
VALMYNDIGHETENS MANUALER – VALEN 2022 

Produktnummer: VAL 787 12     

Utskrift av dubblettröstkort 
• Valmyndigheten skickar röstkort till alla röstberättigade. Röstkorten ska vara 

framme senast den 24 augusti 2022.  
• Om en röstberättigad inte har fått eller inte har kvar sitt röstkort kan hen 

beställa ett nytt, ett så kallat dubblettröstkort. Om den röstberättigade vill ha 
sitt dubblettröstkort skickat via e-post ska hen ange personnummer och e-
postadress, medan om hen väljer att få sitt dubblettröstkort utskrivet och 
skickat per post ska hen ange personnummer, namn och postadress. Det 
finns inget krav på att hen måste visa upp en id-handling för att få ett 
dubblettröstkort.  

• Dubblettröstkortet är märkt med ”Röstkort - Dubblett” och är en enkelsidig 
A4 i svartvitt. I övrigt innehåller det samma uppgifter och information som 
ett vanligt inrikesröstkort. 

• Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, och utlandsmyndigheter kan 
skriva ut dubblettröstkort från Valid från och med den 15 augusti till och med 
valdagen den 11 september. Det går att skriva ut dubblettröstkort så länge 
röstningen pågår.    

 

1 Sök i röstlängdsregistret  
 

1.1 Ange personnummer  
Logga in i Valid och välj fliken Röstkort – Dubblettröstkort i menyn till höger. 
Ange personnummer på den röstberättigade och tryck ”Sök”.  

 

 

 

1.2 Se uppgifter i röstlängdsregistret  
Valid visar de uppgifter som finns om personen i röstlängdsregistret. 
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Exempel 1: Svensk medborgare bosatt i Sverige  

• Personnummer  

• Namn  

• Adress: Folkbokföringsadress den 12 augusti. Det är denna adress 

som avgör vilket valdistrikt personen tillhör. Till denna adress har 

röstkortet också skickats. Har personen anmält en särskild 

postadress till folkbokföringsregistret så står även denna adress 

här och det är dit röstkortet har skickats istället.  

• Rösträtt i valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige  

• Kod och namn för det valdistrikt personen tillhör  

• Personens ordningsnummer i röstlängden  

• Valnämnden i den kommun där personen är folkbokförd  

• Vallokalens namn, besöksadress och öppettider  

 

Namn och adress för ett urval närbelägna röstningslokaler för 
förtidsröstning syns inte i Valid men skrivs ut på dubblettröstkortet (se 
bild av dubblettröstkortet på sista sidan i denna manual). 

 

Exempel 2: Inte svensk medborgare  
Förutom de uppgifter som visas för alla röstberättigade, visas för de 
som är bosatta i Sverige men inte är svenska medborgare:  

• Invandringsdatum (det datum personen blev folkbokförd i Sverige 
av Skatteverket)  

 
EU-medborgare och medborgare i Norge och Island  

• Om personen har invandringsdatum den 12 augusti 2022 eller 
tidigare har hen rösträtt i val till region- och kommunfullmäktige.  
 

Medborgare i övriga länder som har rösträtt  

• Om personen har invandringsdatum den 10 september 2019 eller 
tidigare har hen rösträtt i val till region- och kommunfullmäktige.  
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Medborgare i övriga länder som inte har rösträtt  

• Om personen har invandringsdatum senare än den 10 september 2019 har hen 
inte rösträtt i något av valen till riksdag, region- eller kommunfullmäktige. 

 

 

Exempel 3: Utlandssvensk  
Förutom de uppgifter som visas för alla röstberättigade, visas för en 
utlandssvensk:  

• Utvandringsdatum  

• Anmälningsdatum till röstlängden (finns endast för de som 
anmält sig efter utvandring)  

• Om utlandsröstkort har skickats till personen  

 
Utlandssvensk (mindre än 10 år)  

• Om personen har utvandrat eller anmält sig till röstlängden 
inom de senaste 10 åren (det vill säga utvandringsdatum eller 
anmälningsdatum senare än den 12 augusti 2012) har hen 
rösträtt i valet till riksdagen.  

 
Utlandssvensk (mer än 10 år)  

• Om personen har utvandrat eller anmält sig till röstlängden för 
mer än 10 år sedan (det vill säga utvandringsdatum eller anmälningsdatum den 12 
augusti 2012 eller tidigare) har hen inte rösträtt i valet till riksdagen eftersom 
hen inte automatiskt är upptagen i röstlängden.  

• Personen kan dock komma med i röstlängden och få rösträtt genom att rösta 
från utlandet. Rösten räknas i det aktuella valet om den kommer in senast dagen 
före valdagen. För mer information, se www.val.se.   

 

 

 

http://www.val.se/
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Exempel 4: Skyddade personuppgifter  

I röstlängdsregistret förekommer personer vars personuppgifter omfattas av 
folkbokföringssekretess, så kallade skyddade personuppgifter. Anställda på 
länsstyrelserna med SKYAD-behörighet är de enda i det egna länet som kan skriva ut 
dubblettröstkort till röstberättigade med folkbokföringssekretess. Länsstyrelsen kan 
endast skicka ett sådant dubblettröstkort till den adress som finns upptagen i 
systemet eller lämna ut det direkt till väljaren som då måste visa id-handling.  

 

 

Exempel 5: Kommunal folkomröstning  
Vissa kommuner håller kommunal folkomröstning samtidigt som 
valen den 11 september 2022. För en person som bor i en sådan 
kommun framgår det i Valid och på röstkortet om hen har rösträtt i 
den kommunala folkomröstningen. 

 

Exempel 6: Övriga som inte har rösträtt  
Får du ingen träff på personnumret beror det på att personen inte 
finns i röstlängdsregistret och därmed inte har rösträtt. Detta beror på 
att personen är under 18 år, har avlidit, är svensk medborgare som 
aldrig har varit folkbokförd i Sverige eller är utländsk medborgare som 
har bott i Sverige men har utvandrat.  
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2 Hantera dubblettröstkort 
  

2.1 Skriv ut dubblettröstkort  
För att skriva ut röstkortet klicka på knappen ”Öppna pdf” längst ner på sidan, och 
sedan på ”Ok”.  

Röstkortet öppnas som en PDF-fil i ett nytt fönster (se bild av dubblettröstkortet på 
sista sidan i denna manual). Skriv ut röstkortet på vitt papper i storlek A4 i stående 
format. Se till att skrivarinställningarna inte gör att dokumentet roterar eller skalar 
om röstkortet vid utskrift.  

 

2.2 Skicka dubblettröstkort per post  
Om dubblettröstkortet ska skickas per post eller användas vid röstning i 
röstningslokal ska dubblettröstkortet skrivas ut. Ett fönsterkuvert av storlek C5 bör 
användas eftersom namn och adress till väljaren då syns i kuvertets fönster.  

Om personen som beställer ett dubblettröstkort vill ha röstkortet skickat via post till 
en tillfällig adress, klicka först på länken ”Ange tillfällig adress dit 
dubblettröstkortet skickas” under ”Personuppgifter”.  

 

Skriv in den tillfälliga adressen och klicka på ”Spara”. Klicka sedan på ”Öppna pdf” 
längst ner på sidan, och sedan på ”Ok”. Den tillfälliga adressen skrivs ut på 
dubblettröstkortet men den sparas inte i röstlängdsregistret. 
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2.3 Dubblettröstkort per e-post 
Observera att den som beställer ett dubblettröstkort via e-post behöver 
uppmärksammas på att PDF:en med dubblettröstkortet måste skrivas ut om det ska 
användas vid förtidsröstning. Gör så här för att skicka dubblettröstkort:  

• Spara PDF:en med dubblettröstkortet på din dator.   
• Bifoga PDF:en i ett e-postmeddelande tillsammans med en instruktionstext för 

hur röstkortet ska skrivas ut (se exempel nedan).   
• För att inte spara personuppgifter i strid mot EU:s dataskyddsförordning 

(GDPR), radera PDF:en från din dator direkt efter att du har mejlat den. 
 
 

   
  

  

Hej!  
 
Här kommer ditt röstkort som PDF-fil. Skriv 
ut röstkortet på vanligt vitt A4-papper i 
stående format. Se till att skrivinställningarna 
inte gör att röstkortet roterar eller skalas om 
vid utskrift.  
 
Vid förtidsröstning behöver du ha med dig 
ditt röstkort och en id-handling. Om du ska 
rösta i din ordinarie vallokal eller i en 
röstningslokal i utlandet på valdagen räcker 
det med att du tar med dig en id-handling.  
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