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November 2016/CW 

 

 

 

De utflyttades valdeltagande 2015 
 

 

De som har flyttat från Åland kan ha rösträtt endast i lagtingsvalet; för rösträtt i kommunalval 

krävs att man är bosatt i en åländsk kommun den 1 september. 

Största delen av de utflyttade är bosatta i Sverige. Deltagandet är olika beroende på vart man 

har flyttat: 

 

Bosättningsland Röstberättigade Röstande Valdeltagande, % 

Finland 321 55 17,1 

Sverige 814 191 23,5 

Övriga länder 69 2 2,9 

Totalt 1 204 248 20,6 
2011 1 060 192 18,1 
Källa: preliminära uppgifter om antalet röstberättigade och röstande 2016, Ålands landskapsregering. 

 

Deltagandet ser också olika ut beroende på varifrån på Åland man har flyttat, d.v.s. var man 

varit bosatt före flytten. Det är i den kommunen man får utöva sin rösträtt. Detta spelar dock 

ingen roll för valresultatet, eftersom Åland är en enda valkrets i lagtingsval. 

Följande tabell beskriver skillnaderna: 

 

Region Röstberättigade Röstande Valdeltagande, % 

Landsbygden + skärgården 568 130 22,9 

Mariehamn 636 118 18,6 

Hela Åland 1 204 248 20,6 
Källa: preliminära uppgifter om antalet röstberättigade och röstande 2016, Ålands landskapsregering. Uppgifter 

om de övriga kommunerna förutom Mariehamn saknas. 

 

De utflyttades valdeltagande var 20,6 % på hela Åland och 18,6 % i Mariehamn. Hur är det då 

med fördelningen av de utflyttade ålänningarna, dras Mariehamns valdeltagande i 

lagtingsvalet ner ytterligare av att många bortaålänningar har rösträtt där? 

Så här ser andelen bortaålänningar ut i olika regioner: 

 

Region Röstberättigade Varav utflyttade Andel, % 

Landsbygden 10 804 488 4,5 

Skärgården 1 801 81 5,0 

Mariehamn 7 993 636 8,0 

Hela Åland 20 404 1 205 5,9 
2011 19 973 1 060 5,1 
Källa: Valdeltagandet 2015, Åsub Statistik 2016:1. 
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Svaret är alltså ja: andelen utflyttade ålänningar (=ej bosatta den 1 september) är 5,9 % på 

hela Åland och 8,0 % i Mariehamn. I personer räknat betyder det 1 205 personer på hela 

Åland och 636 i Mariehamn. Skärgården och landsbygden har en lägre andel än Åland i 

genomsnitt. Högst andel av alla kommuner har dock Kökar med 8,1 % utflyttade. 

På vilket sätt röstar de utflyttade? De har möjlighet att rösta hemma på Åland på alla 

tillbudsstående sätt, både vid förtidsröstningen och under valdagen. Om de inte vistas hemma 

på Åland under den aktuella tiden kan de rösta per brev. Brevröstningen kan också nyttjas av 

personer som är bosatta på Åland, men som har svårt att ta sig till något förtidsröstningsställe 

eller en vallokal på valdagen. 

Brevröstning är tämligen lite utnyttjat. I 2015 års lagtingsval inkom totalt endast omkring 150 

brevröster. 10 % av dem kom fram för sent för att räknas. Den numera långsamma 

postgången, också i närområdet, är ett växande problem när det gäller brevröstningen. Detta 

återspeglas särskilt i det lilla antalet röstande från andra länder än Finland och Sverige. 

Det låga antalet brevröster indikerar att minst hälften av de utflyttade måste ha röstat hemma 

på Åland. 

Landskapsregeringen gjorde en liten enkätundersökning bland brevröstarna. De fick frågan 

”Skulle du rösta över internet om det vore möjligt?” 

Det kom in 143 svar. De flesta, 115 personer, svarade ”ja”, men nio personer svarade ”nej”. 

Bland kommentarerna fanns följande exempel: 

• Men det måste vara fullständigt rättssäkert! 

• Med hjälp av internet kan även en 15-åring hacka sig in på ett par timmar och avslöja 

id, gjort val mm. 

• Vi såg hur valkompassen fungerade. Håll er långt borta från internetröstning! 

• Denna brevröstning är alldeles för besvärlig. Åland förlorar många röster på detta 

system! 

• Systemet bör vara byggt med öppen mjukvara så att jag själv kan kontrollera dess 

tillförlitlighet. 

 

Från och med 2016 gäller nya regler för hembygdsrätt. Hittills har man förlorat sin 

hembygdsrätt – och därmed också sin rösträtt – efter fem års boende utanför Åland. De nya 

reglerna innebär att de fem åren börjar räknas först efter avslutade studier (eller efter fem år 

av studier). Man kommer att kunna bo högst tio år utanför Åland utan att förlora 

hembygdsrätten. 

Som en följd av de nya reglerna kommer antalet personer som är bosatta utanför Åland och 

som har hembygdsrätten kvar att öka. De närmaste åren blir de fler och fler för varje år, men 

efter fem år kommer antalet att stabiliseras. Hur många röstberättigade ålänningar som 

kommer att vara bosatta utanför Åland vid lagtingsvalet 2019 är omöjligt att förutse exakt, 

men de torde uppgå till minst 2 000 personer. 


