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Formatering av valsedlar i valdatasystemet

Valsedlars utformning och layout fastställs i vallagen och i valförordningen. Valmyndighetens
valdatasystem är programmerat att efter partiernas beställning skapa valsedlar utifrån de
fastställda reglerna.
1.1

Partibeteckningens typsnitt på valsedeln

Om partiet vill ha ett särskilt utseende på sin partibeteckning (särkilda typsnitt) ska underlag
lämnas in i elektroniskt format till Valmyndigheten i god tid före sista beställningsdag. För att
få tillräckligt bra tryckkvalitet gäller att formatet ska vara vektorgrafik, t.ex. i formaten EPS
eller SVG.
För övriga partier skrivs partibeteckningen automatiskt i Helvetica. Storleken på bokstäverna
beror på partibeteckningens längd. Radbrytning sker där det är lämpligt. Partibeteckningar
som ryms på en rad kan som störst vara 32 punkter. Får partibeteckningen inte plats inom den
avgränsade rutan minskar systemet texten med 2 punkter tills dess att partibeteckningen får
plats. Partibeteckningen kan som minst vara 12 punkter. Om partibeteckningen ändå inte får
plats på en rad vid 12 punkter, skapas radbrytning så att partibeteckningen skrivs på två rader.
De två raderna skrivs antingen med 12 eller 14 punkter beroende på partibeteckningens längd.
Partibeteckningen ligger centrerad.
1.2

Kandidater

Anmälda kandidater

På valsedeln framgår om partiet har anmält sina kandidater eller inte. Är kandidaterna anmälda
skrivs texten: ”Du får endast markera en av dessa anmälda kandidater.” Texten skrivs med
Helvetica, 9 punkter storlek. Ordet anmälda skrivs med Helvetica, 10 punkter fet stil. Har
partiet inte anmält kandidaterna tas ordet anmälda bort.
Kryssruta och kandidatuppgifter

Kandidatuppgifterna skrivs av systemet enligt formatet:
”Ordningsnummer Förnamn Efternamn, Ev. övrig ID-uppgift.”
Före ordningsnummer skrivs en kryssruta i samma fontstorlek som kandidatuppgifterna.
Storlek och sidbrytning

Maximalt antal kandidater som får plats på framsidan och baksidan är 76 (under förutsättning
att varje kandidat endast upptar en (1) rad). Om en kandidatuppgift överstiger det antal tecken
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som får plats på en rad så bryts raden automatiskt. Hur många tecken som får plats på raden
beror på aktuell fontstorlek. Radbrytning görs vid blanktecken och inte mitt i ett ord/namn.
Av hänsyn till att valsedlarna ska vara läsbara för väljarna är 7 punkter minsta storlek på kandidatnamnen som systemet kan skapa. Valdatasystemet formaterar storleken på kandidatnamnen
på följande sätt vid olika antal kandidatrader:
1-24 kandidatrader

Uppgifterna skrivs med Helvetica, 10
punkter storlek
Uppgifterna skrivs med Helvetica, 8 punkter
storlek. Max 30 rader på framsidan och 37
på baksidan. Överstiger antalet kandidater
30 skapas en baksida. Är antalet 31 görs
sidbrytning vid kandidat nr 29 för att en
kandidat inte ska stå ensam på baksidan.
Uppgifterna skrivs med Helvetica, 7 punkter
storlek. Max 34 rader på framsidan och 42
rader på baksidan.

25-67 kandidatrader

68-76 kandidatrader

1.3

Övriga uppgifter

Signallinjer

För att genom valkuvertets öppning kunna avgöra vilket val valsedeln gäller (förutom av
färgen) trycks s.k. signallinjer på valsedlarna. Valsedlar till riksdagen har två linjer, landstingsfullmäktige en linje och kommunfullmäktige ingen linje.
Valkretsbeteckning

På varje namnvalsedel ska det framgå vilken valkrets kandidaterna kandiderar i. Beställaren av
valsedlar anger själv i beställningen vilken/vilka valkrets/ar valsedeln är avsedd för. Valkretsbeteckningen skrivs med Helvetica, 8 punkter fet stil.
Listtypsbeteckning

Listtypsbeteckning är en unik kod för varje lista och består av:
”partikod listnummer”
Partikoden är det unika nummer varje parti tilldelats. Koden är enbart en administrativ kod
och har ingen betydelse för partiet eller partinamnet. När nya partier tillkommer tas första
lediga nummer ur valdatasystemet. Listtypsbeteckningen centreras och skrivs med Helvetica,
11 punkter storlek.
Valbeteckning

Valbeteckning skrivs med versaler med Helvetica 10 punkters fet stil centrerat:
VAL TILL RIKSDAGEN

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE
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Vallagen och Valförordningen

4 kap. 6 § vallagen
Valsedlar skall ha storleken A 6 (105×148 millimeter). De skall vara av papper som har samma
kvalitet för samtliga valsedlar. Alla valsedlar som avser ett visst val skall ha samma färg.
5 § Valförordningen
Valsedlar skall vara
1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
2. för extra val till riksdagen: vita,
3. för val till landstingsfullmäktige: blå,
4. för val till kommunfullmäktige: vita,
5. för val till Europaparlamentet: vita.
Valsedlar skall vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till valförordningen.
Bilaga till Valförordningen
Utformning av valsedlar

En valsedel skall utformas enligt vad som framgår nedan och får, på därför avsedda utrymmen,
förses endast med sådana uppgifter som anges där.
Framsida
1) Utrymme för valbeteckning
2) Utrymme för partibeteckning

3) Utrymme för upplysning om anmälda kandidater
4) Utrymme för uppgifter om kandidater

5)

Signallinjer

6) Valkretsbeteckning
7) Listtypsbeteckning (partikod och listnummer)

4

Baksida

8) Utrymme för kandidater

9) Listtypsbeteckning (se 6)

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om kandidaten:
1. ålder,
2. yrke eller titel,
3. adress,
4. telefonnummer,
5. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.
För de angivna fälten på en valsedel skall följande marginaler användas.
1. valsedels framsida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 millimeter,
b) valsedels överkant till 1: 4 millimeter,
c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
2. valsedels baksida:
a) vänster samt höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
b) valsedels överkant till 8: 11 millimeter,
c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.
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