tsuda (2012) är inne på men som han i sin studie vidareutvecklade. 

Tsuda (2012) lägger stor vikt vid begreppet samtidighet. Han menar att vi måste lägga mer 

energi på att analysera hur immigranters engagemang i hemlandspolitiken samtidigt påverkar 

deras engagemang i värdlandspolitiken. För att få bättre förståelse för begreppet hänvisar 

Tsuda till Glick Schiller et als. definition av transnationalism som ett begrepp med två 

beståndsdelar. Den ena beståndsdelen kan kallas den gränsöverskridande och betyder att 

transnationalism handlar om de sociala anknytningar som immigranter har till sitt hemland 

över gränserna. Den andra beståndsdelen bygger vidare på detta och menar att immigranterna 

befinner sig i ”sociala fält” på båda sidor av gränsen vilket innebär att migranten har 

möjlighet att påverka och engagera sig i både hemlandet och värdlandet samtidigt. Det är 

detta dubbla engagemang som Tsuda menar att samtidighet handlar om och det är en 

nödvändighet för transnationalism samt är det som skiljer det från nationalism. Han föreslår 

därefter fyra olika sätt att konceptualisera samtidigheten mellan hem- och värdland. Viktigt att 

komma ihåg är att immigranters engagemang är föränderligt över tid och beror på olika 

kontextuella och socioekonomiska faktorer. De fyra koncepten är följande:  

1. Samtidigheten mellan hem- och värdland är ett nollsummespel. Det innebär att ju större 

intresse gentemot det ena landet desto mindre mot det andra. Resurserna (sociala och 

ekonomiska) räcker inte till och eftersom migranter tenderar att lägga mer resurser på det land 



8 
 

eller samhälle som de känner starkare anknytning till finns därför inte tillräckligt med resurser 

för att engagera sig i det andra samtidigt. Detta menar Tsuda är vanligast bland nyanlända 

immigranter som är marginaliserade i det nya samhället och därför engagerar sig i 

hemlandspolitiken som de känner starkare anknytning till (Tsuda 2012).  

2. Engagemang i ett land kan samexistera med engagemang i det andra, men utan att de 

påverkar varandra. Så är fallet till exempel när en migrant engagerar sig vid samma tidpunkt i 

båda länderna men av helt skilda anledningar.  

3. Engagemanget i båda länderna kan vara ömsesidigt förstärkande. Starkt intresse för och 

engagemang i det ena landet innebär att man även är intresserad av och engagerad i det andra. 

Detta kan exempelvis ske om immigranter blir väl integrerade i värdlandet och på så vis får 

mer resurser att investera i engagemang i hemlandet. När de då investerat i det hemlandet kan 

de få tillgång till mer resurser som de kan ta tillbaka till värdlandet. Det här är vanligast bland 

de immigranter som bott i värdlandet länge och vars socioekonomiska situation är stabil. 

Erhållet medborgarskap i värdlandet kan därför också vara en stärkande faktor (Tsuda 2012).  

4. Precis som det i föregående punkt påstås att engagemang i båda länder kan vara ömsesidigt 

förstärkande så kan det även vara ömsesidigt försvagande. Lågt engagemang i det ena landet 

innebär lågt engagemang i det andra. Denna hypotes menar han däremot är den ”minst 

samtidiga” och minst troliga av de fyra eftersom man kan anta att det är en naturlig del av 

mänskligheten att sträva efter mer resurser och sträva efter att tillhöra något. Blir immigranten 

då marginaliserad i ett samhälle kan man anta att hen söker sig till det andra i stället. 

Exkludering från båda samhällena kan däremot fortfarande ske, men då av helt skilda 

anledningar (Tsuda 2012). 

Maria Solevid et al (2016) diskuterar också Tsudas fyra perspektiv i SOM-institutets 

omfattande kartläggning av utlandssvenskar, vilken är den viktigaste kunskapskällan för min 

studie. Men innan den studien genomfördes hade Pamela Juarez Morgan upptäckt samma 

kunskapslucka i forskningen och skrivit sin C-uppsats vid Uppsala Universitet om just 

utlandssvenskars politiska deltagande. Studien var av extensiv karaktär och genomfördes 

genom att hon skickade ut webbenkäter till medlemmar i en organisation för utlandssvenskar. 

Hon kom fram till att utlandssvenskar deltar i liten grad i representativa aktiviteter så som 

deltagande i val, men desto mer i alternativa aktiviteter och då främst när det gäller att 

kontakta politiker, tjänstemän eller massmedia (Juarez Morgan 2012). Dessa aktioner är något 

som för många år sedan sågs som tecken på olydnad bland befolkningen, men som i dagens 
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representativa demokrati ses som naturliga inslag i individers politiska engagemang 

(Johansson 2010). SOM-institutet tog tillvara på denna kunskap och genomförde sedan den 

mest omfattande studien om utlandssvenskar som gjorts hittills.  

 

2.1  Svenska Utlandsröster 
SOM-institutets undersökning leddes av Maria Solevid, som i ett eget kapitel i rapporten 

Svenska Utlandsröster talar om politiskt deltagande som något gränslöst. Detta eftersom 

politiskt deltagande består av mer än bara institutionella, reglerade och representativa aktioner 

så som valdeltagande. Att delta i nationella val är något som bara är medborgare förunnat. 

Men att delta i andra icke-institutionella politiska aktiviteter är något som alla kan göra, 

medborgare som icke-medborgare, och de frågor som det då handlar om kan vara personliga, 

lokala eller till och med globala (Solevid 2016). Detta går att jämföra med Crouchers (2009) 

diskussion om utövandet av ett informellt medborgarskap. Därför är politiskt deltagande idag 

gränslöst. I studien påpekar även Solevid att det finns olika typer av förklaringar till politiskt 

deltagande och drar bland annat på Verba et als. tanke om att det kan bero på huruvida en 

individ vill, kan eller blir tillfrågad. Förklaringsfaktorerna i det fallet relateras alltså till en 

individs motivation, resurser samt i vilken utsträckning man mobiliserar (Solevid 2016).  

Ett annat perspektiv som Solevid tar upp är att politiskt deltagande bland immigranter 

påverkas av socialisering och anknytning, hur deras relation till hemlandet ser ut gentemot 

relationen till värdlandet. Detta liknar Chaudrays (2016) idéer och kan kopplas till hur länge 

man bott i värdlandet och huruvida de nya normerna man möter där påverkar ens intressen. 

Socialiseringsperspektivet är den vanligaste förklaringsfaktorn till varför det politiska 

deltagandet ser ut som det gör och likt Tsuda (2012) så menar även Solevid att detta är 

föränderligt över tid. Hon förklarar också att de transnationella aktiviteterna är något som 

utmärker många migranter, och att svenskar inte är något undantag (Solevid 2016). 

I SOM-studien utgick forskarna från Skatteverkets folkbokföringsregister över bosatta 

svenskar i utlandet och skickade sedan ut pappersenkäter till slumpmässigt utvalda svenska 

medborgare runt om i världen. Som en del av resultatet av frågorna angående politiskt 

deltagande framkom att 29% av utlandssvenskarna hade skrivit under en namninsamling och 

5% hade deltagit i en demonstration. Vidare hade 10% kontaktat en politiker och 14% 

kontaktat en tjänsteman. Det var även 9% som uppgav att de kontaktat eller medverkat i 

media och så mycket som 30% som hade samlat in eller skänkt pengar till en 

politisk/samhällelig sak. Resultaten visar hur aktiva utlandssvenskarna varit de senaste 12 
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månaderna, men det går inte att avgöra om dessa aktiviteter varit riktade mot Sverige eller 

mot värdlandet (Solveid 2016). Detta är ett problem eftersom att vi trots att Solevid påpekar 

att svenskar likt andra migranter ägnar sig åt gränsöverskridande aktiviteter inte kan bevisa att 

så är fallet. De frågor som ställdes var generella och riktade sig till Sverige, värdlandet eller 

till och med till tredje part. Man gjorde alltså ingen skillnad på aktiviteterna vilket jag har valt 

att ta fasta på i denna studie för att försöka reda ut vilket land svenskar utomlands riktar sitt 

politiska intresse mot. 

Ett annat problem med SOM-studien är, som också redan nämnts kortfattat i inledningen, den 

valda urvalsgruppen. Genom att endast utgå från Skatteverkets folkbokföringsregister så går 

man miste om alla de svenskar som trots att de bor utomlands ändå av olika anledningar valt 

att vara fortsatt folkbokförda i Sverige. För att få folkbokföra sig utomlands måste man 

dessutom ha bott, eller ha för avsikt att bo, utanför Sverige under ett år eller mer 

(Skatteverket, Flytta Utomlands). Det innebär att man med folkbokföringsregistret som 

utgångspunkt även missar de personer som nyss lämnat Sverige eller som av olika skäl bor 

lite mindre än ett år utomlands för att sedan återvända. Vi vet inte om de som är folkbokförda 

i utlandet är representativa för utlandssvenskar som helhet, eller om de som valt att förbli 

folkbokförda i Sverige har andra politiska vanor. Om vi lyckas nå dessa båda grupper har vi 

en god chans att kunna säga något om utlandssvenskar som helhet. Med SOM-

undersökningen som huvudsaklig utgångspunkt och med hjälp av teorier om politiskt 

deltagande och migration har jag därför valt att studera utlandssvenskars politiska deltagande 

för att bygga vidare på den existerande forskningen och bidra till ökad kunskap inom detta 

område och om svenska medborgare utomlands.   

 

2.2  Tänkbara hypoteser 
Utifrån den ovan presenterade forskningen och teorierna har jag valt att formulera hypoteser 

mot vilka jag kommer ställa undersökningens resultat för att sedan kunna svara på de 

huvudsakliga frågeställningarna. Hypoteserna lyder som följande:  

H1 (a): Högt deltagande i ena landet innebär lägre deltagande i det andra. 

H1 (b): Högt deltagande i ett land kan samexistera med högt deltagande även i det andra. 

H2 (a): De som är folkbokförda utomlands deltar i högre grad i politiska aktiviteter riktade 

mot värdlandet än de som är folkbokförda i Sverige. 
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H2 (b) De som är folkbokförda utomlands deltar i mindre grad i politiska aktiviteter riktade 

mot Sverige än de som är folkbokförda i Sverige. 

Hypoteserna H1 (a) och H1 (b) är teoretiskt styrda och inspirerade av Tsudas (2012) och 

Chaudrays (2016) teorier om integration och samtidighet. Samtidigt är hypotes H2 (a) och H2 

(b) metodologiskt styrda i och med att de grundar sig på SOM-institutets metodval, men de 

bygger på egna antaganden. Detta eftersom det inte finns några teorier som behandlar 

folkbokföring specifikt och politiskt deltagande. Enligt Solevid (2016) finns heller ingen 

skillnad i deltagande mellan de som har bott länge utomlands och de som nyss flyttat, och 

anknytning spelar heller ingen stor roll. Men min studie visar att antalet som är folkbokförda i 

värdlandet är högst bland de som bott där i mer än 10 år och sjunker steg för steg och är lägst 

bland de som bott där kortast tid. Bland antalet folkbokförda i Sverige finner vi att de flesta 

tillhör gruppen som nyss flyttat utomlands. Sedan sjunker antalet i takt med att man spenderar 

fler år i utlandet och minst antal folkbokförda i Sverige finner vi bland de som bott utomlands 

i 10 år eller mer. Vi leker därför med tanken att de som valt att folkbokföra sig i ett annat land 

än Sverige är de som bott utomlands en längre tid eller de som planerar att göra det och längre 

tid i värdlandet kan därefter leda till högre grad av integration vilket vidare leder till högre 

deltagande i värdlandet och mindre i hemlandet (Chaudray 2016). 

 

3.  Tillvägagångssätt  
 

Jag har valt ett hypotes-deduktivt tillvägagångssätt vilket innebär att jag utgår från hypoteser 

som skapats utifrån inspiration från tidigare forskning och som anger ett möjligt 

verklighetsscenario. Hypoteserna prövas sedan mot undersökningens resultat innan slutsatsen 

dras där jag svarar på studiens frågeställningar. Uppsatsens karaktär kan sägas vara 

beskrivande då den inte ämnar komma med förklaringar till varför det politiska deltagandet 

bland utlandssvenskar ser ut som det gör (Teorell & Svensson 2007). Studien syftar som 

tidigare nämnt till att beskriva hur det politiska deltagandet är riktat bland utlandssvenskarna, 

men den syftar även till att undersöka om SOM-studiens urvalsmetod att enbart undersöka 

folkbokförda utomlands är tillförlitligt om man vill generalisera till utlandssvenskar som 

helhet. För att nå dessa mål har jag därför använt mig av en annan metod för att nå så många 

utlandssvenskar som möjligt, vi kan kalla den Facebookmetoden.  
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Vi vet som sagt att det finns ett stort mörkertal gällande antalet svenska medborgare som bor 

utomlands. Eftersom långt ifrån alla väljer att folkbokföra sig i utlandet så förlorar vi därmed 

ett stort antal möjliga respondenter om vi endast fokuserar på de som har folkbokfört sig i 

värdlandet. För att nå så många svenskar i utlandet som möjligt har jag anpassat min metod 

till de resurser jag har och valde att främst använda mig av sociala medier. Jag kontaktade 57 

olika Facebookgrupper varav några är riktade direkt till svenskar i specifika länder eller städer 

och andra är direkt kopplade till svenska ambassader, konsulat samt Svenska Kyrkan runt om 

i världen. Några svarade inte på min kontaktförfrågan medans andra svarade att de gärna ville 

hjälpa mig att sprida enkäten i andra kanaler. Jag fick även hjälp av några individer som på 

eget initiativ spred enkäten i andra grupper med utlandssvenskar. I Facebookgrupperna där jag 

personligen kunde skriva ett inlägg, och på så vis nå respondenterna direkt, länkade jag till 

enkäten och beskrev undersökningens innehåll för att ge respondenterna all nödvändig 

information samt gav dem möjlighet att kontakta mig vid eventuella frågor. Från och med att 

jag började sprida enkäten hölls den öppen i en vecka och totalt lyckades jag samla in 666 

unika svar. 

 

3.1 Avgränsningar 
Det första steget i arbetet med att avgränsa studien togs i mitt val av vilken typ av studie jag 

ville genomföra. Jag valde mellan att genomföra en intensiv intervjustudie eller en extensiv 

enkätstudie, och valet föll på det senare då jag kom fram till att en intervjustudie skulle vara 

mycket mer tidskrävande. Risken att på sådan kort tid inte få tag på tillräckligt antal personer 

som skulle kunna tänka sig att delta var överhängande. Enkäter blev därför det perfekta valet 

för att få in så många svar som möjligt på kort tid. Att fokusera på sociala medier och främst 

Facebook är en avgränsning i sig som jag valde utifrån de resurser jag hade. Tidsmässigt 

ansåg jag att det var det mest effektiva valet.  

Gällandet enkätens utformning begränsade jag antalet frågor för att försöka hålla enkäten kort 

men ändå innehållsrik. Jag hade kunnat ställa fler frågor om exempelvis användningen av 

sociala medier i politiskt syfte eller om engagemang i politiska partier. Jag hade även kunnat 

ställa mer specifika frågor för få vetskap om substansen i de olika aktiviteterna och vad deras 

syfte var. Tillslut valde jag ändå frågor som till stor del redan använts i SOM-institutets studie 

om utlandssvenskar för att förenkla jämförandet av studiernas olika metodval och resultat och 

göra det tydligt vilken forskning som min studie främst bygger på. När man skapar en enkät 

finns det en risk att osystematiska mätfel uppkommer om exempelvis respondenterna inte är 
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tillräckligt noggranna och råkar missa att svara på några frågor, och det finns även en risk att 

respondenterna tolkar frågorna olika (Teorell & Svensson 2007). I och med att jag valt frågor 

som redan testats i en tidigare studie anser jag däremot att risken för osystematiska mätfel 

minskar och att reliabiliteten därför stärks. 

En annan avgränsning som är viktig att nämna är mitt val att inte vikta resultaten. Som 

resultatdelen kommer att visa så finns det en skevhet i könsfördelningen bland de som svarade 

på enkäten och även en viss skevhet mellan de som är folkbokförda i Sverige och de som är 

folkbokförda i värdlandet. Om man viktar resultaten kan man ge mer värde åt den grupp 

respondenter som är underrepresenterade i studien om man tror att det har någon betydelse för 

resultatet. I tidigare metodkurser har jag inte fått möjlighet att lära mig hur viktning går till, 

vilket har spelat stor roll i varför jag avstått att vikta resultaten i denna studie då jag ansett att 

arbetet med att lära sig hur man genomför det skulle varit för kostsamt tidsmässigt. Ett annat 

argument till varför jag valt att inte vikta variabeln kön är att jag inte tror att kön spelar någon 

större betydelse när man undersöker skillnaden mellan de utlandssvenskar som är 

folkbokförda i Sverige och de som är folkbokförda i värdlandet. Man bör däremot ha dessa 

existerande skevheter i åtanke när man analyserar resultatet. 

 

3.2 Enkätens utformning 
För att förstå hur jag operationaliserat politiskt deltagande bjuder jag härmed in er till en 

diskussion kring enkätens utformning. För det är med en trovärdig operationalisering genom 

korrekt ställda frågor som vi vet om den här studien faktiskt lyckas mäta det den ämnar mäta. 

Operationaliseringen av politiskt deltagande utgår från Solevids (2016) undersökning i SOM-

institutets studie, där hon talar om politiskt deltagande utöver val som något som ofta är icke-

institutionellt. Det innebär alltså att den typen av deltagande inte styrs eller regleras av lagar 

mer än grundläggande demokratiska lagar där politiska fri- och rättigheter ingår samt 

demonstrationsfrihet och yttrandefrihet. I bred bemärkelse är politiskt deltagande utöver val 

alltså något som direkt eller indirekt menar att påverka ett politiskt utfall.  

Arbetet med utformningen av en enkät är därefter utmanande eftersom man måste tänka sig in 

i respondentens sits och både göra den lockande för respondenten att svara på samt ställa 

tydliga frågor på ett sådant vis att man undviker i sådan stor grad som möjligt att frågorna 

missuppfattas. För att motivera utlandssvenskar att svara på enkäten gav jag dem i 

presentationen av enkäten information om det huvudsakliga syftet samt information om att 

deras anonymitet är garanterad. Jag erbjöd även intresserade möjligheten att få ta del av 
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studiens resultat när uppsatskursen är avslutad vilket en del nappade på. Vidare valde jag att 

hålla enkäten så pass kort att det skulle ta ca 5 minuter att svara på frågorna eftersom en 

kortare enkät ökar chansen att fler personer väljer att delta. På så vis kanske även de som är 

mindre intresserade av ämnet politik i sig även kan tänka sig att avvara 5 minuter av sin tid. 

Det finns däremot alltid en risk att det huvudsakligen är de som är intresserade av enkätens 

huvudämne som känner sig manade att delta. 

Frågorna i enkäten är antingen helt eller delvis tagna från tidigare studier av Juarez Morgan 

(2012) och Solevid (2016). Fråga 1 till 11 ställdes för att få en överblick över vilka 

utlandssvenskarna är som har svarat på enkäten och lite om deras koppling till Sverige samt 

intresse för politik och samhälle. Även om inte dessa frågor i sig bidrar med svar på min 

frågeställning så kan det vara bra att veta hur urvalsgruppen ser ut. I och med valet att 

använda mig av sociala medier och främst Facebook för att sprida min enkät är urvalsgruppen 

slumpmässigt vald. Jag har spridit min enkät till så många som möjligt men har inte makt över 

vem eller vilka som i slutändan valt att svara på den. Gällande frågorna om vart man bor 

utanför Sverige och vart man är folkbokförd så valdes de specifika länderna utifrån Svenskar i 

Världens (2015) lista där man uppskattar att det bor 11 000 svenskar eller mer. Tanken var att 

det kanske var störst chans att få tag på människor i dessa länder, och därför valdes även de 

Facebookgrupper jag kontaktade utifrån samma lista. 

Fråga 12 till 23 handlar därefter om de aktiviteter som jag valt att mäta. Dessa utgår från 

operationaliseringen som tagits från Solevid (2016) och de frågor som användes i samma 

studie. Enda skillnaden är att frågorna jag ställer är dubbelt så många i och med att den ena 

tydligt riktar sig mot deltagande i Sverige och den andra mot deltagande i värdlandet, i övrigt 

är de likadana. I slutet av enkäten gavs respondenterna möjlighet att lämna personliga 

kommentarer för att på så vis kunna lämna feedback angående enkätens utformning eller 

information om sin personliga situation. De personliga kommentarerna ska inte ses som 

representativa för populationen utan snarare ses som ett tillägg i den information vi får från 

enkäterna som diskuteras och analyseras i resultatdelen. 

 

3.3 Material och källkritik 
Under denna studie har jag nästan enbart använt mig av elektroniska källor med undantag för 

metodboken Att fråga och att svara av Teorell och Svensson (2007). De enkäter som 

respondenterna har svarat på har även de varit elektroniska. De material jag använt mig av är 

relativt färska och bör därför ses som relevanta fortfarande idag. Något som kan ses som en 
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kritik mot min teoridel är det faktum att de teorier jag valt är ganska smala och att jag skulle 

kunna ha inlett teoridelen med en kort genomgång av några klassiska teorier gällande politiskt 

deltagande till exempel av Verba, Schlozman & Brady som många senare studier bygger på. 

Detta var något som jag planerade att ha med men som jag fick avstå på grund av tidsbrist. En 

annan kritik mot källmaterialet kan riktas mot källan till studiens resultat, alltså 

urvalsgruppen. I och med att jag använt mig av sociala medier faller de som inte använder sig 

av sociala kanaler online och främst Facebook utanför urvalsramen. Det sker alltså ett 

naturligt bortfall utöver de som av olika själva valt att inte delta i undersökningen. Detta kan 

ses som en brist om man tänker i termer av validitet eftersom det blir ett systematiskt mätfel 

som man måste ha i åtanke när man uttalar sig om representativiteten för populationen som 

helhet. Jag tror däremot att det är ett problem som är svårt att komma förbi i studiet av 

utlandssvenskar på grund av svårigheterna att ringa in alla svenska medborgare i världen och 

därför bör inte så stor vikt läggas vid det problemet. Validiteten bör i stället ses som stärkt i 

jämförelse med den tidigare studien av SOM-institutet eftersom vi nu inkluderar även de som 

inte är folkbokförda i värdlandet och på så vis ökar chanserna för bättre representativitet. 

 

4.  Resultat & Analys 
 

Innan vi gör ett försök att besvara våra huvudsakliga frågeställningar kan det vara av intresse 

att vi skaffar oss en överblick över vilka utlandssvenskarna är som har svarat på enkäten för 

att få en uppfattning om fördelningen inom den slumpmässiga urvalsgruppen. Antal unika 

enkätsvar uppgick till 666 stycken, att antal respondenter på varje fråga sedan skiljer sig beror 

på att vissa personer antingen missat eller medvetet valt att inte svara på just den frågan. 

Resultaten presenteras i nedanstående tabell. 

Tabell 1; Enkätfråga 1–7. Överblick över respondenterna.  

KÖN ANTAL ANDEL % 

Man 189 29.4 

Kvinna 452 70.3 

Annat 2 0.3 

ÅLDER ANTAL ANDEL % 

Under 18 3 0.5 

18–24 92 14.3 
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25–30 142 22.1 

31–40 134 20.9 

41–50 134 20.9 

51–64 97 15.1 

65 eller äldre 40 6.2 

VÄRDLAND ANTAL ANDEL % 

Australien 85 13.3 

Danmark 87 13.6 

Finland 8 1.3 

Frankrike 68 10.6 

Italien 18 2.8 

Norge 49 7.6 

Spanien 18 2.8 

Storbritannien 151 23.6 

Thailand 11 1.7 

Tyskland 87 13.6 

USA 23 3.6 

Annat land* 36 5.6 

FOLKBOKFÖRING ANTAL ANDEL % 

Sverige 180 27.9 

Annat land 465 72.1 

ANTAL ÅR UTOMLANDS ANTAL ANDEL % 

0–1  94 14.6 

1–5 159 24.7 

5–10 126 19.6 

Mer än 10 265 41.2 

FLYTTA TILLBAKA TILL SVERIGE ANTAL  ANDEL % 

Ja, helt säkert 68 10.8 

Ja, förmodligen 90 14.3 

Kanske 182 28.9 

Nej, förmodligen inte 209 33.2 

Nej, helt säkert inte 57 9.1 

Vet inte 23 3.7 

SPRÅK I HEMMET ANTAL ANDEL % 

Svenska 158 24.8 

Annat språk 229 35.9 
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Svenska och annat språk 251 39.3 

* Andra länder som kom till min kännedom via respondenters kommentarer var Argentina, Belgien, Isle of Man, 

Kina, Nya Zeeland och Vitryssland.  

Frågorna som respondenterna har svarat på är enkätfråga 1–7, se bilaga.. 

Det resultaten visar oss är att det är en relativt jämn åldersfördelning bland de som svarat på 

enkäten. Vi kan även se att av de 11 länderna som valdes på basis av Svenskar i Världens 

uppskattning av hur utlandssvenskarna är fördelade runtom i världen, ut så är det några länder 

som sticker ut i och med att de har väldigt få respondenter i förhållande till andra. Länderna 

som valdes ut hade alla enligt Svenskar i Världen 11 000 eller mer svenskar bosatta hos sig 

(Svenskar i Världen 2015). Att jag trots olika insatser och försök att nå dessa men fått så pass 

få svar från några specifika länder kan tyda på olika saker, men kanske främst att man bör 

överväga ett annat metodval än huvudsakligen sociala medier för att nå fram till de svenskar 

som bor just där. Av alla respondenter är det dessutom ungefär en tredjedel som fortfarande är 

folkbokförda i Sverige och det är vanligast att ha bott utomlands i mer än 10 år. Vi får även 

veta att de flesta tror att de inte kommer att flytta tillbaka till Sverige permanent, men sett 

över det hela är det många som ändå lämnar dörren öppen och menar att det kan finnas en 

chans att de kommer att återvända. En stor del av svenskarna talar även ett annat språk än 

svenska i sitt hem. 

Den kanske viktigaste informationen vi får ut från det här resultatet som kan vara värt att ha i 

åtanke är spridningen mellan könen. Det är så mycket som ungefär 70 % av respondenterna 

som identifierar sig som kvinnor medans det endast är ca 30 % män (andelen som svarat 

”annat” är så liten, därav denna avrundning). Enligt SOM-studiens diskussion om 

representativitet uppgick andelen svenska kvinnor utomlands år 2014 till 53% och andelen 

män var 47%. Könsfördelningen bör om inget drastiskt har hänt inte vara fullt så skev som 

min undersökning visar. Men innebär det att kvinnor mer benägna att svara på enkäter? Är 

män mindre intresserade av politik? Använder kvinnor sociala medier i större utsträckning än 

män? Är det på grund av att jag som leder studien är kvinna som fler kvinnor valt att delta? 

Vad detta beror på kan vi egentligen bara spekulera i men det kan ändå vara bra att ha i åtanke 

när vi analyserar resultatet. Det är möjligt att politiskt intresse och aktiviteter skiljer sig 

mellan könen, tyvärr saknas det tid att undersöka det i denna uppsats. Däremot så tror jag att 

kön spelar mindre roll när man jämför de som är folkbokförda i Sverige och de som är 

folkbokförda i ett annat land. Hur som helst så är det bra att komma ihåg att denna skevhet 

existerar.  
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4.1  Politiskt intresse eller samhällsintresse? 
I nedanstående tabeller kan vi se utlandssvenskarnas intresse för svensk politik och 

värdlandspolitik samt benägenhet att följa nyheter i respektive land. Det framgår inte vilken 

typ av nyheter som svenskarna följer men vi kan anta att det förekommer individuella 

skillnader där några exempelvis följer allt medans andra bara följer specifika nyhetsområden. 

Resultaten presenteras i nedanstående tabell.  

 

Tabell 2.1; Enkätfrågor 8–11. Utlandssvenskars politiska och samhälleliga intresse. 

INTRESSE SVENSK POLITIK ANTAL ANDEL % 

Mycket intresserad 167 26.4 

Ganska intresserad 261 41.2 

Lite intresserad 164 25.9 

Inte alls intresserad 41 6.5 

INTRESSE VRDL.* POLITIK ANTAL ANDEL % 

Mycket intresserad 169 26.7 

Ganska intresserad 267 42.3 

Lite intresserad 158 25 

Inte alls intresserad 38 6 

FÖLJER SVENSKA NYHETER ANTAL ANDEL % 

Dagligen 369 57.3 

Någon el. några gånger i veckan 193 30 

Mer sällan 77 12 

Aldrig 5 0.8 

FÖLJER VRDL.* NYHETER ANTAL ANDEL % 

Dagligen 407 63.3 

Någon el. några gånger i veckan 167 26 

Mer sällan 63 9.8 

Aldrig 6 0.9 

*Förkortning för ”värdlandet” som i enkätfrågan motsvaras av ”landet du är bosatt”. 

Frågorna som respondenterna har svarat på är enkätfråga 8-11, se bilaga.. 

Siffrorna visar att utlandssvenskar utger sig för att vara i princip lika intresserade för svensk 

politik som för politiken i värdlandet. Min personliga uppfattning är att det även är en relativt 

jämn fördelning bland de som tar del av svenska nyheter och nyheterna i värdlandet. Även om 

det praktiskt sett är svårt att jämföra dessa frågor då de är ställda på olika sätt, tycker jag att 

man ändå kan säga att man inte behöver vara mycket intresserad av politik för att följa 
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nyhetsuppdateringen dagligen. Intresset för politik behöver alltså inte ha något att göra med 

om man följer de svenska nyheterna eller nyheterna i värdlandet. Men min tolkning av 

resultaten är att det ändå kan finnas ett starkare intresse för samhället generellt än för politik 

specifikt. Detta eftersom om att andelen som tar del av nyheter dagligen eller någon eller 

några gånger i veckan uppgår till ungefär 90% för både svenska nyheter och nyheter i 

värdlandet. Möjligheten att man där fångat upp även de som exempelvis är lite intresserade av 

politik eller inte alls intresserade är stor.  

 

Som tidigare nämnt förekommer det skillnader inom gruppen gällande vad för slags nyheter 

man följer. I de övriga kommentarer som vissa respondenter valt att lämna blir vi informerade 

om att någon följer Sveriges Radios program ”Det politiska spelet” varje vecka, någon annan 

följer endast sina specialintressen och följer svenska nyheter för att hålla det svenska språket 

vid liv och en tredje respondent uppger att de nyheter hen följer på lokal nivå främst handlar 

om sådant som har påverkan på barnens dagis och framtida skola. Detta skulle man kunna 

tolka som att politiskt intresse kan påverka hur man följer nyheter men även att det kan finnas 

andra intressen och ett språkligt syfte med att följa nyheter samtidigt som det kan finnas 

praktiska skäl. Vi måste alltså akta oss för att dra definitiva slutsatser mellan intresse för 

politik och hur ofta man tar del av nyheter då vi inte genom detta resultat kan se om det 

föreligger någon kausalitet dem emellan eftersom att allting inte bottnar i politiskt intresse. 

Däremot så pekar resultaten i SOM-studien på att det finns ett samband och att respondenter 

som är ganska eller mycket intresserade av politik även är de som i högre grad följer 

nyhetsmedier. Annat som kan påverka individers upplevda relevans av att följa nyheter och 

media är anknytningsgraden och känslan av hemmahörande (Solevid 2016). 

 

Men nu är frågan om vi kan vi se samma mönster i nästa tabell när vi kollar på de som är 

folkbokförda i Sverige och de som är folkbokförda i värdlandet för sig? Eftersom denna 

studie även ämnar testa SOM-studiens metodval med att lägga till de som fortfarande är 

folkbokförda i Sverige så presenteras skillnaden mellan dessa två grupper i tabellen nedan.  
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Tabell 2.2; Enkätfrågor 8–11. Skillnad mellan folkbokförda i Sverige och folkbokförda i 

värdlandet 

 FOLKBOKFÖRD SV. FOLKBOKFÖRD VRDL.* 

INTRESSE SVENSK POLITIK ANTAL ANDEL % ANTAL ANDEL % 

Mycket intresserad 59 33.2 108 23.7 

Ganska intresserad 65 36.5 196 43.1 

Lite intresserad 41 23 123 27 

Inte alls intresserad 13 7.3 28 6.2 

INTRESSE VRDL.* POLITIK ANTAL ANDEL% ANTAL ANDEL % 

Mycket intresserad 36 20.9 133 28.9 

Ganska intresserad 52 30.2 215 46.7 

Lite intresserad 64 37.2 94 20.4 

Inte alls intresserad 20 11.6 18 4 

FÖLJER SVENSKA NYHETER ANTAL ANDEL % ANTAL ANDEL % 

Dagligen 102 56.7 267 57.5 

Någon el. några gånger i veckan. 60 33.3 133 28.7 

Mer sällan 17 9.4 60 12.9 

Aldrig 1 0.6 4 0.9 

FÖLJER VRDL.* NYHETER ANTAL ANDEL % ANTAL ANDEL % 

Dagligen 81 45 326 70.4 

Någon el. några gånger i veckan 66 36.7 101 21.8 

Mer sällan 29 16.1 34 7.3 

Aldrig 4 2.2 2 0.4 

*Förkortning för ”värdlandet” som i enkätfrågan motsvaras av ”landet du är bosatt”. 

Frågorna som respondenterna har svarat på är fråga 8-11, se bilaga.. 

När vi nu jämför dessa två grupper kan vi se att det finns skillnader dem emellan. Gruppen 

utlandssvenskar som helhet verkar vara lika intresserade av svensk politik som politik i 

värdlandet, men de som fortfarande är folkbokförda i Sverige förefaller vara mer intresserad 

av svensk politik än politiken i värdlandet. De som är folkbokförda i värdlandet verkar vara 

aningen mer intresserade av politiken i värdlandet än svensk politik, men skillnaden är 

mycket mindre. Min tolkning av detta resultat är att svenskar som är folkbokförda i värdlandet 

tenderar att ha ett större transnationellt politiskt intresse än de som fortfarande är folkbokförda 

i Sverige. Med koppling till den teoretiska genomgången kan det i det här fallet sägas att 

folkbokförda i värdlandet tenderar att i större grad ha en gränsöverskridande anknytning till 
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både hemland och värdland. De som är folkbokförda i Sverige är alltså lite mer 

sverigeorienterade och de som är folkbokförda i värdlandet är lite mer riktade mot värdlandet.  

 

I en kommentar som lämnats av en respondent förklarade hon att svaren hon gav angående 

intresse för värdlandspolitik och nyheter inte styrdes av ett verkligt ointresse, utan snarare 

grundar sig på svårigheten att hänga med då det tar ett tag att få en uppfattning om hur det 

politiska klimatet ser ut i det nya landet. Hen påpekade också svårigheten att då ta ställning i 

politiska frågor som till exempel skola och äldreomsorg som ofta diskuteras när man inte har 

någon personlig koppling till det. Man ska dock komma ihåg att detta bara är en kommentar 

från en respondent och att det därför inte behöver vara representativt för urvalsgruppen, men 

likväl så är den intressant. Om vi går tillbaka till vår teori kan vi se att den kommentaren går 

att koppla till Tsudas påstående om politiskt deltagande som ett nollsummespel och att 

migranter engagerar sig i det land man känner att man har starkare anknytning till. Talar vi 

om anknytning skulle vi även kunna tänka oss att de som valt att folkbokföra sig utomlands 

har en starkare anknytning till och är mer integrerade i värdlandet än de som fortfarande är 

folkbokförda i Sverige. En titt på våra resultat hittills skulle i så fall gå hand i hand med idén 

om att engagemang i det ena landet kan samexistera med engagemang i det andra landet. 

(Tsuda 2012), eftersom de som är folkbokförda utomlands ändå verkar ha ett ganska stort 

intresse för vad som händer i Sverige. Men om det verkligen stämmer återstår att se. I nästa 

avsnitt kollar vi därför närmre på olika typer av politiskt deltagande.  

 

4.2 Politiska aktiviteter 
För att mäta olika typer av politiska aktiviteter valde jag att utgå ifrån samma typ av 

enkätfrågor som SOM-studien använde sig av. Men för att försöka se i vilken riktning 

utlandssvenskar riktar sitt engagemang valde jag att ställa en fråga riktad mot Sverige och en 

identisk frågad riktad mot värdlandet. Resultatet presenteras i nedanstående tabell.  

Tabell 3.1; Enkätfråga 12–23. Utlandssvenskars sammanlagda aktiviteter. 

AKTIVITET RESPONDENTER ANTAL JA % ANDEL JA  

Skrivit under namninsamling Sv. 641 168 26.2 

Skrivit under namninsamling 

vrdl.* 

640 290 45.3 

Kontaktat politiker i Sv. 643 42 6.5 

Kontaktat politiker i vrdl.* 642 97 15.1 
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Deltagit i demonstration i Sv. 640 38 5.9 

Deltagit i demonstration i vrdl.* 644 98 15.2 

Kontaktat tjänsteman på lokal, 

regional el. nationell nivå i Sv. 

 

642 

 

128 

 

19.9 

Kontaktat tjänsteman på lokal, 

regional el. nationell nivå i vrdl.* 

641 196 30.6 

Kontaktat el. medverkat i media i 

Sv. 

 

641 

 

81 

 

12.6 

Kontaktat el. medverkat i media i 

vrdl.* 

643 86 13.4 

Skänkt el. samlat in pengar till en 

politisk/samhällelig sak i Sv. 

 

641 

 

113 

 

17.6 

Skänkt el. samlat in pengar till en 

politisk/samhällelig sak i vrdl.* 

643 229 35.6 

*Förkortning för ”värdlandet” som i enkätfrågan motsvaras av ”landet du är bosatt”. 

Kolumnen ”respondenter” representerar det totala antalet giltiga enkätsvar på frågan som ställdes. Frågorna 

som respondenterna svarade på var enkätfråga 12–23, se bilaga.. 

Som nämndes i teoriavsnittet framkom det av SOM-studiens enkätundersökning att 29% av 

utlandssvenskarna hade skrivit under en namninsamling och 10 % hade kontaktat en politiker. 

Vidare hade 5% hade deltagit i en demonstration och 14% kontaktat en tjänsteman. Det var 

även 9% som uppgav att de kontaktat eller medverkat i media och så mycket som 30% som 

hade samlat in eller skänkt pengar. Det dessa uppgifter inte visar är om aktiviteten skedde i 

riktning mot Sverige eller i riktning mot värdlandet. Resultaten i den här studien visar att 

utlandssvenskars aktiviteter över lag i högre utsträckning riktar sig mot värdlandet än mot 

Sverige och man kan även tolka det även som att de utlandssvenskar som svarat på min 

enkätstudie är har varit aningen mer aktiva de senaste 12 månaderna än respondenterna i 

SOM-studien. Men vi kan se att de aktiviteter man deltar mest i är detsamma både i den här 

studien och SOM-studien och både gällande värdlandet och Sverige. Dessa aktiviteter handlar 

om att skriva under namninsamlingar, kontakta tjänstemän på lokal, regional eller nationell 

nivå samt att skänka eller samla in pengar till en politisk/samhällelig sak. Detta gäller alltså 

för utlandssvenskar som helhet. Men hur ser det ut om vi återigen kollar på skillnaden mellan 

folkbokföringsgrupperna? 
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Tabell 3.2; Enkätfråga 12–23. Skillnad mellan folkbokförda i Sverige och folkbokförda i 

värdlandet. 

 FOLKBOKFÖRD 

SV. 

FOLKBOKFÖRD 

VRDL.* 

  

AKTIVITET % ANDEL JA SKILLNAD P 

Skrivit under namninsamling Sv. 38.3 21.5 16.9 0,000 

Skrivit under namninsamling 

vrdl.* 

31.8 50.5 18.7 0,000 

Kontaktat politiker i Sv. 8.4 5.8 2.6 0.239 

Kontaktat politiker i vrdl.* 6.7 18.3 11.5 0,000 

Deltagit i demonstration i Sv. 11.2 3.9 7.3 0,000 

Deltagit i demonstration i vrdl.* 13.4 15.9 2.5 0.428 

Kontaktat tjänsteman på lokal, 

regional el. nationell nivå i Sv. 

 

21.2 

 

19.4 

 

1.8 

 

0.611 

Kontaktat tjänsteman på lokal, 

regional el. nationell nivå i vrdl.* 

20.7 34.4 13.7 0.001 

Kontaktat el. medverkat i media i 

Sv. 

 

19.1 

 

10.2 

 

8.9 

 

0.002 

Kontaktat el. medverkat i media i 

vrdl.* 

7.8 15.5 7.7 0.010 

Skänkt el. samlat in pengar till en 

politisk/samhällelig sak i Sv. 

 

25.4 

 

14.7 

 

10.8 

 

0.001 

Skänkt el. samlat in pengar till en 

politisk/samhällelig sak i vrdl.* 

24.6 39.9 15.3 0,000 

* Förkortning för ”värdlandet” som i enkätfrågan motsvaras av ”landet du är bosatt”. 

Frågorna som respondenterna svarade på var enkätfråga 12–23, se bilaga.. 

Det finns ett sammanlagt större deltagande som är riktat mot värdlandet än mot Sverige. De 

aktiviteter som båda grupperna deltar mest i är detsamma som när vi kollar på gruppen 

utlandssvenskar som helhet, de har skrivit under namninsamlingar, kontaktat tjänsteman på 

lokal, regional eller nationell nivå och skänkt eller samlat in pengar. Vidare kan vi likt 

frågorna gällande intresse för politik och tendensen att följa nyheter vid en första anblick se 

att svenskar som fortfarande är folkbokförda i Sverige är mer sverigeorienterade än svenskar 

som folkbokfört sig i värdlandet, precis som de som är folkbokförda i utlandet ser ut att vara 

mer orienterade mot värdlandet. De som fortfarande är folkbokförda i Sverige visar dock upp 

ett relativt jämt deltagande när man kollar på deltagande i Sverige och deltagande i 

värdlandet. Kollar vi på p-värdet blir det än mer intressant.  

P-värdet i den här tabellen kommer från ett statistiskt program där medelvärdet mellan de 

olika grupperna och aktiviteterna jämförts.  För att göra uppsatsens resultat lättare att läsa och 
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tolka för en utomstående har jag däremot valt att presentera alla tabeller i procentandelar som 

ändå visar samma sak. P-värdet i tabellen ovan visar om skillnaden mellan de två grupperna 

är statistiskt signifikant. Med en 95 procentig säkerhetsnivå som utgångspunkt kan vi se att 

om p-värdet är mindre än 0.05 så innebär det att skillnaden är statistiskt signifikant. Om p-

värdet däremot är mycket större än 0.05 är skillnaden inte statistiskt signifikant. De flesta av 

resultaten är statistiskt signifikanta medans 3 frågor utmärker sig i och med att de inte är 

signifikanta. Dessa frågor handlar om kontakt med politiker i Sverige, deltagande i 

demonstration i värdlandet samt kontakt med tjänsteman på lokal, regional eller nationell nivå 

i Sverige. Vi kan även se att det är på de tre frågorna som skillnaden mellan folkbokförda i 

Sverige och folkbokförda utomlands är som minst. Att skillnaden inte är statistiskt signifikant 

innebär då att vi inte kan säga att skillnaden mellan de två faktiskt existerar.  

Teoretiskt sett visar resultaten att vi kan knyta an till Tsudas (2012) olika konceptualiseringar 

av samtidighet och att ett nollsummespel kan existera då ett högt deltagande i ett land innebär 

lägre deltagande i det andra. Vi kan också se att deltagande kan samexistera och pågå i båda 

länderna samtidigt alternativt att det även är, som enligt Tsudas tredje konceptualisering, 

förstärkande. I och med studiens resultat kan vi alltså konstatera att vilken teori eller 

konceptualisering som stämmer beror på vilken av studiens två grupper det är man tittar på, 

vilket innebär att det således också beror på bakomliggande faktorer som inte undersökts i den 

här studien. Jag tänker mig att om resultaten hade visat samma mönster i båda grupperna så 

hade vi kunnat generalisera och säga att det ser ut på ett visst sätt. I stället har vi upptäckt en 

skillnad mellan folkbokförda i Sverige och folkbokförda i värdlandet vilket kan väcka intresse 

för vidare studier för att reda ut vad dessa skillnader kan bero på. 

För att ta reda på vad skillnaderna beror på kan man exempelvis göra djupare undersökningar 

på individnivå eftersom skillnaderna går att finna hos de individer som deltagit i 

undersökningen. Om man går tillbaka till tabell 1 och kollar på den här studiens urvalsgrupp 

kan vi se som tidigare nämnt att könsfördelningen är skev, men vi kan även se att 

åldersfördelningen är relativt jämn och att den största andelen av respondenterna har bott 

utomlands i mer än 10 år. Men vad resultaten från frågorna som visar en översikt av 

urvalsgruppen innebär är att det med hög sannolikhet ter sig så att respondenterna är individer 

som befinner sig i olika skeenden i livet. Detta är något som kan tyckas vara uppenbart redan 

från början i och med det slumpmässiga urvalet. Men vad det i sin tur innebär är till exempel 

att vi har en urvalsgrupp som med all sannolikhet har olika jobbstatus, vissa kanske studerar, 

den socioekonomiska stabiliteten kan exempelvis se annorlunda ut från person till person och 
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de känner olika typer av tillhörighet till Sverige. Det är saker som teorierna som framställts i 

den här studien menar kan påverka deltagande och som skulle kunna ligga som omedveten 

grund i respondenternas svar på enkätfrågorna och som därför påverkat studiens resultat.  

 

5.  Slutsats 
 

När man kollar på utlandssvenskar som grupp uppvisar de samma tendenser som de 

utlandssvenskar som svarade på SOM-institutets undersökning vilket stärker tron om att det är 

så här verkligheten ser ut. Att skriva på namninsamlingar, kontakta tjänstemän på lokal, 

regional eller nationell nivå samt att samla in eller skänka pengar till politisk eller samhällelig 

sak är alltså de aktiviteter som utlandssvenskarna utför mest. Det resultatet också åskådliggör 

är att gruppen utlandssvenskar när den är uppdelad i folkbokförda i Sverige och folkbokförda 

i värdlandet stöder olika hypoteser. Hypotes H1(a) som menar att högt deltagande i ena 

landet innebär lägre deltagande i det andra stöds av de som är folkbokförda i värdlandet då 

de visar en tydlig skillnad mellan deltagande i Sverige och deltagande i värdlandet. Denna 

grupp är mer orienterad mot värdlandet än mot Sverige. Hypotes H1(b) som innebär att högt 

deltagande i ett land kan samexistera med högt deltagande även i det andra finner starkare 

stöd i gruppen utlandssvenskar som fortfarande är folkbokförda i Sverige. Detta eftersom vi 

kan se att det är ett relativt jämt deltagande i Sverige och i värdlandet förutom i kontakten 

med media. Däremot går det att fundera över formuleringen av hypoteserna eftersom man 

kanske inte kan påstå att deltagandet är direkt högt, och det kanske var fel av mig att använda 

ordet högt eftersom det kan få det att låta som att jag gör det antagandet redan från början. I 

stället borde jag funderat kring att använda formuleringen högre deltagande vid utformning 

av hypoteserna, snarare än högt deltagande. 

Detta leder oss till de två sista hypoteserna som båda får stöd i och med att resultatet visar 

precis det som hypotes H2(a) säger att de som är folkbokförda utomlands deltar i högre grad i 

politiska aktiviteter riktade mot värdlandet än de som är folkbokförda i Sverige. Vidare så 

stöttas alltså även hypotes H2(b) eftersom de som är folkbokförda utomlands deltar i mindre 

grad i politiska aktiviteter riktade mot Sverige än de som är folkbokförda i Sverige. Man alltså 

uttrycka det som att de som är folkbokförda i Sverige är i högre grad sverigeorienterade än de 

som är folkbokförda i värdlandet. 
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Nu när resultatet jämförts med hypoteserna har man även möjlighet att se om studiens 

frågeställningar i sin tur har besvarats. Detta kan man se genom att göra en sammanfattning 

av det vi vet. Det politiska deltagandet ser ut ungefär som det som påvisades i SOM-studien 

med samma tendenser om vilka aktiviteter som har högst deltagande bland de aktiviteter som 

enkäten tog upp. Det huvudsakliga deltagandet om man kollar på gruppen som helhet riktas 

mot värdlandet, men skillnader uppstår när man kollar på de som är folkbokförda i Sverige 

och de som är folkbokförda utomlands. 

Vad kan man då ta med sig från den här studiens resultat in i framtida studier? Eftersom vi vet 

att det finns skillnader mellan de folkbokförda i Sverige och de som är folkbokförda 

utomlands bör man i framtida studier även ta hänsyn till dessa skillnader. Eftersom det finns 

bakomliggande saker som föranleder vart man väljer att folkbokföra sig bör fokus även läggas 

på detta. Exempelvis har jag redan i den här studien lagt fram ett antagande (som baserats på 

statistik från min enkätundersökning som tyvärr inte presenteras utförligare i denna uppsats) 

om att de som är folkbokförda utomlands är de som bott längst tid utomlands och de som är 

folkbokförda i Sverige är de som bott kortast tid utomlands. Tid i utlandet i förhållande till 

vilket håll de politiska aktiviteterna riktas bland utlandssvenskar (mot Sverige eller värdland) 

skulle alltså kunna vara en möjlig sak att undersöka. Andra saker skulle kunna vara att 

undersöka substansen i aktiviteterna, alltså vad de handlat om och om de exempelvis handlat 

om frågor på lokal, nationell eller internationell nivå så som Solevid (2016) påpekar vid 

diskussionen om politiskt deltagande som gränslöst. Att genomföra undersökningar på 

individnivå anser jag är av största vikt för att förstå skillnaderna som finns bland 

utlandssvenskarna och för att vi i framtiden ska lära oss mer om denna grupp av svenska 

medborgare.  
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Bilaga: Enkätformulär 

Kort om dig  
1. Kön:  Man/Kvinna/Annat 

 

2. Ålder:  

Under 18 

18-24 

24-30 

31-40 

41-50 

51-64 

65 eller äldre 

 

3. I vilket land utanför Sverige är du bosatt?  

Australien  

Danmark  

Finland  

Frankrike  

Italien  

Norge  

Spanien 

Storbritannien  

Thailand  

Tyskland  

USA 

Annat land 

 

4. Var är du folkbokförd? 

Australien  

Danmark  

Finland  

Frankrike  

Italien  

Norge  

Spanien 

Storbritannien  

Sverige 

Thailand  

Tyskland  

USA 

Annat land 

 

5. Hur länge har du bott utanför Sverige?  

0-1 år  

1-5 år  

5-10 år  
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Mer än 10 år 

 

6. Tror du att du någon gång kommer flytta tillbaka till Sverige permanent? 

Ja, helt säkert 

Ja, förmodligen 

Kanske 

Nej, förmodligen inte 

Nej, helt säkert inte 

Vet inte  

 

7. Vilket språk talas huvudsakligen i ditt hem? 

Svenska 

Annat språk 

Både svenska och annat språk 

 

8. Är du intresserad av svensk politik?  

Mycket intresserad 

Ganska intresserad 

Lite intresserad 

Inte alls intresserad 

 

9. Är du intresserad av politiken i landet du är bosatt? 

Mycket intresserad 

Ganska intresserad  

Lite intresserad 

Inte alls intresserad 

Aktiviteter 
10. Hur ofta tar du del av svenska nyheter? 

Dagligen 

Någon eller några gånger i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

11. Hur ofta tar du del av nyheter i landet du är bosatt? 

Dagligen 

Någon eller några gånger i veckan 

Mer sällan 

Aldrig 

 

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna gjort något av följande…  

12. Skrivit under en namninsamling i Sverige 

Ja 

Nej 

13. Skrivit under en namninsamling i landet du är bosatt 

Ja 

Nej 
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14. Kontaktat politiker i Sverige 

Ja 

Nej 

15. Kontaktat politiker i landet du är bosatt 

Ja 

Nej 

16. Deltagit i en demonstration i Sverige 

Ja 

Nej 

17. Deltagit i en demonstration i landet du är bosatt 

Ja 

Nej 

18. Kontaktat en tjänsteman på lokal, regional eller nationell nivå i Sverige 

Ja 

Nej 

19. Kontaktat en tjänsteman på lokal, regional eller nationell nivå i landet du är bosatt 

Ja 

Nej 

20. Kontaktat eller medverkat i media i Sverige 

Ja 

Nej 

21. Kontaktat eller medverkat i media i landet du är bosatt 

Ja 

Nej 

22. Skänkt eller samlat in pengar för en politisk/samhällelig sak i Sverige 

Ja 

Nej 

23. Skänkt eller samlat in pengar för en politisk/samhällelig sak i landet du är bosatt 

Ja  

Nej 

24. Övriga kommentarer (frivilligt): 


