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Sammanfattning: 
 

Uppsatsen undersöker om blockkedjeteknik kan användas för att möjliggöra internetröstning i 

Sverige. Den redogör för de krav som ställs på ett sådant system, blockkedjeteknik i sig samt 

samlar kunskap om liknande system som redan finns implementerade i andra länder. Uppsatsen 

kommer fram till att blockkedjeteknik kan vara en möjliggörare i vissa avseenden, främst 

gällande lagring och räkning av valsedlar, men att det ensamt inte tillgodoser alla de krav som 

ställs på ett sådant system. 

 

Nyckelord: blockchain, blockkedja, val, internetrösta, e-rösta 
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1 Inledning 

1.1 Intresse för internetröstning 

Sverige går till val vart fjärde år. Medborgare uppmanas att göra sin röst hörd i riksdags- 

landstings- och kommunval. Processen är idag helt manuell, man röstar med hjälp av valsedlar 

som läggs ned i en urna, som sedan räknas i respektive valdistrikt (Valmyndigheten 2016). Man 

har tidigare diskuterat om denna process går att digitalisera, och om möjligheterna att göra det 

möjligt för väljare att rösta via internet (Justitiedepartementet 2011). Säkerhetskraven är höga. 

Den absoluta integriteten av valresultatet, men också skyddandet av demokratiska principer, till 

exempel valhemligheten, måste skyddas fullt ut. Den svenska regeringen har hittills ansett att 

dessa krav inte varit möjliga att tillgodose på ett tillfredsställande sätt. (Inghammar 2016)  

2011 tillsattes en vallagskommitté på uppdrag av Justitiedepartementet för att göra en översyn 

av vissa delar av det svenska valsystemet. Den 17:e april samma år lämnades ett sammanställt 

slutbetänkande, ”E-röstning och andra valfrågor”, över till dåvarande justitieminister Beatrice 

Ask. I slutbetänkandet föreslår kommittén att det bör tillsättas en ny utredning för att undersöka 

möjligheterna kring e-röstning närmare. Kommittén föreslår vidare att nästkommande 

utredning bör utgå från målet att försöka genomföra tester av internetröstning vid riksdags- 

landstings- och kommunvalen 2018. (Vallagskommittén 2013) 

Kommittén lyfter fram både ekonomiska och sociala fördelar med möjligheten att kunna rösta 

via internet. Målet är bland annat att kunna göra det mer lättillgängligt för till exempel 

människor med funktionshinder eller människor som är bosatta utomlands att rösta. Ytterligare 

motiv är att spara in kostnader, göra räkningen av röster säkrare och sammanställningen av 

resultatet snabbare (Vallagskommittén s. 88). Idén om att kunna rösta över internet tycks även 

vara populär bland en majoritet av det svenska folket (Stenberg 2013). 

Det finns som tidigare nämnt väldigt höga krav ställda kring vår röstningsprocedur i Sverige. 

Det finns dels säkerhetsfrågorna, där det måste finnas en total tillförlitlighet till systemet som 

används. Det finns även de demokratiska principer vi har i Sverige. I Regeringsformen kap 3. 

§ 1 (SFS 2014:1385) står det att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Dessa principer är 

orubbliga, och ett eventuellt internetröstningssystem måste ta hänsyn till dessa.  
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1.2 Ny teknik 

2008 lanserades kryptovalutan Bitcoin som för första gången möjliggjorde direktbetalningar 

över Internet utan behovet av en betrodd tredje part, t.ex. en bank eller Paypal (Nakamoto 

2008). Valutan har med tiden kommit att få ett dåligt rykte, främst med anledning av hur valutan 

har förknippats med droghandel (Törnmalm 2014). Däremot har intresse riktats mot den 

underliggande innovationen som Bitcoin är uppbyggd på: "blockchain", hädanefter benämnd 

som "blockkedjan" (The Economist 2015).  

Den beskrivs som en delad, betrodd, publik databas där data är öppen för alla, men som ingen 

ensam användare kontrollerar. Vidare är det nära omöjligt att göra ändringar i databasen utan 

att det upptäcks. Författaren menar att det är dessa anledningar som möjliggör att människor 

som i grunden inte har någon egentlig tillit sinsemellan trots det kan samarbeta och förlita sig 

på varandra, och kallar den således för “the trust machine”. I fallet av Bitcoin innebär det att en 

mottagare kan vara säker på att de bitcoins som skickas till denne är riktiga och att samma 

bitcoins inte kan spenderas av någon annan. 

Nu undersöks en rad olika appliceringsområden för tekniken. T.ex. har över femtio av världens 

ledande finansiella institutioner gått samman för att utveckla tjänster byggda på teknologin, och 

beskriver dess potential som följande: 

 Distributed ledger technology [blockkedjan] has the potential to 

change financial services as profoundly as the Internet changed media and 

entertainment. (R3 u.å.) 

Även i Sverige finns intresse för tekniken. Under våren 2016 involverade Lantmäteriet sig i ett 

projekt med syfte att undersöka hur tekniken kan användas inom processen för 

fastighetsöverlåtelser. Mats Snäll säger att med tekniken “möjliggörs säkra transaktioner med 

öppenhet för den fastighetsinformation som ska vara öppen”. Efter undersökningen meddelades 

att det finns planer för en fortsättning av projektet. (Lantmäteriet u.å.)  

I augusti 2016 beskriver Forbes en startup som kallas ”Follow My Vote” vilka tror att 

blockkedjetekniken kan vara en möjliggörare för elektronisk röstning (Marr, 2016). De arbetar 

för att skapa en lösning där man kan rösta hemifrån med hjälp av en webbkamera och ett statligt 

utfärdat ID-kort. De utfärdade en öppen inbjudan till hackers att testa deras plattform i ett 

simulerat låtsasval i samband med USA:s presidentval i november 2016, men hann tyvärr inte 

bli klara med applikationen i tid (Follow My Vote 2016).  
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1.3 Problemformulering 

Trots att intresset för internetröstning är stort anser många att det inte går att garantera de 

demokratiska principer som existera i och med ett val (Inghammar 2016; Waltersson 2011). Ett 

internetröstningssystem medför risker angående människors anonymitet samt valets integritet. 

I och med de strikta krav som ställs har det förekommit svårigheter i att utveckla ett system 

som tillgodoser dessa.  

1.4 Syfte och avgränsning 

Denna uppsats ämnar undersöka om blockkedjetekniken kan användas för att möjliggöra 

Internetröstning i Sverige. Författarna av denna uppsats anser att det är ett intressant ämne då 

blockkedjetekniken har fått mycket uppmärksamhet på grund dess säkerhet och potentiella nya 

användningsområden. 

Syftets breda formulering innebär att vi måste veta vad blockkedjetekniken är och vad det kan 

bidra med för egenskaper, samt vilka krav som ställs på ett internetröstningssystem i Sverige. 

Detta förklaras i uppsatsens teoriavsnitt. För att kunna dra några slutsatser i relation till syftet 

krävs däremot ytterligare information. Eftersom blockkedjan är en teknisk lösning behövs 

kunskap om det teknologiska landskap en hypotetisk blockkedja skall bli en del av. Därför blir 

fokus för uppsatsen att samla information om några av de redan implementerade 

internetröstningssystem som finns i andra länder idag. Därefter analyseras huruvida 

blockkedjetekniken kan fylla någon funktion i ett sådant system inom ramen för Sveriges 

förutsättningar. Forskningsfrågor som uppsatsen ämnar undersöka är således: 

FF 1: Hur är implementerade internetröstningssystem i andra länder konstruerade? 

FF 2: Hur kan blockkedjetekniken användas i konstruerandet av ett internetröstningssystem 

som tillgodoser de svenska kraven? 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Uppsatsen använder sig av vad Oates (2009) definierar som funna dokument. Både teori och 

empiri utgörs av identifierade rapporter och studier gjorda på ämnena. Ingen data är vad Oates 

(2009) kallar för forskningsgenererade dokument. De redan existerande internetsystemen i 

Estland och Schweiz har studerats genom information som respektive regering gett ut, samt 

säkerhetsanalyser som gjorts på systemen.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Vid behandlandet av Sveriges röstningssystem och hur ett internetröstningssystem skulle 

fungera i Sverige har rapporter gjorda på uppdrag av Sveriges riksdag legat som grund. Även 

rapporter från EU med allmänna riktlinjer om införandet av internetröstning har gåtts igenom, 

detta för att få en bredare grund gällande krav och eventuell problematik som riksdagens 

utredare kan ha missat. Det var ett tacksamt underlag då vi bedömde utredningarna som 

grundligt genomförda med många olika aspekter i åtanke. Denna bedömning gjordes dels på 

grund av dess omfattning, men även då Sveriges riksdag och EU får anses som uppdragsgivare 

med högt ställda krav. 

När internetröstningssystem i andra länder granskades utgår uppsatsen dels från uppgifter 

utgivna av respektive regering, men också studier där forskare analyserat systemens 

konstruktion. Information och studier om systemen har varit något begränsade. Vissa delar av 

hur systemen fungerar har hållits hemlig av utvecklarna som en säkerhetsåtgärd. Samtidigt är 

arbetet kring systemen fortfarande igång, vilket leder till att det material som funnits om dem 

snabbt blivit inaktuellt. Denna uppsats har prioriterat att studera så aktuella versioner av 

systemen som möjligt, vilket tyvärr har lett till färre källor.  

De säkerhetsanalyser som har studerats har utvärderats enligt Oates (2005) riktlinjer. Oates 

beskriver vikten av att vara medveten om varför studierna har gjorts. Bakgrunden hos de 

sakkunniga personer som tidigare nämnts har granskats för att till den grad det är möjligt 

försäkra oss om användandet av opartiska källor. Även bakomliggande syfte med studierna har 

studerats för att undvika studier med en icke oberoende agenda. Eventuella värdeladdningar 

angående tillräcklig respektive otillräcklig säkerhet i systemen har inte kunnat bortses ifrån, då 



 6 

kunskapen angående vad som anses vara en sannolik respektive osannolik risk är större hos de 

som utfört analyserna än hos oss själva. På grund av detta har granskningen av de personer som 

utfört analyserna och deras bakomliggande motiv varit av stor betydelse.  

Granskningen har skett genom att gå igenom fakta om personerna i fråga, och organisationerna 

som de utför studierna för. I de källor som legat till grund för empirin har bedömningen gjorts 

att upphovsmännen ej haft egna särintressen. Till exempel har analysen av Estlands 

internetröstningssystem gjorts av forskare från ett respekterat universitet, University of 

Michigan och Schweiz system har studerats av den oberoende organisationen för demokratiska 

studier i Aarau. 

Blockkedjetekniken har studerats genom att undersöka den första blockkedjan, nämligen den 

som kryptovalutan Bitcoin är baserad på. Det är väsentligt att förstå blockkedjetekniken för att 

kunna analysera om det har något användningsområde inom ramen för uppsatsen. Uppsatsen 

har utgått från upphovsmannens egna beskrivning av systemet.  

2.3 Sökprocessen 

Sökningarna har i hög grad gjorts via Google, Google Scholar och IEEE Xplore. De 

vetenskapliga artiklarna och rapporterna har gåtts igenom noggrant, och i de fallen där det varit 

lämpligt även de källor som de i sin tur har hänvisat till. I ett försök att få med all väsentlig 

information från rapporterna har innehållsförteckningarna gåtts igenom och kapitel som 

bedömts som relevanta lästs och antecknats. Övriga kapitel har överblickats för att eventuellt 

upptäcka annan information som varit relevant. Även tidningsartiklar har varit av intresse, då 

de får anses ge en bild, med viss källkritisk synvinkel, av de opinioner som finns i samhället 

relaterade till ämnena. 

Sökningar efter material gjordes med relevanta sökord: ”e-vote”, ”e-voting”, ”internet vote”, 

”internet voting”, ”block chain”, ”blockchain”, ”blockchain technology”, ”blockchain 

application”, ”Bitcoin”, ”valmyndigheten”, ”countries with internet voting”, ”Estonia e-

voting”, ”Estonia internet voting”, ”Switzerland e-voting”, ”Switzerland internet voting”, 

”CHvote security analysis”. 

Rapporterna angående Sveriges krav och hypotetiska internetröstningssystem har hittats i 

statens offentliga utredningar på www.regeringen.se. Även valmyndighetens hemsida har 
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studerats för att få en bild av de lagar och regler som måste upprätthållas i ett röstningssystem 

för Sveriges val. 

Angående internetröstningssystem i andra länder har fokus legat på Estland och Schweiz. 

Estland är det land som anses ha implementerat internetröstning till högst grad, och Schweiz är 

det land där flest internetröster läggs. Schweiz har fler än ett e-röstningssystem. Denna uppsats 

valt att inrikta sig på det system som använts och studerats i störst utsträckning. Som motivering 

till det beslutet låg ett begränsat informationsutbud gällande de system vi inte valt att fördjupa 

oss i. 

2.4 Analysmetod 

Vid analysen av materialet har först de krav som ställs på ett internetröstningssystem i Sverige 

sammanställts, och ställts mot de implementerade systemen som finns i Estland och Schweiz. 

Utifrån de system som har studerats och de krav som finns på ett valsystem i Sverige har 

nödvändiga funktioner definierats.  

 

Med dessa funktioner, och blockkedjeteknikens egenskaper som utgångspunkt, har en analys 

angående möjligheten för blockkedjetekniken att kunna tillgodose någon av funktionerna på ett 

tillfredställande sätt gjorts. Vikt har lagts vid anledningarna bakom de identifierade 

säkerhetsbristerna, och mot dessa har analysen hur vida blockkedjans egenskaper kan motverka 

dessa gjorts. 

För att underlätta analysen av Schweiz och Estlands internetröstningssystem och dra paralleller 

och framhäva skillnader, har empirin lagts fram under liknande underrubriker. Detta har gjorts 

i enighet med Oates (2005 s. 270) rekommendationer om att sammanställa sin insamlade data 

i liknande format för att underlätta i sitt analysarbete. Oates syftar med sina rekommendationer 

i första hand på att underlätta för en överblick av sitt insamlade material genom att till exempel 

ha all insamlad data på samma sorts papper. Bedömningen har gjorts att denna princip även 

gett nytta i denna uppsats, i form av att strukturera upp insamlade data om systemen i liknande 

underrubriker.   

Vid starten av själva analysarbetet, och utsållningen av relevant respektive irrelevant data, har 

Oates (2005 s. 272) riktlinjer för kvalitativ dataanalys följts. Som Oates föreslår har all empiri 
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lästs igenom flertalet gånger för att skapa en helhetsbild. Med helhetsbilden kunde sedan 

information som var irrelevant för analysarbetet exkluderas. 
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3 Teori 

I detta kapitel följer den teoretiska del som valts som grund för uppsatsen. Här sammanfattas 

den ram av krav som internetröstning måste verka inom, eventuell problematik och därefter 

beskrivs blockkedjetekniken. 

3.1 Krav på det svenska röstningssystemet 

I dagens röstningssystem finns det grundläggande krav och regler som ämnar att skydda alla 

svenska medborgares rätt att oberoende uttrycka och använda sin demokratiska rösträtt. Vill 

man införa ett elektroniskt röstningssystem så måste dessa krav och regler tas hänsyn till. Dessa 

är: 

● Endast röstberättigade personer kan rösta 

● Individer har endast möjlighet att lägga en röst 

● Rösten ska hållas hemlig, innebärandes att väljare inte ska kunna bevisa hur de har 

röstat för att motverka försäljning av röster 

● Det ska inte vara möjligt för någon annan att ändra rösten 

● Man ska kunna vara absolut säker på att räkningen sker korrekt  

(Justitiedepartementet 2000) 

 

Europarådets ministerkommitté (2004) gav en rekommendation om en gemensam standard för 

medlemsstater att förhålla sig till när det gäller lagliga, tekniska och operationella aspekter 

kring internetröstning. Ministerrådet skriver bland annat att rösträtten är en av våra 

grundläggande demokratiska rättigheter, och att kraven på ett internetröstningssystem därför 

måste vara ”förenliga med principerna för demokratiska val och folkomröstningar”.  

Ett införande av ett internetröstningssystem skulle kräva en ändring av vallagen. Kapitel 7 

(SFS: 2005:837) i vallagen behandlar hur röstningen ska gå till. Idag finns det bestämmelser 

som, genom att inte behandla internetröstning, utesluter möjligheten för ett sådant system. 

3.2 Övriga säkerhetskrav 

Säkerhetskraven måste vara högt ställda och inte lämna luckor som skadar förtroendet hos det 

svenska folket gällande valets riktighet (Vallagskommittén 2013 s. 14). Vidare framhålls vikten 

av att integriteten av valresultatet absolut inte ska gå att kränka, varken genom att lagda röster 
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går förlorade eller att lagda röster ändras. Man måste kunna utföra kontroller i efterhand av 

resultatet för att kunna säkerställa att integriteten hållits (Ibid s. 246). 

 

Systemet och valresultatet måste även kunna granskas av oberoende parter. Ett valsystem som 

inte kan utsättas för oberoende granskning utsätts för risk av korruption, alternativt anklagelser 

om korruption. I dagens manuella röstningssystem är till exempel rösträkningen offentlig. Detta 

är för att ge vem som helst möjligheten att delta och kontrollera att räkningen går rätt till. För 

att kunna garantera integriteten av rösterna ser man gärna att möjligheten ges till väljare att 

kunna kontrollera sin personliga röst. På detta sätt stärker man tillförlitligheten gentemot 

systemet att allt har gått korrekt till. (Ibid s. 241) 

 

Det finns även yttre faktorer att ta hänsyn till. Elförsörjning blir en avgörande faktor till om e-

röstning ska vara möjligt eller inte. El- och internetberoendet öppnar upp nya sätt för människor 

som vill förstöra andra människors möjligheter att rösta elektroniskt. Det ställs därför höga krav 

på säkerhetsnivån även gällande fysiska aspekter (Ibid s. 76). 

3.3 Everlasting privacy 

Everlasting privacy, hädanefter benämnt som “evig sekretess”, behandlar problematiken om att 

det som kan anses vara fullständigt säker kryptering idag möjligtvis kan dekrypteras utan större 

problematik i framtiden (Bismark s. 59). Som tidigare nämnt kan man garantera väljare att deras 

valsedlar blivit räknade på ett korrekt sätt genom att ge dem möjligheten att verifiera den i 

efterhand. För att detta ska kunna ske måste de krypterade valsedlarna vara tillgängliga för 

allmänheten att komma åt. Det innebär ofta någon form av publicering av de krypterade 

valsedlarna (Ibid s. 58).  

Här kan problematik uppstå. Till exempel, påstå att det idag finns krypteringsteknik som gör 

att de valsedlar som publiceras garanterat inte går att dekryptera utan en dekrypteringsnyckel. 

Bismark menar att detta i sig inte är en omöjlighet, men att det är svårare att garantera att dessa 

röster även förblir hemliga i efterhand. Han pekar på risken att de tekniska framsteg de närmaste 

decennierna gällande datorkraft kommer att vara så pass stora att den kryptering som tidigare 

använts inte längre är en utmaning för modern kryptoanalys. Evig sekretess är inte ett uttalat 

krav, men författarna av denna uppsats anser att problematiken ändå bör tas i beaktande i och 

med den absoluta valhemlighet vi har i Sverige. 
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3.4 Blockkedjan 

Kommande avsnitt avser redogöra för blockkedjetekniken, varför den kom till, hur den fungerar 

samt varför den är av intresse för uppsatsen. Illustrering av konceptet görs enklast via 

exemplifiering, således har kryptovalutan Bitcoin valts ty det är den första blockkedjan. 

3.4.1 Dubbelbetalningsproblemet 

Dubbelbetalningsproblemet är ett fenomen som uppstår när samma pengar kan spenderas flera 

gånger. Inom kontexten av digitala valutor är följande en rimlig liknelse: Om digitala pengar 

är precis som vilken digital tillgång som helst kan pengarna skickas som bilagor i e-mail och 

det finns inget som hindrar sändaren att skicka samma fil till flera mottagare. Pengarna är evigt 

kopierbara och det saknas tillit mellan sändare och mottagare. Utan någon typ av kontroll som 

omöjliggör problemet skulle det rendera valutan oanvändbar. Behovet av denna tillit har 

inneburit inblandning av en betrodd tredje part, banker eller finansiella institutioner. Bankernas 

ansvar är att spara historik om alla transaktioner som sedan utgör grunden för om en transaktion 

skall godkännas eller nekas. Sändare och mottagare inom den digitala betalningstjänsten 

behöver inte lita på varandra, istället krävs endast tillit för tredje part. (Swan 2015, s. 17) 

3.4.2 Bitcoin 

År 2008 annonserade Satoshi Nakamoto skapandet av Bitcoin. Det är en digital valuta med 

vilken användare kan skicka och ta emot pengar säkert via Internet, helt utan inblandning av en 

betrodd tredje part. Nakamotos innovation lyckades lösa dubbelbetalningsproblemet samtidigt 

som den blev den första att nyttja blockkedjetekniken (The Economist 2015).  

 

Som tidigare nämnt beskrivs blockkedjan som en delad, betrodd och publik databas där all data 

är öppen för alla, men som ingen ensam auktoritet kontrollerar. Denna data sparas i så kallade 

block och i varje block sparas bland annat information om de senast utförda transaktionerna. 

Eftersom Bitcoin ämnar användas som betalningstjänst krävs full kunskap om var pengarna rör 

sig. Utöver detta ingår även en referens till det föregående blocket i form av dess hashvärde(Se 

figur 1). Detta skapar en kedja som kopplar ihop alla block med varandra och är hur tekniken 

har fått sitt namn. Hela denna kedja är således en komplett databas innehållandes information 

om alla transaktioner som någonsin har ägt rum. ”Noder” är vad man kallar alla som väljer att 
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ansluta sig till Bitcoin, och de sparar alla en egen kopia av blockkedjan på sin enhet. (Nakamoto 

2008) 

 

 

Figur 1. Hur blocken i blockkedjan är länkade. En referens till föregående block skapar en kedja (Nonce = 

godtyckligt värde, Tx = transaktion) (Källa: Ibid, s 3) 

 

Vidare sker all kommunikation mellan noder över ett peer-to-peer-nätverk. Istället för att en 

central server skickar blockkedjan till noderna vid anslutning fås den av andra noder på 

nätverket med vilka den får kontakt. Noder kan även lämna och återansluta till nätverket som 

de vill, och efterfråga de block som har tillkommit under den tid de var bortkopplade. En regel 

dikterar att noder alltid anser den längsta kedjan som den korrekta, och jämför därför sin kopia 

med andra noder tills den är försäkrad om att den har den senaste uppdateringen. (Ibid) 

3.4.3 Hur tillit skapas (Proof of Work) 

Än så länge har blockkedjan beskrivits som ett sätt att lagra data decentraliserat genom att låta 

varje nod hålla en egen kopia av transaktionshistoriken. Ingen central auktoritet bestämmer 

vilken blockkedja som är den rätta, noder söker istället aktivt efter den längsta och anser den 

som den korrekta. Genom att därefter implementera en metod som kallas ”Proof-of-Work” 

försäkras att den information som sparas i blockkedjan blir nära omöjlig att förändra i efterhand. 

(Ibid) 

 

När en nod genomför en transaktion sänder den ett meddelande om detta till alla noder på 

nätverket, och efterfrågar att transaktionen skall inkluderas i nästkommande block som adderas 

till kedjan. Noder som får meddelandet samlar denna transaktion tillsammans med andra nya 

transaktioner och sparar dessa i ett nytt block. För att blocket ska inkluderas i blockkedjan krävs 

först att noden investerar en stor mängd processorkraft utförandes en så kallad ”Proof-of-

Work”-uppgift, samtidigt som andra noder gör samma. Den som löser uppgiften först får sitt 

block inkluderat i kedjan och belönas med ett antal bitcoins. (Ibid) 
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Uppgiften: Att köra referensen till föregående block (dess hashvärde), de nya transaktionerna 

som ingår i blocket och ett godtyckligt värde som kallas nonce som indata till en hashfunktion. 

Utdata resulterar i ett hashvärde som jämförs mot ett s.k. ”target”. Target är en i förväg bestämd 

mängd nollbitar som hashvärdet måste börja med. Om resultatet inte uppfyller kravet ändras 

värdet på nonce och proceduren upprepas tills en nod lyckas. Eftersom noderna tävlar mot 

varandra innebär det att nätverkets samlade processorkraft arbetar för att lösa uppgiften. Target 

regleras så att nätverket i genomsnitt hittar ett block var tionde minut. (Ibid) 

 

Den nod som först lyckas delar det fullständiga blocket med resterande noder som, eftersom 

nonce nu är given, kontrollerar att indata stämmer överens med utdata. Detta gör de för att 

kontrollera att noden har utfört det arbete den påstår sig ha gjort. Därefter jämför noderna de 

ingående transaktionerna mot transaktionshistoriken i blockkedjan. Om historiken visar att 

pengarna faktiskt tillhör avsändaren godkänns blocket genom att det läggs till i kedjan. Noderna 

påbörjar nu arbetet med att skapa nästa block, denna gång används det nya blockets hashvärde 

som referens. (Ibid) 

 

Nakamoto förklarar att syftet med Proof-of-work är att göra historiken väldigt svår att ändra i 

efterhand. Försök från illvilliga noder att dubbelbetala innebär att de måste göra en ändring av 

det data som finns i blocket, till exempel ändra mottagaradressen för en transaktion. Att 

förändra ett block är enkelt – det är endast en fråga om att göra den ändring i blocket som krävs. 

Att få resterande noder på nätverket att acceptera blocket är däremot en mycket svårare uppgift 

eftersom minsta ändring av indata resulterar i ett annorlunda hashvärde. Detta kommer att 

upptäckas vid nodernas kontroll. Det enda sättet att lura nätverket är att utföra Proof-of-Work-

arbetet ännu en gång för att hitta ett nonce som med den nya data skapar en hash som möter 

target. (Ibid) 

 

I ett sådant scenario finns alltså två block: Det första som skapades, samt det falska blocket som 

den illvilliga noden försöker få inkluderad i blockkedjan. Eftersom det första blocket 

kommunicerats till nätverket först arbetar de goda noderna redan på att förlänga det. Nu inleds 

en kapplöpning mellan den illvilliga noden och den samlade processorkraften hos de goda 

noderna – den sida som först lyckas hitta nästa block kommer ha den längsta kedjan. 

Sannolikheten att en ensam nod med begränsad processorkraft lyckas med detta är förstås 
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försvinnande liten. För att lyckas krävs att den illvilliga noden kontrollerar en majoritet av 

nätverkets processorkraft. (Ibid)  

 

För att illustrera hur mycket det uppgår till skriver Cohen (2013) att nätverket är 256 gånger 

starkare än världens 500 snabbaste datorer kombinerade. Han noterar dock att noder använder 

sig av maskiner designade för att användas enbart för Proof-of-Work-beräkningar medan 

superdatorerna kan utföra många olika uppgifter, vilket gör att jämförelsen inte är helt rättvis. 

3.4.4 Möjligheter med tekniken 

Sedan Nakamotos uppfinning har många alternativa kryptovalutor tillkommit men Bitcoin är 

den klart populäraste. Bitcoins är med god marginal den blockkedja med högst börsvärde 

(CoinMarketCap 2017). Angående blockkedjans appliceringsområden kallar Swan (2015) just 

kryptovalutor för ”Blockchain 1.0”, men möjligheten att spara data decentraliserat och öppet 

utan risk för manipulering har även stor potential bortom kryptovalutor. Med vad hon kallar för 

”Blockchain 2.0” menar hon att blockkedjan kan användas till att registrera, konfirmera, och 

överlåta alla typer av kontrakt och tillgångar. 

A blockchain is quite literally like a giant spreadsheet for registering all 

assets, and an accounting system for transacting them on a global scale 

that can include all forms of assets held by all parties worldwide. Thus, the 

blockchain can be used for any form of asset registry, inventory, and 

exchange, including every area of finance, economics, and money; hard 

assets (physical property); and intangible assets (votes, ideas, reputation, 

intention, health data, etc.). (Swan 2015, s 11) 

3.4.5 Hur man använder Bitcoin 

För att använda Bitcoin krävs att man laddar ned en mjukvara som kallas “wallet”, hädanefter 

plånbok. När man använder plånboken för första gången autogenereras en Bitcoinadress, en 

publik nyckel samt en privat nyckel. Bitcoinadressen är egentligen endast en hashad version av 

den publika adressen där liknande tecken har tagits bort (till exempel l, I, O, 0) för att förenkla 

användandet. Denna används likt en e-mailadress; det är mottagaradressen för dina Bitcoins. 

För att skicka Bitcoins behövs mottagaradressen för personen som du vill skicka medel till och 

din privata nyckel vilken används för att signera transaktionen. Plånboken innehåller egentligen 

inga pengar, den visar hur många Bitcoins man har kontroll över genom att räkna ut det från 

transaktionshistoriken i blockkedjan. (Swan 2015, ss 88–89) 
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4 Empiri 

4.1 Internetröstning i Estland 

I detta avsnitt presenteras Estlands internetröstningssystem. Först ges statistik över hur 

användandet har sett ut efter implementering. Därefter beskrivs kort uppkomsten av systemet 

och hur det är uppbyggt. Avslutningsvis presenteras risker som identifierats i en 

säkerhetsanalys av systemet gjort av experter.  

4.1.1 Bakgrund 

Estland var det land i världen som var först med att använda internetröstning i ett nationellt val 

(Durumeric, Z., Finkenauer, T., Halderman, J., Hursti, H., Kitcat, J., MacAlpine, M., Springall, 

D 2014 s. 1).  Det första försöket genomfördes 2005 i deras motsvarighet till kommunval. Av 

alla röstberättigade deltog 47,4%. Av dessa valde 9 287, 1.8%, människor att lägga sin röst via 

internet (Vabariigi Valimiskomisjon 2016). 

  

Estlands använder sig idag av internetröstning i parlamentsvalet, EU-parlamentsvalen och 

kommunvalen (Official gateway to Estonia u.å.). Andelen röstberättigade som väljer att lägga 

sin röst via internet ökar kontinuerligt i samtliga val, med små undantag. Utförligare statistik 

går att se i tabell 1. 

 

Tabell 1. Statistik över valdeltagande samt fördelning mellan internet- och pappersröster (Källa: Vabariigi 

Valimiskomisjon 2016) 
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4.1.2 ID-kort 

De elektroniska ID-korten bygger på RSA-teknik, vilket är en krypteringsteknik med 

asymmetriska krypteringsnycklar. Med hjälp av 2 stycken RSA-nycklar som finns i korten kan 

användaren antingen identifiera sig eller signera elektroniska dokument på ett säkert sätt. Som 

en säkerhetsåtgärd är båda nycklarna försedda med PIN-kod. Certifikat som kopplar ihop 

kortets nycklar med dess ägare finns på korten samt i en extern databas. Kortet är, tillsammans 

med kortläsaren, nödvändiga om man vill använda sig av Estlands system för internetröstning. 

(Durumeric m.fl. 2014)  

4.1.3 Teknisk infrastruktur 

Durumeric m.fl. (2014 ss. 2-3) visar i sin rapport hur kärnan i Estlands internetröstningssystem 

är uppbyggt kring fyra stycken servrar: Vote forwarding server, Vote storage server, Vote 

counting server och Log server, samt en röstningsapplikation för användarens dator. 

  

Vote forwardig server är den server en användare kopplar upp sig till, den enda servern 

tillgänglig för allmänheten. Servern fungerar som en mellanhand till bakomliggande Vote 

storage server, där alla valsedlar lagras. Rösterna sparas på Vote storage servern, fortfarande 

krypterade, till dess att det är dags att räkna rösterna. Vote storage server verifierar också 

röstens digitala signatur mot en extern server med tillgång till de publika krypteringsnycklarna. 

(Ibid ss. 2 -3) 

  

Den tredje servern, Log server, loggar alla händelser som sker hos Vote forwarding server och 

Vote storage server, samt för statistik över händelserna. Vissa anställda som arbetar kring valet 

kan koppla upp sig till denna server (Ibid s. 3). 

  

Vote counting server, är servern med funktionen att räkna rösterna. Denna server är aldrig 

uppkopplad till något nätverk. Valsedlarna kopieras från Vote storage server genom att de 

bränns på DVD-skivor. Under denna transaktion av valsedlarna kopplas den tillhörande 

signaturen från väljaren bort, så att medborgarnas röster förblir anonyma. Vote counting server 

kopplas i sin tur till en modul, där dekrypteringsnycklarna finns. Med hjälp av nycklarna 

dekrypteras rösterna, räknas och sammanställs i ett officiellt resultat. (Ibid s. 3) 
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4.1.4 Utformning 

Estlands regering ger ut en ny applikation för internetröstning vid varje val. Det är via denna 

som användaren kopplar upp sig till Vote forwarding server. Användaren måste ladda ned 

applikationen och identifiera sig med ID-kort och PIN-kod för att ansluta. Efter uppkopplingen 

kontrollerar Vote forwarding server att personen är röstberättigad utifrån den publika nyckeln 

på kortet och Estlands folkbokföringsregister. Applikationen skapar tillsammans med nyckeln 

för identifiering på ID-kortet en autentiserad TLS-uppkoppling till servern. Applikationen 

kontrollerar att uppkopplingen har skett till rätt server genom ett certifikat. Därefter förses 

användaren med olika röstningsalternativ i sin dator. (Ibid s. 2) 

  

Valsedeln krypteras i applikationen. Den signeras med en av krypteringsnycklarna som finns 

på ID-kortet  och skickas till Vote forwarding server som tilldelar valsedeln ett unikt ID. Baserat 

på detta ID och ett värde genererat vid krypteringen i applikationen visas en QR-kod på 

användarens dator. Denna QR-kod kan användas med en smartphone-applikation för att 

kontrollera att valsedeln lagts så som väljaren menade. Smartphone-applikationen läser ut det 

tillgivna ID och det värde som genererades vid krypteringen. Med hjälp av ID:t kan den 

krypterade rösten hämtas igen, dock utan signatur. Applikationen simulerar sedan en ny 

kryptering av nya valsedlar med hjälp av värdet som genererades vid krypteringen. På detta sätt 

kan man jämföra den hämtade krypterade valsedeln med de nya simulerade valsedlarna. Väljare 

har möjlighet att kontrollera sin röst på detta sätt upp till 30 minuter efter att rösten har lagts. 

(Ibid s. 4) 

4.1.5 Säkerhetsprocedurer  

För att motverka att människor blir påverkade att lägga sin röst på ett speciellt sätt, eller att de 

säljer den, har Estland gjort det möjligt att ändra sin röst. Detta kan göras hur många gånger 

som helst innan röstningsperioden stänger. Detta är tack vare den digitala signatur som är 

ihopkopplad med valsedeln. Som tidigare nämnt tas signaturen inte bort förrän det är dags att 

räkna rösterna. En väljare kan också välja att rösta via den fysiska röstningslokalen. Har en 

person röstat både på internet och i röstningslokalen kommer den sistnämnda vara den som är 

giltig. Genom möjligheten att rösta flera gånger kan inte den person/personer som försökt 

påverka/köpa rösten försäkra sig om att den person de försökt influera inte röstar igen vid ett 

senare tillfälle, eller går till sin vallokal. (Ibid s. 5) 
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Den dekrypteringsnyckel som används vid räkningen av röster delas upp och ges till olika 

medlemmar ur Estlands valkommission. Alla delar behövs när röstningen är avslutad för att 

kunna dekryptera valsedlarna. På detta sätt motverkar man att en ensam person har möjlighet 

att dekryptera rösterna i förväg. (Ibid s. 2) 

4.1.6 Säkerhetsbrister 

När Durumeric m.fl. studerade Estlands internetröstningssystem utförde de experimentella 

attacker mot ett system de byggt upp för att efterlikna det Estland använder. De upptäckte bland 

annat att de kunde utföra DoS-attacker mot servern. De skickade flera förfrågningar till servern 

innehållandes väldigt stora mängder header-information. Denna information ska loggas på 

servern. Durumeric m.fl. märkte att det skulle vara möjligt att skicka så pass mycket 

information att serverns lagring snabbt kunde fyllas, och därefter inkapabel att ta emot fler 

valsedlar. (Ibid s. 6) 

  

De upptäckte även möjligheter att lura systemet. Durumeric m.fl. (2014 s. 6) menar att det är 

möjligt att konstruera virus som kan infektera användarens dator, eller om möjligt infektera 

applikationen innan den distribueras ut till väljare, för att sedan manipulera de val användaren 

gör. Ett scenario som redogörs är möjligheten för ett virus att registrera användarens PIN-koder 

till ID-kortet när denne röstar. Den infekterade klienten sparar i det här fallet PIN-koderna och 

väntar tills det inte går att verifiera rösten med QR-koden längre. Om ID-kortet vid den här 

tidpunkten fortfarande sitter i datorn, eller om det används vid senare tillfälle, kan klienten 

öppna upp en osynlig röstningssession och ersätta den lagda rösten. 

  

Skulle attacken även lyckas infektera den smartphone som används vid verifieringen av 

valsedeln kan en infekterad klient byta ut rösten redan innan den skickas till servern. Den 

manipulerade klienten skulle då registrera vilken kandidat användaren menar rösta på, och 

modifierar QR-koden så att den infekterade smartphoneapplikationen visar sagda kandidat. 

Klienten kan därefter lägga en röst på den kandidat den själv vill. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt är att attacken slipper byta ut röster. Hade det gjorts i en större skala finns det 

en risk att ett abnormt antal personer som valt att ändra sig under röstningsperioden väckt 

misstänksamhet. För att detta ska vara möjligt måste som sagt både användarens dator och 

smartphone bli infekterade. (Ibid s. 6) 



 19 

  

Servrarna som inte är uppkopplade till något nätverk går fortfarande att infektera. Durumeric 

m.fl. observerade flertalet brister i arbetsprocedurerna kring Estlands röstningssystem. Sådana 

brister öppnar upp för insiderattacker. Andra alternativ är att angripa hårdvara som används i 

systemet någon gång innan den når sin slutdestination, eller om programvaran som används vid 

installeringen av servrarna komprometteras. Vote counting server är en möjlig måltavla då det 

inte finns någon funktion som övervakar dekrypteringen av valsedlarna. (Ibid s. 5) 

  

Durumeric m.fl. sammanfattar med att säga att Estlands system för internetröstning har vidtagit 

många säkerhetsåtgärder, men ändå inte uppnår den säkerhet som kan tänkas önskas. Tillförlit 

för systemet och dess komponenter är nödvändigt på grund av bristande transparens. De lyfter 

fram de nationella ID-korten som en av de starkare säkerhetsåtgärderna, som markant försvårar 

arbetet vid en eventuell attack. De avslutar med en slutsats om att en sofistikerad attack skulle 

kunna genomföras både med systemets tekniska delar eller arbetarna och procedurerna kring 

systemet som måltavla.  

4.2 Internetröstning i Schweiz 

Nedan presenteras Schweiz internetröstningssystem. Först redogörs det för bakgrunden till 

Schweiz initiativ till internetröstning och historian bakom. Efter det  läggs fokus på det 

internetröstningssystem i Schweiz som är mest utbrett, uppbyggnaden beskrivs och  risker 

identifierade av Daniel Francke presenteras.  

4.2.1 Bakgrund 

I Schweiz genomfördes ett försök med internetröstning för första gången 2003, i Aniéres i 

delstaten Genevé. Schweiz är indelat i 26 stycken delstater, som till stor del utövar självstyre, 

med egna regeringar och författningar. Detta har lett till att möjligheterna att rösta i 

folkomröstningar, och systemen man gör det i, skiljer sig från delstat till delstat. Den federala 

regeringen bidrog med finansiering av projekten, men var delstat stod själva för respektive 

implementation. Vid det federala valet 2015 hade cirka 70% av landets utomlandsboende 

möjligheten att delta i folkomröstningen via internet. (Germann, M., Mendez, F., Portenier, A., 

Serdült, U., Wellig, C., 2015). 
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Schweiz har en hög grad av direkt demokrati. Fyra gånger om året hålls folkomröstningar, 

utöver det federala valet, där medborgare beslutar om en rad olika frågor på olika politiska 

nivåer. Det kan till exempel skilja sig från allt mellan att rösta om ändring av federala lager till 

om kommunen där man bor ska bygga en ny skola. (Kriesi & Trechsel 2008) 

 

Projekten kring internetröstning startade i huvudsak samtidigt i tre delstater: Zürich, Genevé 

och Neuchâtel. Därav utvecklades det tre olika system. De två system som utvecklades i Genevé 

och Zürich var väldigt likartade, medans det från Neuchâtel skiljde sig. Det senare systemet 

integrerades, till skillnad från dom andra, in i en redan existerande e-portal. Det systemet 

användes inte i samma utsträckning som de andra två, då det fortfarande krävde att man 

registrerade sig fysiskt innan användning. (Germann m.fl.) 

  

Vilka delstater som använder sig av internetröstning vid varje val varierar. Användningen av 

internetröstning i de olika delstaterna ses fortfarande som delar i ett större försök. Den federala 

regeringen kontrollerar inför varje val att de krav som ställs uppfylls, och beslutar därefter om 

tillstånd för fortsatta försök. Inför valet 2017 finns det två aktuella system: Systemet som 

utvecklades i Genevé ”CHVote”, och ett system utvecklat av det schweiziska postkontoret 

tillsammans med det spanska företaget Scytl vid namn ”Swiss Post e-voting”. Det sistnämnda 

testades för första gången i November 2016 och har fått fortsatt tillåtelse för testning av den 

schweiziska federala regeringen. Då studierna gällande dessa system är mer omfattande för 

CHVote har uppsatsen valt att koncentrera sig på det systemet. (The international service of the 

Swiss Broadcasting 2016) 

4.2.3 CHVote  

Två veckor inför varje val skickas det ut röstkort till alla röstberättigade medborgare via post. 

I de områden där internetröstning är tillgängligt via CHVote finns på kortet förutom allmän 

information om valet även nödvändig information som behövs för att kunna använda systemet. 

Den extra informationen utgörs av ett 16-siffrigt röstkortsnummer, ett lösenord, en kontrollkod 

och en URL till röstningsservern med ett SSL-certifikat. Lösenordet är fysiskt skyddat med ett 

fält som måste skrapas fram likt kontrollrutorna på skraplotter. Det tryckeri som hanterar 

trycket av korten är specialiserade på säker hantering av känslig information och tryck.  

(Francke 2013) 
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4.2.4 Teknisk infrastruktur 

I huvudsak består CHVotes tekniska infrastruktur av 6 stycken komponenter: Användarens 

dator, en java-applikation, En admin-dator, en krypterad e-valurna, ett valregister, en valserver 

som stödjer alla operationer samt en nummergenerator som genererar krypteringsnycklar. (Ibid) 

 

I valregistret finns information tillfälligt lagrad om alla röstberättigade medborgare. 

Födelsedatum och kommuntillhörighet har hämtats från ett folkbokföringsregister och lagras 

tillsammans med tillhörande röstkortsnummer, kontrollkod, lösenord och vilken röstningslokal 

varje individ tillhör. När en valsedel tas emot av valservern så uppdaterar servern registret med 

information om att tillhörande röstkortsnummer har använts, och vid vilken tidpunkt. (Ibid) 

  

Valservern huserar Java-applikationen och sköter kommunikationen med användarens dator, 

behandlar de inkomna valsedlarna och lagrar dem i e-valurnan, samt sköter uppdateringen av 

valregistret. Det är i java-applikationen användaren gör sin val. Valservern lagrar ingen data 

angående väljare och är endast online när röstningen är öppen. Till valservern är e-valurnan, 

valregistret och nummergeneratorn kopplade. När valservern tar emot en valsedel från en 

väljares dator krypteras den och lagras i e-valurnan. Även vilken vallokal som väljaren tillhör 

lagras. E-valurnan har en krypterad räknare som räknar antal röster som har mottagits. På 

valservern lagras en symmetrisk krypteringsnyckel som gör det möjligt för valservern att 

dekryptera, uppdatera värdet och sen kryptera det igen. Funktionen är en del av en 

säkerhetsåtgärd för att kontrollera så att inga valsedlar tas bort eller läggs till. (Ibid s. 792) 

  

E-valurnan och valregistret är båda klonade. Det finns två versioner som arbetar simultant, med 

samma uppgifter, i samma system. De fysiska apparaterna är placerade på två olika platser och 

underhålls av olika personalgrupper. Detta är en säkerhetsåtgärd enligt ”fyra-ögon-principen” 

för att förhindra att anställda manipulerar dem. (Ibid s.794) 

  

Valdeltagarna börjar med att koppla upp sig till en webbaserad röstningsklient. Detta sker via 

en SSL-uppkoppling till valservern. SSL-uppkopplingen gör det möjligt att säkert skicka 

känslig information mellan två parter med hjälp av symmetrisk kryptering. Användaren kan 

kontrollera att hen är uppkopplad till rätt server med hjälp av de SSL-certifikat bifogat med 

röstkortet. Användaren skapar sin valsedel med hjälp av sitt röstkortsnummer. Efter det visas 

en sammanställning av alla val som gjorts. Här blir användaren tvungen att skriva in sitt 
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födelsedatum samt kommuntillhörighet, detta motverkar att koder stjäls och används av 

obehöriga. Efter det visar sammanställningen en kontrollkod för varje val som har gjorts. 

Användaren jämför dessa koder med kontrollkoden som finns på hens röstkort. På detta sätt 

kan användaren verifiera att alternativen inte har blivit manipulerade, och godkänner valen med 

att skriva in lösenordet som finns på röstkortet. (Ibid s. 793) 

 

Innan röstkorten skickas ut till väljarna genereras två salt. Det första saltet konkateneras med 

varje röstkortsnummer och via en hashfunktion genereras ett hashvärde. Det andra saltet lagras 

tillsammans med en tabell över alla genererade hashvärden och dess tillhörande 

röstkortsnummer på valservern. När en användare vid starten av röstningsproceduren skriver in 

sitt röstkortsnummer genererar det tillsammans med det första saltet ett hashvärde. Detta 

skickas vidare till servern, som med hjälp av den lagrade tabellen får fram tillhörande 

röstkortsnummer. Detta är ytterligare en säkerhetsåtgärd för att försäkra sig om att 

informationen som skickas mellan väljarens dator och valservern hålls konfidentiell. 

Röstkortsnumret kontrolleras sedan mot valregistret. Finns röstkortsnumret med, och inte 

registrerat som redan använt, skapas en delad krypteringsnyckel med hjälp av en Diffie 

Hellman-algoritm. Denna algoritm tillåter två parter att dela en hemlig nyckel med varandra 

över ett osäkert nätverk. Med hjälp av denna nyckel, och ett nytt genererat SSL-certifikat som 

valservern genererar, upprättas en ny gemensam SSL-förbindelse. Denna SSL-förbindelse 

arbetar dubbel väg. Den tidigare SSL-förbindelsen försäkrade användaren om att korrekt 

valserver tog emot informationen. Den gemensamma SSL-förbindelsen försäkrar även 

valservern om att den information som kommer är från korrekt röstningsberättigade 

medborgare. Via SSL-förbindelsen kan användaren nu säkert skicka sin krypterade valsedel till 

valservern. Valen som användaren gjort registreras, sammanställs och skickas tillbaka 

tillsammans med en kontrollkod. Är alla uppgifter korrekta kan användare slå in sitt lösenord 

för att slutföra röstningen. Valsedeln skickas till valserven som lagrar den i valurnan samtidigt 

som den dekrypterar värdet av antalet röster, ändrar det och krypterar det igen. (Ibid s. 795) 

4.2.5 Säkerhetsprocedurer 

Central Electoral Commission, förkortat CEC, är en grupp utsedd att övervaka systemet så allt 

går till på ett rättvist och demokratiskt sätt. Gruppen bildades i samband med att internetröstning 

tillkom i Genevés konstitution. CEC av särskilda tjänstemän och representanter från de olika 

politiska partierna. (Office for Democratic Institutions and Human Rights 2011) 
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Vid det initiala förberedelserna och installeringen av hela röstningssystemet finns flera olika 

representanter närvarande för att kontrollera att allt går korrekt till: 

  

·    En representant från det schweiziska statskansliet 

·    Ordförande för CEC 

·    Två grupper om två av medlemmar från CEC 

·    En representant från röstnings- och valdepartementet 

·    En notarie 

·    En informationssäkerhetsofficer ifrån polisen 

·    Admin för röstningssystemet 

(Francke 2013)  

 

Admin börjar installeringen genom att generera krypteringsnycklar. Den symmetriska 

krypteringsnyckel ansvarig för krypteringen av räknaren hos e-valurnan, samt det 

asymmetriska nyckelparet som krypterar alla valsedlar genereras först. Den publika 

krypteringsnyckeln som ska kryptera valsedlarna lagras på valservern, medans de andra två 

nycklarna krypteras med ett lösenord och lagras på en extern CD och ett USB. Lösenordet är 

ett konkatenerat lösenord av två delar, där de två grupperna ifrån CEC har bidragit med en del 

var. Lösenordet skrivs ned på papper och försluts i ett kuvert som förtros notarien. Detta ska 

bidra till att ingen ensam person har tillgång till krypteringsnycklarna som används vid 

dekrypteringen. (Ibid s. 793) 

  

För att försäkra sig om systemets integritet skapas teströster. CEC skapar röster med tillhörande 

röstkortsnummer, kopplat till en påhittad röstningslokal. De dokumenterar sina val. När 

röstning är klar och det är dags dekryptera och räkna rösterna, kan man urskilja teströsterna 

med hjälp av påhittade röstningslokalen. Skulle dessa ha ändrats eller saknas är det en 

indikation på att systemet utsatts för något slags av intrång, och valet skulle ogiltigförklaras. 

(Ibid s. 794) 
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4.2.6 Säkerhetsbrister 

Francke diskuterar i sitt arbete olika scenarion vid en eventuell attack mot CHVote. Han 

definierar några risker och eventuella säkerhetsbrister direkt relaterade till tekniken som 

systemet bygger på, och alla processer som finns runt omkring: 

  

Den första hypotetiska attack Francke (2013) diskuterar är med användaren och användarens 

egen dator som måltavla. Enligt Francke är det möjligt att konstruera virus som, ifall det 

infekterat användarens dator, antingen har möjlighet att läsa av vad användaren röstar på eller 

manipulera röstningen. Lyckas ett virus infektera en dator kan det till exempel registrera hur 

rösten läggs, och samtidigt ha tillgång till personlig information lagrad på datorn. Med hjälp av 

till exempel internethistorik över sociala medier med tillhörande valsedel kan det vara enkelt 

att para ihop en valsedel med en viss person. Ett sådant virus har möjlighet att infektera en dator 

om den till exempel inte har ett fungerande anti-virusprogram. Det ska även vara möjligt att 

utveckla ett virus som manipulerar valsedeln. Viruset röstar parallellt med att användaren 

försöker rösta, utvinner kontrollkoden innan den presenteras i sammanställningen och 

manipulerar ordningen så att valen och kontrollkoderna ser korrekta ut för användaren. Denna 

risk skulle enligt Francke kunna begränsas avsevärt med hjälp av extern hårdvara, likt de 

bankdosor med kortläsare som finns för banktjänster över internet idag. Sådan teknik är 

designade för att vara väldigt säker, och skulle försvåra för en attack. Samtidigt betonar Francke 

att de virus som diskuteras är avancerade och skulle kräva mycket arbete och kunskap för att 

skapa.  

  

Ett annat möjligt tillvägagångssätt är att spela på användarens okunskap och ouppmärksamhet. 

En oerfaren användare skulle på grund av bristande kunskap eller motivation låta bli att 

kontrollera SSL-certifikatet vid en första anslutning mot valservern. En attack skulle då kunna 

leverera en felaktig java-applikation som manipulerar valsedeln. Admin övervakar hela tiden 

vad som händer i systemet, och skulle många röster komma från samma IP-adress skulle det 

väcka uppmärksamhet. Genom att koppla upp användaren direkt till valservern via en 

manipulerad java-applikation kan hackern kringgå det problemet. Ingen av SSL-förbindelserna 

skulle hjälpa då all information angående förbindelserna även skulle gå till hackern. Även här 

föreslår Francke säkerhetsdosor med kortläsare som en lösning på problemet. Dessa 

säkerhetsdosor krypterar och dekrypterar information som den behandlar. Hackern skulle inte 

få tillgång till de krypteringsnycklarna endast genom att omdirigera användaren till en 
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manipulerad java-applikation, och det skulle därför bli väldigt svårt att lura säkerhetsdosorna. 

(Ibid ss. 791-795) 

  

Valserven är själva hjärtat i systemet. Med fri tillgång till den skulle det enligt Francke vara 

möjligt att bland annat se information om vem som lagt en valsedel, ändra eller byta ut den. 

Detta beror på att krypteringen av valsedeln sker på valservern. Skulle krypteringen ske redan 

hos användarens dator skulle man kunna förhindra att valsedlarna ändras eller visar information 

om vem som lagt den. Valservern har nämligen inte tillgång till den dekrypteringsnyckel som 

ska dekryptera rösterna, den är som tidigare nämnt krypterad, skyddat med ett konkatenerat 

lösenord och sparat externt. Dock kvarstår möjligheten att helt byta ut valsedeln som kommer 

till valservern. Skyddet gentemot detta är att systemet hela tiden övervakas av admin och 

medlemmar från CEC. Skulle alla inblandade, se punktlista under säkerhetsprocedurer, vara 

överens om att ändra resultatet skulle det vara möjligt utan att någon upptäckte det. (Ibid s. 797) 

  

E-valurnan där alla valsedlar lagras är en annan möjlig attackpunkt. De två 

säkerhetsanordningarna är räknaren som håller koll på antalet röster, och krypteringen av 

valsedlarna. För att dekryptera valsedlarna måste man ha tillgång till den externt lagrade 

dekrypteringsnyckeln. Vill man byta ut rösterna måste man ha tillgång till krypteringsnyckeln 

som tillåter att man dekrypterar och manipulerar räknaren. Skulle man ha tillgång till den 

nyckeln skulle det vara möjligt att byta ut röster. Dock, tack vare saltet som lades till varje 

valsedel innan kryptering, så går inte valsedlarnas Schifferkod att skilja från varandra. Utan att 

dekryptera valsedlarna kan man alltså inte veta vad som finns i eller var de kommer ifrån. Tack 

vare de teströster som CEC lägger till vid installationen kan man upptäcka om några valsedlar 

har blivit ändrade eller borttagna. (Ibid s. 791) 

  

Det finns en risk att valregistrets integritet kränks. Får en hacker tillgång till registret kan hen 

lyckas ändra status för om ett röstkortsnummer används eller inte skulle man kunna använda 

samma nummer för att rösta flera olika gånger. Detta förhindras dock av att antalet valsedlar 

jämförs med antalet röstningsregistrerade röstkortsnummer. För att försvåra tillgång till 

valregistret är det aldrig uppkopplat till internet. Samtidigt jämförs antalet som röstat från 

valregistret med räknaren i valurnan. Kan man däremot se vilket röstkortsnummer som inte 

röstat, och sedan rösta för alla de oanvända nummer som finns, skulle man obemärkt kunna 

rösta flera gånger. (Ibid) 
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5 Analys 

Efter att ha studerat Estlands och Schweiz internetröstningssystem noteras att systemen till viss 

del skiljer sig, men att det finns väsentliga likheter. Baserat på de två systemen definierar vi 

dessa nödvändiga funktioner: ett sätt att identifiera väljare, en mjukvara för denne att lägga sin 

röst samt säkra sätt för lagring och räkning av valsedlar. En stor utmaning för båda systemen 

är det faktum att rösten läggs från väljarnas egna enheter. Båda utredningarna belyser risker för 

attacker vid själva röstningstillfället, där det uppdagats svårigheter med att garantera att en 

väljares valsedel läggs enligt dennes intention. Både Estlands och Schweiz system har försökt 

lösa detta på olika sätt, men verkar hittills inte ha utvecklat en fullt tillfredsställande lösning. 

Blockkedjan i sig bidrar inte till ett sätt att kunna garantera att detta går att göra på ett helt 

tillförlitligt sätt. Blockkedjan blir snarare intressant när det kommer till att lagra rösterna på ett 

säkert sätt, och garantera att lagda valsedlar inte kan ändras. Nedan behandlas de tidigare 

nämnda nödvändiga funktionerna utifrån studerat material.  

5.1 Identifiera väljare och garantera valsedelns riktighet 

Att identifiera en väljare och försäkra sig om att valsedelns avsändare är den som den utger sig 

för att vara är till viss del relaterat till att försäkra sig om att väljaren inte blir lurad och att det 

inte skickas en annan valsedel än den väljaren menade skicka.  Problematiken ligger i att 

väljaren tror att den har skickat en valsedel innehållandes dennes val, och att servern kan ta 

emot en annan valsedel där samma väljare har blivit identifierad som avsändare. Båda 

utredningarna kring Estlands och Schweiz system lyfter externa säkerhetsdosor som ett 

kraftfullt verktyg för att förhindra detta. De kommer fram till att det inte är en fullständigt säker 

lösning, men att det blir betydligt svårare att genomföra en lyckad attack.  

 

Ett eventuellt system byggt på blockkedjan kräver likt de studerade systemen någon typ av 

mjukvara där väljare får göra sina val via deras egna enheter. Att utveckla en “valplånbok” likt 

de plånböcker som används för bitcointransaktioner kan vara en enkel uppgift men problemet 

med att garantera att valsedeln inte manipuleras innan den kommuniceras till nätverket kvarstår. 

 

Gentemot de svenska kraven som ställs på ett demokratiskt röstningssystem blir garantin av en 

korrekt identifiering av väljare absolut nödvändig. Finns det säkerhetsbrister i identifieringen 

av väljare kan man inte garantera att varje väljare endast lagt en röst eller att endast de som är 
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röstningsberättigade kan rösta. Ett röstningssystem som inte uppfyller dessa krav på ett fullt 

tillfredställande sätt skulle i dagsläget därför inte kunna användas, då det går emot flera av 

Sveriges grundläggande demokratiska principer.  

5.2 Lagring av valsedlar 

Både Schweiz och Estlands system bygger på en centraliserad lagring av valsedlarna. Detta 

utgör ett naturligt mål för en attack, samt innebär att med tillgång till systemens olika 

komponenter skulle det kunna vara möjligt att manipulera databasen med valsedlar. Schweiz 

försöker kringgå detta med hjälp av en krypterad räknare som håller koll på antalet valsedlar. 

Har man dock tillgång till hela systemet, och således den tillhörande dekrypteringsnyckeln, är 

det hypotetiskt möjligt för en eller flera insiders att ändra valresultatet efter egen önskan utan 

upptäckt. I Schweiz fall har man även försökt förhindra detta med hjälp av kontrollröster som 

arbetarna kring systemen själva skapat för att kontrollera valresultatets integritet. Skulle dessa 

människor dock själva vara involverade i attacken skulle en avvikelse av dessa röster gå 

obemärkt förbi. Systemen blir således beroende av att det finns tilltro till de som arbetar nära 

dem.  

 

Denna funktion skulle med fördel kunna bygga på blockkedjetekniken med tanke på dess 

egenskap av en databas som inte går att manipulera, så länge en majoritet av processorkraften 

kontrolleras av goda noder. Vidare lagras alla valsedlar decentraliserat där varje nod har en 

egen kopia. Ett eventuellt strömavbrott som skulle utgöra ett hot mot ett centralt lagringssystem 

skulle i så fall inte ha samma effekt. Används en blockkedja elimineras tidigare nämnda risk 

för en insiderattack ty inte ens de som arbetar med valet kan göra ändringar i kedjan. Sveriges 

krav på ett röstningssystem att det inte ska kunna gå att ändra rösterna i efterhand skulle således 

uppfyllas.  

5.3 Räkning av valsedlar 

Vid räkningen av valsedlar och sammanställningen av ett resultat verkar det vara rutiner och 

arbetet kring systemen som kontrollerar att det går rätt till. Schweiz tillvägagångssätt med att 

dela upp dekrypteringsnyckeln till valsedlarna i olika delar och betro dem till olika människor 

motverkar att någon ensam skulle få tillgång till dem. I de system vi har studerat betros dock 
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räkningen fortfarande till en viss part.  För att garantera valsäkerheten efter de krav som de 

svenska principerna ställer krävs det därför, likt i Sveriges manuella röstningssystem, en 

transparens i räkningen. 

 

Ett sätt att uppnå transparens är någon form av publicering av de valsedlar som registrerats. 

Kan alla väljare kontrollera att dennes röst finns med i räkningen och utgör en del av det 

slutgiltiga resultatet kan man tillgodose transparenskravet på ett liknande sätt som görs i det 

manuella system vi har idag. Med ett system där de krypterade valsedlarna lagras på en 

blockkedja kan denna funktion erbjudas. En väljare kan via sin egen “valplånboksadress” hitta 

sin valsedel och kontrollera att den finns med. På detta sätt skulle det svenska folket 

tillsammans kunna uppfylla kravet om tilltro på räkningen. Det är rimligt att anta att en 

anmärkningsvärd mängd väljare skulle slå larm om en storskalig attack hade utförts för att byta 

ut valsedlarna.  

 

Problematiken med en sådan publicering av krypterade röster framgår dock under avsnittet 

“Everlastning privacy”, där Bismark tar upp scenariot med att det som är omöjligt att dekryptera 

utan nyckel idag kan gå att dekrypteras med hjälp av större processorkraft i framtiden.  

5.4 Valhemligheten 

Gällande delar av valhemligheten stöter internetröstningssystemen på viss problematik. Enligt 

valhemligheten ska det inte gå att bevisa för en tredje part hur man har lagt sin röst. Estland har 

löst detta på ett tillfredsställande sätt.  I och med möjligheten att rösta flera gånger kan en 

åskådare inte vara säker på att den som röstar inte röstar en gång till vid ett senare tillfälle, och 

därav upphäver den tidigare rösten. En åskådare kan heller inte vara helt säker på att personen 

ifråga inte redan har-, eller väljer att rösta vid en fysisk vallokal i efterhand. Då de krav som 

ställs på valhemlighet i Estland liknar de i Sverige skulle denna lösning även kunna tillgodose 

de krav angående valhemlighet som justitiedepartementet tar upp i sin översyn av det svenska 

valsystemet.  

 

När det kommer till att hålla valsedeln hemlig även för de med insyn i systemet, handlar det 

istället om välutvecklade arbets- och säkerhetsrutiner. Ett system likt Estlands, där signaturen 

från väljaren raderas innan sammanställningen av rösterna, skulle kunna fungera om alla 
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människor som arbetar kring systemet kontrolleras av varandra. Detta betyder att det återigen 

krävs en viss tilltro till specifika parter. Kontrollerna av varandra skulle kunna utvecklas på ett 

utförligt och tillfredsställande sätt, där transparens av kontrollerna ger tilltro till allmänheten. 

Att kunna koppla ihop en valsedel med en väljare är vid åtminstone någon tidpunkt nödvändig, 

på grund av att man måste kontrollera att personen som avlagt valsedeln är röstberättigad.  
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Slutsats 

Vår slutsats är att användningen av blockkedjetekniken vid utvecklandet av ett 

internetröstningssystem i Sverige skulle vara ett möjligt tillvägagångssätt. Blockkedjan bidrar 

framförallt med ett säkert sätt att lagra existerande valsedlar utan risken att de tas bort eller 

ändras i efterhand.  

 

Dock ser vi att internetröstningssystem är komplexa system med högt ställda krav på sig. Utöver 

att använda blockkedjeteknik för att lagra valsedlar krävs även ett säkert sätt för väljare att 

skicka dem. Angående detta verkar väljarnas datorer vara en av de svagare punkterna i 

systemen. Det är svårt att utveckla en stark säkerhet när väljare och deras datorer bidrar till en 

svårkontrollerad faktor av mänskliga fel. Vår slutsats är att det krävs vidare arbete kring denna 

del av systemet om man ska lyckas utveckla ett tillförlitligt internetröstningssystem som klarar 

av kraven.  

 

När det kommer till att försäkra sig om att ogiltiga valsedlar inte läggs till i databasen, och 

kontrollera att identiteterna hos väljare hålls hemliga, anser vi att en kombination av en liknande 

räknare vi ser i det Schweiziska systemet och väl utarbetade arbets- och säkerhetsrutiner som 

kontrollerar involverade medarbetare vore önskvärt. Det krävs en transparens i arbetet kring 

systemet som försäkrar allmänheten om att medarbetare inte kan ändra valresultatet. Här anser 

vi att det skulle stärka förtroendet från allmänheten om möjligheten för någon slags verifiering 

av de räknade valsedlarna tillgodoses.  

 

När det gäller verifieringen, det vill säga publiceringen av rösterna, blir det en avvägning mellan 

förtroendet för riktigheten i det aktuella valet och den eviga sekretessen. En möjlighet där det 

går att verifiera sin röst utan publiceringen av blockkedjan och dess innehåll vore i sådana fall 

att föredra.  

 

När det gäller ett internetröstningssystem utformat efter Sveriges förutsättningar kan vi 

konstatera att ett sådant system och de system som finns i Estland och Schweiz idag har ungefär 

samma krav ställda på sig, och därför även ställs inför samma utmaningar. Många av de 

problem som definierats för Estland och Schweiz system tillfaller därför även ett eventuellt 

system i Sverige och slutsatserna som beskrivs ovan blir därför direkt översättbara för ett 
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svenskt system. Utifrån de krav som redogörs under 3.1 Krav på det svenska röstningssystemet 

anser vi därför att det ännu inte är möjligt att utveckla ett system som fullt uppfyller sagda krav. 

Avslutningsvis konstaterar vi dock att blockkedjetekniken har användningsområden i 

utvecklandet av ett internetröstningssystem i Sverige i form av effektiv och säker lagring av 

valsedlar, men att teknologin ensamt inte löser de svårigheter som finns. 
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