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Så funkar valet
Efter att personen har röstat skickas 
rösterna till väljarens valdistrikt ihop med 
röstkort. På så vis kan de hittas och makul-
eras om någon vill ångerrösta, genom att  
gå och rösta i sin vallokal på valdagen.

Röstmottagarna är tillsatta av kommunen. 
Arbetet leds av valdistriktets ordförande 
och vice ordförande.

När röstningen stängt läggs inkomna förtids- och brevröster i valurnan – om 
personen inte ångerröstat under dagen. Sedan öppnas urnan. Antalet kuvert 
räknas och stäms av mot röstlängd. Kuverten öppnas och rösterna räknas. 
Partier utan chans till mandat räknas i grupp. Personröster redovisas inte.

Resultatet blir klart på kvällen eller natten.  
Distriktet rapporterar med telefonsamtal till 
länsstyrelsen när respektive val är färdigräknat.

Varje partis röster samlas i ett omslag, en säkerhetspåse i plast. Ogiltiga 
röster får ett eget. Distriktets omslag läggs med signerat protokoll 
och summerat resultat i tre större valkassar – en per val. Ordföranden 
och annan person levererar de för seglade valkassarna till kommunens 
valnämnd. På måndagen transporteras de till länsstyrelsen.

Nya rösträknare tar vid. Varje distrikt räknas om för sig. Först 
bedöms preliminärt ogiltiga röster. Sedan räknas ett parti 
i taget, nu med personröster. Småpartier räknas var för sig.  
Allt sparas i länsstyrelsens arkiv till nästa val.

Sent inkomna förtids-, brevröster och ambassadröster prelim-
inärräknas centralt i kommunen. Även dessa levereras sedan till 
länsstyrelsen för slutlig räkning.

Resultatet meddelas till Valmyndigheten. Resultat för kommun  
och regioner blir klara successivt under följande vecka.

Sverige delas 
upp i cirka 6 000 
valdistrikt om vardera 
cirka 1 000–2 000 
röstberättigade. Varje 
distrikt har en egen 
vallokal. 

Man räknar ett 
val i taget.

KÄLLA/FAKTAKOLL:  VALMYNDIGHETEN

Förtidsröstning

Röstning på valdag i vallokal

Preliminär rösträkning i vallokal

Rapportering

Paketering

Slutlig rösträkning på länsstyrelsen börjar

Uppsamlingsräkning

Slutlig rösträkning till riksdag tidigast klar

Eventuellt fortsatt uppsamlingsräkning

Valmyndigheten kan  
tidigast börja räkna  
mandatfördelning till riksdag

Senaste dag för  
Valmyndgheten att 
rapportera valresultatet  
för riksdagen

SÖNDAG 18/9

LÖRDAG
17/9

FREDAG
16/9

TORSDAG
15/9

ONSDAG
14/9

MÅN- 
DAG
12/9

VAL- 
NATTEN

24/8

SÖNDAG
11/9
08.00– 
20.00

20.00
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