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Abstract 
 

In this paper I discuss e-voting through the theories of Robert Dahl and Carole Pateman.  

Dahls view of an electoral democracy and Patemans participatory democracy is used as 

a foundation for the discussion. A brief introduction to e-democracy is also provided 

and used in the discussion because of the strong conection between e-voting and e-

democracy. 

E-voting is explained mostly with the help of understanding the Norwegian and 

Estonian experiences. The aspects of e-voting that is focused on include trust for the 

system, accessibility and secrecy and freedom of the vote. In the results I can show that 

e-voting has both positive and negative inpacts on Dahl and Patemans theories and why 

it is controversial. The results also points to the positive inpacts e-democracy might 

have on both the theories and on democracy altogether.   
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1 Inledning 
 

År 2011 tillsattes en kommitté för att göra en översyn av delar av det svenska 

valsystemet. I kommittén ingick ledamöter från alla riksdagspartier och ett antal 

experter från olika departement. De områden de tittade närmare på var bland annat 

proportionaliteten vid val, om processen vid förtidsröstning och möjligheten till ett 

svenskt e-röstningsförfarande. 2013 kom kommittén med sitt slutbetänkande där man 

föreslog att e-röstning skulle testas i ett antal kommuner under valen 2018. Detta förslag 

ledde till en debatt i olika medier. På ledarsidorna i DN uttryckte man sig så här: ”Låt 

oss inte trivialisera röstandet och behandla det som vilken nätshopping som helst”.1 

Även på SvDs ledarsida var det negativa tongångar: ”Fixa det som behöver fixas, men 

bjud inte på nya problem”.2 Debatten svalnade och under de senaste tre åren har e-

röstning varit lite av en icke-fråga. Intresset började dock nyligen väckas åter igen när 

regeringen beslutade att man inte skulle genomföra de föreslagna testerna. 

Justitieministern Morgan Johansson beskriver förslaget om e-röstning som ”väldigt 

olämpligt”, då han ”ser den stora risken istället, att man utsätts för påverkan.”.3  

 

E-röstning används idag inte i någon vidare utsträckning, men med tanke på den oerhört 

snabba tekniska utveckling vi ser så ter det sig inte helt omöjligt att fler stater kan bli 

intresserade av ett sådant system.  

Men hur kan man se på e-röstning ur ett demokratiskt perspektiv? Är det så 

problematiskt som de citat ovan påstår eller finns det även positiva sidor? 

E-röstning är ingen okontroversiell fråga och det tycks behövas mer forskning i ämnet 

för att stater ska känna sig trygga att införa ett sådant system. 

Jag kommer i denna uppsats att undersöka e-röstning ur ett demokratiskt perspektiv, om 

hur det förhåller sig till demokrati.  

 

Demokratin kan spåras tillbaka till antikens grekland och har utvecklats på olika sett sen 

dess. Mängder med samhällsvetare, filosofer och författare har intresserat sig för hur 

demokratin ska utformas och hur den perfekta demokratin ska se ut. Två framstående 

modeller i modern tid är Robert Dahls valdemokrati och Carole Patemans 

                                                 
1 Dagens Nyheter 2013.  
2 Svenska Dagbladet 2013. 
3 Sveriges Radio 2016.  
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deltagardemokrati. Dessa modeller kommer jag att använda för att analysera e-röstning 

och se hur den förhåller sig till modellerna. Således kommer jag att arbeta utifrån 

frågeställningarna:  

- Hur förhåller sig e-röstning till valdemokrati? 

- Hur förhåller sig e-röstning till deltagardemokrati? 

E-röstning ingår även i ett större sammanhang som man kallar för e-demokrati. E-

demokratin är följaktligen också ett relativt nytt fält inom samhällsvetenskapen som 

handlar om staters förmåga och vilja att interagera med medborgare via 

informationsteknik. Detta är något jag kommer att väva in i analysen för att få en mer 

omfattande bild av e-röstning ur ett demokratiskt perspektiv. 

 

 

2 Metod och material 
 

Metoden som kommer att användas i uppsatsen är en form av kvalitativ idéanalys där 

jag kommer att undersöka fenomenet e-röstning och dess förfarande genom de två 

teorimodeller som framställs nedan. Valet av teorier känns relevanta då båda två har val 

som en central del men att medborgarnas aktivitet i politiken skiljer sig och går att 

diskutera och analysera utifrån.  

Materialet jag tänkt använda mig av består främst av olika rapporter kring e-röstning. 

Eftersom e-röstning har testats på ett antal platser finns en del forskning i ämnet även 

om det kunde önskas mer. De teoretiska utgångspunkterna hämtas från respektive 

teoretikers verk med komplettering från annan samhällsvetenskaplig litteratur. 

När det gäller teorin och i synnerhet Dahls valdemokrati gäller det att göra 

avgränsningar då han skrivit ofantligt mycket i ämnet. Jag har här valt att mestadels 

utgå från hans böcker Polyarchy, 1971 och On democracy, 1989, då dessa ger en 

relativt bred bild av hans åsikter över en längre tid.  

 

2.1 Metodproblem 
 

De metodproblem som kan uppstå anser jag mestadels handlar om tolkningssvårigheter 

i de olika teoretiska verken. Eftersom jag ska koppla dessa relativt gamla teorier till ett 

väldigt nytt fenomen kan innebära svårigheter. Detta är något som kan lösas genom att 

dels inte gå in speciellt djupt i de tekniska aspekterna av e-röstning utan hålla sig till 
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den demokratiska problematik som möjligen finns inom det elektroniska 

röstningsförfarandet och vara tydlig med de kopplingar jag gör.  

 

2.2 Disposition 
 

Studien kommer först att gå igenom de olika teoretiska ramverk som kommer att 

användas i analysen. Det innebär alltså en inblick i Dahls valdemokrati och Patemans 

deltagardemokrati. Jag kommer även i det teoretiska kapitlet ge en introduktion till 

begreppet e-demokrati där e-röstning är inbäddat. 

Därefter görs en detaljerad beskrivning av vad e-röstning innebär, hur det kan användas, 

hur det fungerar och hur olika stater använt sig av det. Här framställs även många av de 

problem som kan finnas med e-röstning och möjliga lösningar på dessa. Denna del 

kommer sedan vara materialet för den analys jag senare kommer att göra. 

Till sist genomförs en diskussion där jag kommer att analysera e-röstning i tre olika 

punkter utifrån det teoretiska ramverk jag satt upp. Punkterna som kommer att 

diskuteras är förtroende, tillgänglighet och valhemlighet och det fria valet.  

 

2.3 Avgränsningar 
 

I en uppsats är det viktigt att göra avgränsningar. I mitt fall handlar det bland annat om 

valet av teorier. Som nämnts ovan har Robert Dahl skrivit oerhört mycket om demokrati 

och för att inte bli helt överväldigad av teori måste jag därför försöka hålla mig till ett 

fåtal verk. 

Det blir även viktigt att försöka göra avgränsningar när det kommer till e-röstning. E-

röstning är ett relativt tekniskt ämne, vilket gör det lätt att diskutera mycket tekniska 

aspekter. Jag ska således försöka att inte ta upp allt för mycket sådan aspekter, men en  

viss del måste ändå beskrivas för att få en helhetsbild av e-röstning. 

 

 

3 Teori 
Jag kommer här att fokusera på två kända forskare inom demokrati och deltagande, 

Robert Dahl och Carole Pateman, för att få en teoretisk grund som sedan kommer att 

användas i diskussionsdelen. 

Eftersom detta är en uppsats om e-röstning känns det även relevant att nämna och 

förklara lite mer övergripande kring begreppet E-demokrati som under de senaste åren 

har blivit ett eget fält inom samhällsvetenskapen. 
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3.1 Tidigare forskning 
 

E-röstning är fortfarande en relativt ny företeelse inom statsvetenskapen vilket gör att 

långtgående forskning är svår att hitta. Men man skulle kunna säga att den forskning 

som finns går att dela upp i tre fält. Dels har vi den mer tekniska biten som snarare 

hamnar inom det systemvetenskapliga fältet. Här kan man se bland annat Matt Bishop 

och David Wagners artikel om risker med e-röstning, där de går in på problematiken 

kring källkod.4 Ett annat exempel på forksningen inom det tekniska fältet är en artikel 

av Wolter Pieters som diskuterar verifierbarheten inom e-röstning. Alltså hur vi ska 

kunna veta vem det är som röstar, men också att den som röstar kan vara säker på att 

rösten kommit fram utan att den utsatts för påverkan.5 

 

Nästa fält som det finns en del forskning inom är de olika försök av e-röstning som 

gjorts runt om i världen. Men också studier kring Estlands e-röstning. En av de mest 

omfattande studier inom detta fält är gjord av The International Foundation for Electoral 

Systems (IFES). Studien har som fokus Norges e-röstningsförsök, men diskuterar även 

flera andra länder där e-röstning testats och Estland där det används. Studien är mycket 

ingående på de tekniska aspekterna men också den problematik som finns med e-

röstning. 

 

Det sista forskningsområdet som är viktigt att nämna är E-demokrati. Detta fält har 

blivit allt mer intressantare för statsvetenskapen i takt med att internet får allt större 

inflytande över våra liv. E-demokratin innefattar bland annat e-röstning men även fler 

aspekter kring demokratins förhållande till internet och vice versa. E-demokrati kommer 

att beskrivas mer nedan, men det kan vara värt att nämna en artikel skriven i 

International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, som ger en 

bra överblick av e-demokrati utöver det som framställs nedan. Artikeln diskuterar bland 

annat deltagandet i politik via internet men också påverkan sociala medier kan ha på 

makthavare och effekten av Facebook och Twitter vid den arabiska våren.6 

 

 

 

                                                 
4 Bishop och Wagner 2007. 
5 Pieters 2006.  
6 Jafarkarimi, Sim, Saadatdoost och Mei Hee 2014. 
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3.2 Robert Dahl – valdemokrati 
 

Robert Dahl kan klassas som en av de främsta demokratiteoretikerna i modern tid. Han 

är starkt kopplad till vad vi inom statsvetenskapen kallar för valdemokrati. Dahl sätter 

upp ett antal kriterier för vad en långvarig demokrati bör inkludera. De tre 

utgångskriterierna för Dahl är: 

Medborgare ska ohindrat kunna: 

1. Skapa sina egna preferenser. 

2. Uttrycka sina preferenser för andra medborgare och staten individuellt eller i 

grupp. 

3. Preferenserna ska värderas jämlikt oavsett vem som uttrycker de.7 

Dahl menar också att om dessa kriterier ska kunna existera krävs det att medborgarna 

innehar ett antal garantier eller rättigheter; 

1. Frihet att skapa och ingå i organisationer 

2. Yttrandefrihet 

3. Rösträtt 

4. Ha rätt att ställa upp i val 

5. Politiska ledare ska kunna konkurrera om röster 

6. Alternativa informationskällor 

7. Fria och rättvisa val 

8. Institutioner för att statens beslut ska komma från röster och på andra sätt 

uttryckta preferenser8 

Dahl har även uttryckt fem kriterier som är grundläggande för den demokratiska 

processen, vilka är: 

1. Effektivt deltagande – man ska ha en jämlik möjlighet att göra deras åsikt hörd. 

2. Lika rösträtt – alla röster ska räknas lika.  

3. Upplyst förståelse – man ska ha lika möjlighet att ta del av information politiken 

som förs. 

4. Kontroll över agendan – medborgarna ska ha böjlighet att vara med att 

bestämma vad som ska finnas på den politiska agendan. 

                                                 
7 Dahl 1971 s.2. 
8 Ibid s.3. 
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5. Inkludering av vuxna – de flesta vuxna permanent boende ska ha tillgång till de 

fyra ovanstående kriterierna.9 

 

I boken Polyarchy från 1971 utgår Dahl från frågan ”vilka faktorer ökar eller sänker 

chanserna för offentlig debatt och deltagande?”10 I begreppet offentlig debatt och 

deltagande menar Dahl att aspekter som möjlighet att motsätta sig staten, uttrycka sig 

om politiska frågor utan att vara rädd för repressalier och att kunna rösta med 

valhemlighet ingår.11 Dahl menar även att ett bredare deltagande skapar en förändring i 

den politiska maktkampen, särskilt bland de som kommer till makten via val. I och med 

det bredare deltagandet kan nya grupper komma att delta i valen vilket leder till att 

kandidater närmare dessa grupper kan få fler röster.12  

Vidare skriver Dahl att detta ökar kampen mellan rösterna, vilket i sin tur leder till att 

politikerna försöker söka röster bland grupper som tidigare inte varit aktiva i det 

politiska livet.13 Han hävdar även att denna utveckling leder till att de politiska 

organisationerna förändras. Eftersom partierna måste nå ut till fler väljare mobiliseras 

de som redan röstar på de olika partierna för att nå ut till de nya väljarna.14 

 

Ett centralt värde för valdemokratin som jag tycker är viktigt att utveckla här är 

folkviljans förverkligande. Vad menas då med folkviljans förverkligande?  

I FN’s deklaration för mänskliga rättigheter uttrycks det att ”Folkets vilja skall utgöra 

grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och 

verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och 

hemlig röstning eller likvärdigt fritt röstförfarande”.15 Alltså, staten ska styra landet så 

som befolkningen vill. Detta betyder att i en valdemokrati får de politikiska besluten 

legitimitet genom att folket har röstat fram politikerna som fattar besluten, och 

därigenom är folkviljan förverkligad.16  

                                                 
9 Dahl 1998 s.37-38. 
10 Dahl 1971 s.10 (egen översättning).  
11 Ibid s.20. 
12 Ibid s. 21. 
13 Ibid s. 23. 
14 Ibid s.25. 
15 Förenta nationerna 1948, artikel 21. 
16 Esaiasson 2003, s.30-31.  
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Uttrycket folkviljans förverkligande är inte helt okontroversiellt och det finns en hel del 

problem kopplade till begreppet. Man kan sammanfatta de olika problemen med 

folkviljans förverkligande i fem punkter: 

- Vilka är folket? Handlar det om bara de röstberättigade, alla inom den 

territoriella gränsen eller alla med formellt medborgarskap? Detta är ett av de 

större problem begreppet om folkviljans förverkligande har att brottas med. 

- Hur starkt stöd behöver ett beslut ha bland folket för att man ska prata om 

folkviljans förverkligande? Räcker det med en enkel majoritet på strax över 

femtio procent? 

- Finns det en allmän folkvilja? Och går det att bygga en folkvilja av medborgare 

som kanske inte uttrycker sig i färdiga politiska uppfattningar? 

- Går det att överföra individuella preferenser till ett kollektivt beslut? 

- Det sista problemet utgår från det faktum att den politiska beslutsprocessen 

består av många olika beslut i en lång kedja.17 

För att återgå till kärnan av valdemokratin, valet, så ingår det även något vi kan kalla för 

ansvarsutkrävande.  

Utkrävandet av ansvar är en relativt vanlig diskussion inom valdemokratin, och man 

kan säga att det finns två inriktningar: mandatmodellen och ansvarsmodellen. 

Mandatmodellen, som anses vara den vanligaste utgår ifrån att väljarna ska rösta på det 

politiska alternativ som de tycker har det bästa planerna för framtiden. Politikerna 

förverkligar därefter folkviljan genom att sträva efter det de angett i sina politiska 

planer.  

Ansvarsmodellen kan man säga är motsatsen. Enligt denna modell ska väljarna inte 

lägga större vikt vid vad politikerna har för planer, utan ska istället utvärdera vilka 

resultat politikerna uppnått den senaste mandatperioden. Har till exempel regeringen 

lyckats med sitt styre ska de ges förtroende att fortsätta. Om de däremot misslyckats ska 

de straffas och därmed inte röstas på.18 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ibid s. 32. 
18 Kumlin 2003, s.83-84. 
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3.3 Carole Pateman – deltagardemokrati 
 

Carole Pateman är en stark förespråkare för deltagardemokrati. Medborgare ska delta 

dels i den politiska sfären genom val och folkomröstningar men också delta på lägre 

nivåer som i företag och organisationer.  

I hennes bok Participation and Democratic Theory börjar hon med att beskriva den 

samtida demokratiteorin som hon sammanställer från fyra framstående 

demokratiteoretiker: Berelson, Dahl, Eckstein och Sartori. I denna teori definieras 

demokrati som en uppsättning institutionella arrangemang på nationell nivå.19 Det 

framstående demokratiska elementet i denna politiska metod är konkurrensen mellan 

potentiella ledare och hur de vinner röster. Metoden bygger på regelbundna fria val, där 

befolkningen har sin chans att utöva kontroll över ledarna. Den primära anledningen till 

att ledarna lyssnar till befolkningen, ”icke-eliten”, är rädslan för att förlora makten vid 

nästa val. Allmän rösträtt och samma möjligheter för befolkningen att påverka 

beslutsfattarna är, enligt Pateman, de ända uttrycken för politisk jämlikhet hon ser i 

denna samtida teori. Hon menar också att deltagandet endast är ett deltagande i valet av 

beslutsfattare. 

Synen på icke politiskt intresserade eller aktiva människor i samhället är att det inte 

spelar någon roll. Bland annat menar Sartori att man inte behöver bry sig om politiskt 

ointresserade människor då de ändå inte förstår saker de inte har personlig erfarenhet 

av.20 Pateman menar här att den samtida teorin har influerats starkt av Schumpeters syn 

på väljare. Schumpeter menar att deltagandet inte har någon central roll överhuvudtaget 

och att väljarkåren är ”incapable of action other than a stampede”.21 Detta politiska 

system, enligt Pateman, bygger även på att deltagandet inte blir för stort, då det riskerar 

att destabilisera demokratin. Pateman hävdar att denna teori närmast har fått universell 

genomslagskraft och att såväl teoretikerna som kritikerna har accepterat 

karaktäriseringen av en ”klassisk” teori som denna samtida teori bygger på. 

Detta menar Pateman är fel. Hon hävdar att begreppet ”en klassisk demokratiteori” är en 

myt, att de samtida teoretikerna inte gått in på djupet av de tidigare teoretikerna. 

 

 

                                                 
19 Pateman 1970 s.14.  
20 Ibid s.11. 
21 Ibid s.5. 
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Hon kommer fram till att de tidigare centrala teoretikerna är Bentham, far och son Mill 

och Rousseau, vilka främst Schumpeter har missförstått och inte heller förstått de olika 

skillnader som finns i deras olika teorier. Det är ur dessa fyra klassiska teoretiker, främst 

Rousseau, Pateman bygger sin deltagardemokrati. Rousseau menar att deltagande har 

tre olika funktioner: (1) Deltagande ökar människans frihet genom att låta henne vara 

och förbli sin egen mästare.22 (2) Den deltagande processen, även om ingen är mästare 

över någon annan, gör så att alla är lika beroende av varandra och lika inför lagen. (3) 

Deltagandet ökar även känslan av tillhörighet hos medborgaren.23 

 

Det är bland annat ur det ovanstående som Pateman kommer fram till att vi ska fokusera 

på relationen mellan individer och de auktoritära institutionerna där individerna verkar. 

Pateman menar att i den samtida teorin har de vanliga människorna glömts bort, man 

fokuserar endast på den deltagande eliten och de ointresserade vanliga människorna 

utgör stabiliteten i demokratin.24 

Pateman hävdar att de representativa institutionerna inte räcker till för en demokrati 

utan man ska också sträva efter ett deltagande på så många nivåer som möjligt för alla 

medborgare så att de nödvändiga attityder och psykologiska kvalitéer kan utvecklas. 

Den centrala funktionen för deltagande blir således en utbildande funktion: ju mer 

individerna deltar, desto bättre blir de på att just delta.25 Det viktigaste området att öka 

deltagandet i beslutsfattandet är på arbetsplatsen, då det är här människor spenderar en 

väldigt stor del av sitt liv. Här är det viktigt att tydliggöra att deltagande refererar till 

jämlikt deltagande i beslutsfattande och lika möjlighet att påverka slutresultatet.26 Det är 

också viktigt att komma ihåg att människor är mer benägna och intresserade av att delta 

i områden som ligger närmare dem, vilket Pateman menar är bra då det utrustar 

medborgaren med kunskap för att kunna delta och utvärdera representanter på högre 

nivå.27  

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ibid s.26. 
23 Ibid s.27. 
24 Ibid s.104. 
25 Ibid s.42-43. 
26 Ibid s.43. 
27 Ibid s.110. 
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3.4 E-demokrati 
 

I en uppsats om e-röstning kan det vara högst relevant att även redogöra för ett relativt 

nytt område inom statsvetenskapen som kallas för e-demokrati, eller e-governence eller 

ibland E-government. E-demokrati kan definieras som”the use of information and 

communications technologies and strategies by”democratic sectors” within the 

political processes of local communities, states/regions, nations and on the global 

stage.”.28 Dessa demokratiska sektorer är bland annat regering, folkvalda, politiska 

partier och olika organisationer. E-demokrati handlar alltså om dels hur statliga 

institutioner använder sig av internet för att sprida information till medborgare, men 

också hur medborgare kan påverka sina folkvalda och andra delar av staten via internet. 

Idag finns till exempel en uppsjö av politiker som är aktiva på sociala medier där de är 

lättare att kommunicera med än någonsin. 

 

Ett led i e-demokratin blir även hur transparensen påverkas i de statliga institutionerna. 

Fler och fler statliga dokument och rapporter läggs ut på internet där medborgare enkelt 

får tillgång för att själva kunna läsa och utvärdera vad statsapparaten uträttar. 

En del forskare hävdar dock att e-demokratin hittils inte utnyttjas till sin fulla potential. 

Man menar att stater endast använt sig av funktionerna där staten tillhandahåller 

information till medborgarna och inte använt sig av de funktioner där medborgarna kan 

uttrycka sina synpunkter.29 

 

Det är möjligt att göra en uppdelning inom e-demokratin som förklarar det ovanstående 

påståendet lite enklare. Här delar man upp fenomenet i tre steg: E-government, E-

consultation och E-democracy. E-government kan man kalla för en enkelriktad gata där 

endast staten ger ut information till sina medborgare via till exempel publicering av 

rapporter och liknande på internet. Inom e-consultation finns ett visst bidrag från 

medborgarna när staten söker deras åsikter i enklare frågor. E-democracy är det slutliga 

steget där man ser ett långtgående deltagande från medborgarna i dialog kring till 

exempel beslutsfattandet.30 

 

 

                                                 
28 Clift 2003. 
29 Freeman Julie, Quirke Sharna, 2013, s.141. 
30 Ibid s.144. 



  
 

11 

4 Resultat 
 

Jag kommer här nedan att först beskriva vad e-röstning är och hur det går till i bland 

annat Estland, men också hur Norges försök med e-röstning fungerade. Materialet 

kommer sedan att användas vidare i diskussionsdelen där jag kommer att gå igenom 

olika punkter inom e-röstning sett ur de teoretiska perspektiv som utvecklats ovan. 

 

4.1 E-röstning 
 

För att läsaren ska få en förståelse för vad e-röstning innebär följer här en redogörelse 

för vad begreppet innebär och även en liten inblick i de tekniska aspekter som kopplas 

till e-röstning.  

När man nämner e-röstning tänker de flesta förmodligen på möjligheten att rösta över 

internet från vilken plats som helst med en uppkoppling. Detta är vad man kallar 

röstning i okontrollerade miljöer. Det finns också e-röstning i kontrollerade miljöer. E-

röstning i kontrollerade miljöer går ut på att man röstar med hjälp av ett elektroniskt 

system i en vallokal. Denna form är den vanligaste formen av e-röstning och används 

idag av ca 30 länder, där USA, Indien och Brasilien har längst erfarenhet.31 Denna 

uppsats kommer dock inte fokusera på den typen av e-röstning, utan fokus ligger på e-

röstning i okontrollerade miljöer.  

E-röstning är fortfarande en mycket ung företeelse som har uppstått ur den tekniska 

revolution som pågått under de senaste 20 åren. Idag är det ca elva länder som 

använder, eller har använt, sig av e-röstning i okontrollerade miljöer.32 Bland annat har 

man genomfört försök i Norge, Finland och det har använts i liten skala även i 

Danmark. Norge genomförde sitt försök 2011 och inför försöket angavs följande skäl: 

- Öka tillgänglighet för alla väljargrupper och särskilt för de väljargrupper som 

idag inte har full tillgänglighet, exempelvis personer med 

funktionsnedsättningar, utlandsboende eller personer som tillfälligt befinner sig 

utomlands. 

- Nya generationer väljare förväntar sig elektroniska lösningar. 

- En snabbare och mer korrekt redovisning av valresultatet.  

- Minskade kostnader på lång sikt. 

                                                 
31 SOU:2013:24 s.44. 
32 Ibid.  
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- Ger möjlighet att genomföra direktdemokrati till lägre kostnader 

(folkomröstningar).33 

Man satte även upp ett antal förutsättningar för att försöket skulle genomföras; 

- Elektronisk rötning kan bara vara ett komplement till röstning i vallokaler och 

röstningslokaler. 

- Elektronisk röstning ska bara kunna genomföras under perioden för 

förtidsröstning. 

- Det måste etableras en ordning som gör det möjligt att rösta elektroniskt flera 

gånger, det vill säga att det är möjligt att rösta om så många gånger som 

vederbörande väljare önskar. 

- En röst på pappersvalsedel i en vallokal på valdagen eller i en röstningslokal 

under förtidsröstningen gäller alltid före en eventuell elektronisk röst. 

- Att det används god identifierings- och autentiseringslösning (elektroniskt id) 

baserad på en hög säkerhetsnivå. 

- Att det elektroniska systemet är tekniskt säkert och pålitligt och uppfyller 

grundläggande principer för valförfarandet.34 

Dessa olika skäl och förutsättningar för e-röstning är relativt genomgående bland de 

länder som testat eller använder sig av detta förfarande. 

 

 
4.1.1 Tekniska aspekter 

 

Uppsatsens fokus är inte de tekniska aspekterna av e-röstning, men det kan vara viktigt 

att få en inblick i hur de tekniska utmaningarna ser ut.  

Det ställs höga krav på ett system som ska ha hand om medborgares röster. Rösten ska 

inte kunna spåras till väljaren som avlagt den, men man måste fortfarande kunna se att 

en person faktiskt har avlagt en röst. Valhemligheten är således en av de största tekniska 

utmaningarna för e-röstning. Systemet måsta även klara av att stå emot olika typer av 

attacker, som bland annat överbelastningsattacker eller ”hacker”-attacker där någon 

eller några försöker ta sig in i systemet för att till exempel ändra på avlagda röster eller 

för att försöka spåra vem som röstat på vad. 

                                                 
33 Ibid s. 47. 
34 Ibid s. 70. 
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Systemet behöver även ett mycket gediget back-up-system för att förhindra haveri vid 

eventuella tekniska missöden. Det ska till exempel utformas så att det inte går att tappa 

bort röster vid ett eventuellt strömavbrott i de centrala delarna av systemet. 

 

 
4.1.2 Förtroende 

 

Att kunna lita på det demokratiska systemet och i synnerhet valproceduren är bland det 

viktigaste i en lyckad demokrati. Här stöter e-röstning på ett av sina större problem. 

Därför kommer jag här att gå igenom dels lite teoretisk bakgrund till begreppet 

förtroende men också vad det kan finnas för olika metoder för att skapa och behålla 

förtroendet för ett e-röstningssystem. 

Förtroende kan definieras som ” en blandning av kunskap och okunnighet”. Om man 

tittar på aspekten kring förtroende på internet skulle man kunna definiera det som ”en 

känsla av tillitsfull förväntan att risken för att en sårbarhet inte kommer utnyttjas”.35 

Förtroende behövs inte om det finns full kunskap, samtidigt som det inte heller kan 

finnas förtroende utan kunskap. Väljare idag har kanske inte full kunskap om hur 

valsystemet fungerar, men de flesta har i alla fall en förståelse för hur man röstar och 

hur rösterna sedan räknas. I ett e-röstningssystem blir allt mycket mer tekniskt och 

kunskapen hos väljarna riskerar att försvinna. De som avlägger sin röst via internet 

kommer att förlita sig på att systemet fungerar korrekt så att just deras röst tas med i 

beräkningen och att ingen ska kunna spåra rösten tillbaka till individen.  

 
4.1.2.1 Förtroende för tekniken 

 

Forskning inom interaktionen mellan människor och datorer i situationer på internet 

visar att det finns ett antal faktorer som påverkar förtroendet för till exempel en 

hemsida. Dessa faktorer är bland annat hur lätt det är att navigera, att sidan ser 

professionell ut, sökfunktioner och hur lätt det är att genomföra olika former av 

handlingar på sidan. Många av dessa faktorer har endast med utseende att göra och 

väldigt lite med själva systemet i sig. Men hur systemet fungerar är också viktigt för 

användaren. Studier visar bland annat på att förtroendet för automatiska maskiner ökar 

tillsammans med kunskapen om hur maskinen fungerar så länge det inte förekommer 

några fel i maskinen.36 Man ser även att vid ett tekniskt problem så sjunker förtroendet 

                                                 
35 IFES s.23. 
36 Ibid. s.25. 
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för maskinen proportionerligt med skalan av det uppkomna problemet. Om problemet 

inte återkommer återställs förtroendet över en längre tid. 

En viktig punkt att ta upp här är skillnaden mellan förtroendet på det traditionella 

valsystemet och ett e-röstningssystem. I det traditionella valsystemet kan väljaren 

relativt enkelt förstå sig på hur varje väljare lägger sin röst i valurnan och att denna röst 

sedan räknas.  

Det finns även sätt för den vanliga väljaren att utföra sina egna kontroller av 

valsystemet genom att till exempel befinna sig i vallokalen när den öppnar för att se att 

det inte ligger röster i urnan innan röstningen börjar. Väljaren kan även se att bara en 

röst läggs ner i urnan åt gången. Dessa kontrollmöjligheter och förståelse för systemet 

är något som riskerar att saknas i ett e-röstningssystem. I det senare fallet måste 

medborgare som inte är så tekniskt insatta förlita sig på de tekniska experter som säger 

att systemet är utformat på rätt sätt. Detta kan man kalla för ”ombudsförtroende”, alltså 

att man förlitar sig på en tredje part, vilket blir mer av ett förtroende till en person, i 

detta fall en expert, än i själva systemet i sig.37  

En annan viktig del i förtroendet till ett e-röstningssystem är förtroendet för de statliga 

institutioner som finns i landet. Personer med hög tillit till en statlig organisation 

tenderar att även ha hög tillit för andra statliga organisationer och därmed kan länder 

med en hög tillit möjligtvis se att ett e-röstningssystem får ett relativt högt förtroende.38 

Här kan man även hävda att e-röstning möter samma problem som redan existerar med 

post eller budröstning. Att man lägger tilliten hos en tredje part att ens röst faktiskt 

kommer dit den ska och blir räknad utan att någon ändrat på din röst. I Schweiz går det 

bland annat att skicka in sin röst via den vanliga brevlådan utan någon kontroll över 

vem som faktiskt lagt rösten.39 

 
4.1.3 Olika sätt att öka förtroende 

 

Jag kommer här att redogöra för hur man bland annat i Norges e-röstningssystem skapar 

och kan behålla ett förtroende för systemet så medborgarna, det vill säga väljarna kan 

känna sig trygga. 

 

 

                                                 
37 Ibid. 
38 Ibid s. 26. 
39 Ibid s. 45. 
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4.1.3.1 Transparens 

 

Ett röstningssystem med hög transparens är grundläggande för att behålla förtroendet. 

Precis som ett vanligt röstningssystem måste vara transparent måste även ett e-

röstningssystem vara det. Transparensen är dock inte lika lätt att skapa som för ett 

vanligt röstningsförfarande. Det går istället ut på att dokumentation och information får 

ses över av oberoende experter som sedan kan uttrycka sina åsikter om systemets 

pålitlighet. Här återfinns problemet med ”ombudsförtroende”, att behöva lägga sin tillit 

i en tredje part. Det förekommer även att de elektroniska röstningssystemens källkod, 

alltså den datorkod som programmet/systemet är uppbyggt av, lämnas ut så även 

medborgare kan gå igenom den. Detta är såklart något som kräver mycket kunskap om 

programmering och datorer.  

När det kommer till publicering av källkod råder det en relativt livlig debatt inom IT-

världen som jag inte kommer att gå in på här, men de uppenbara problem som kan 

förekomma vid en sådan form av publicering är att det kan bli lättare för utomstående 

att manipulera systemet. Företagen som skapar systemen kan även vara mindre villiga 

att publicera eftersom det kan hjälpa deras konkurrenter. 40 Inom transparensen i 

systemet ingår även att utbilda och informera väljarna om hur systemet faktiskt 

fungerar, vilket sammanflätas med förtroendet för systemet. Desto mer väljarna vet om 

systemet desto mer kan de vara villiga att lita på det. Norge är det land där man gjort 

mest försök att implementera transparens i systemet genom bland annat omfattande 

information om hur systemet fungerade, en livesändning över hur de elektroniska 

rösterna räknades och en publicering av källkod.41 

 

 
4.1.3.2 Systemets integritet 

 

När man skriver systemets integritet betyder det hur trovärdigt systemet är. Här får man 

skilja på trovärdighet och pålitlighet/förtroende. För att man ska ha förtroende för 

systemet krävs trovärdighet. Man kan säga att det finns ett antal funktioner ett e-

röstningssystem bör ha för att det ska anses vara trovärdigt;  

 Identifieringsmekanismer – Mekanismer för att säkerställa att bara 

röstberättigade kan rösta, och att de faktiskt är personen som röstar. Man kan 

bland annat använda sig av e-legitimation och liknande.  

                                                 
40 Ibid s. 27. 
41 Ibid s. 29. 
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 Jämlik rösträtt – Systemet måste säkerställa att endast en röst per medborgare 

räknas. 

 Säkerhetsmekanismer – Systemet måste vara säkert mot intrång och försök att 

manipulera eller bevaka röstningen.  

 Kryptografiska protokoll – Enkelt förklarat handlar detta om att systemet måste 

klara av att kryptera, göra rösten till en sorts hemlig kod där endast rösten sedan 

ska kunna låsas upp så att den som avlagt rösten fortsatt förblir anonym.42 

Jag tänker inte gå in i mer detalj på detta område då det tillhör den mer tekniska sidan 

av e-röstning, vilket inte är fokus i denna uppsats. 

 
4.1.3.3 Fördelning av uppdrag 

 

Fördelning av uppdrag kan man enkelt förklara med att desto fler olika personer som är 

involverade i olika nivåer av valet ju svårare är det för individer att manipulera 

systemet. Ser man bland annat på det norska systemet så är uppdragen fördelade mellan 

både de statliga instruktionerna men också oberoende organisationer. För att låsa upp de 

krypterade rösterna krävs även ett antal nycklar som är uppdelade mellan politiska 

partier så att inte bara ett parti kan vara inblandat.43   

 
4.1.3.4 Uppdatera sin röst 

 

Valhemligheten och det fria valet är en av de svåraste utmaningarna med röstning i 

okontrollerade miljöer. Ett valsystem måste även kunna avvärja försäljning av röster. 

Ett sätt att kunna förhindra dessa problem kan vara att tillåta ”röstuppdatering”. Detta är 

något vi redan nu gör i Sverige och i många andra länder. Det går ut på att om man till 

exempel avlagt en förtidsröst så kan man rösta på valdagen och det är då rösten som är 

avlagd senast som kommer att räknas. Under sitt test av e-röstning i Norge gjorde man 

på ett liknande sätt. E-röstningen var öppen under den tid som den traditionella 

förtidsröstningen pågick, men skulle man vilja ändra sig kunde man avlägga en röst på 

valdagen som då räknas istället för den röst man avlagt på internet.  

 

 

 

 

                                                 
42 Ibid. 
43 Ibid s. 32. 
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4.1.3.5 Verifierbarhet 

 

Ett annat sätt att skapa förtroende för systemet är att på något sätt kunna verifiera att 

systemet faktiskt fungerar på ett korrekt sätt. Detta kan handla om för väljaren att veta 

att ens röst faktiskt kommit fram och/eller att det är rätt röst som kommit fram. I ett 

traditionellt valsystem är detta något som är relativt självklart, man ser att ens röst läggs 

ner i valurnan utan att någon annan tittar på den. När rösten sedan ligger i urnan är det 

ingen som kan veta att det är just din röst. Här kan man återigen ta upp det möjliga 

problemet med post eller budröstning där denna form av verifierbarhet saknas, då du 

måste lita på någon annan att allt går rätt till. När det kommer till e-röstning finns det 

och har testats ett antal olika sätt för att skapa en sådan verifierbarhet.44 Många av dessa 

system är tekniskt komplexa och inte direkt intressanta för denna uppsats. Istället 

kommer jag här att beskriva hur det Norska systemet försökte lösa utmaningen med 

verifierbarhet. 

Vid varje avlagd internetröst fick väljaren tillbaka en kod på sin mobiltelefon. Denna 

kod bestod av en sifferkombination som var kopplad till det parti man röstat på. 

Sifferkombinationen för varje parti fanns utskrivet på röstkortet som skickades ut i 

förhand och varje väljare hade en unik sifferkombination per parti. Detta gjorde det 

möjligt för väljaren att se att det man faktiskt röstade på var det som kom in till 

valservern. Valservern i sin tur hade ett system där man såg hur många röster som fanns 

i servern och hur många svarskoder som skickats ut till väljarna. Där kunde de alltså se 

ifall röster hade försvunnit eller om det fanns fler röster än svarskoder.45 

 

 
4.1.3.6 Standard 

 

För att få väljare att kunna lita på ett e-röstningssystem kan det anses behövas en form 

av standard. Precis som traditionella val har en viss standard som utgår ifrån mänskliga 

rättigheter och annat utformat av bland annat FN och EU. Eftersom e-röstning 

fortfarande är relativt ung så utvecklas en sådan här standard fortfarande. Den mest 

omfattande kom från europarådet genom en rekommendation från 2004 där det 

framställs bland annat att röstningssystemets gränssnitt, alltså utseende ska vara lätt att 

                                                 
44 Ibid s. 34. 
45 Ibid s. 36. 
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förstå. Information om hur systemet fungerar ska publiceras för medborgarna och att 

medlemsstaterna ska säkerställa att röstningssystemets säkerhet är tillfredsställande.46 

 

 
4.1.3.7 Testval 

 

En sista funktion som kan spela en stor roll i hur pass stort förtroende väljarna kan ha 

för e-röstningssystemet är att genomföra testval. Att låta väljarna få testa på 

röstningssystemet innan man använder det i ett bindande val kan ses som ett bra sätt 

både ur transparenssynpunkt med också för att få väljarna att känna igen sig i systemet 

och gränssnitten innan det faktiskt ska användas på riktigt. Testval leder även till att de 

experter som skapat och övervakar systemet kan se så att allting fungerar korrekt.47 

Detta är även något som preciseras i en rekommendation från Europarådet: 

”Voters shall be provided with an opportunity to practise any new method of e-voting 

before, and separately from, the moment of casting an electronic vote”48 

 

 
4.1.4 Tillgänglighet 

 

Ett av de främsta argumenten för implementering av e-röstning är tillgänglighet. När 

man pratar om tillgänglighet inom e-röstning menar man både den direkta betydelsen av 

tillgänglighet, men också användbarhet. Man kan säga att användbarhet är till för 

maximera antalet personer som kan använda produkten eller systemet utan svårigheter 

och tillgänglighet fokuserar på att minimera antalet personer som är inkapabel till att 

använda produkten helt eller delvis.49 När det kommer till röstning så uttrycks det bland 

annat i FNs konvention av rättigheter för personer med funktionsnedsättningar att: 

”States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and the 

opportunity to enjoy them on an equal basis with other, and shall undertake to: a) 

Ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and 

public life on an equal basis with other, directly or through freely chosen 

representatives, including the right and opportunity for persons with disabilities to vote 

and be elected..”50  

                                                 
46 Europarådet Rec(2004)11. 
47 IFES s. 38. 
48 Europarådet Rec(2004)11. 
49 IFES s.48-49. 
50 Förenta nationerna 2006, artikel 29. 
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Dessutom ska staten försäkra sig om att “voting procedures, facilities and materials are 

appropriate, accessible and easy to understand”.51 

Ser man till Norges försök med e-röstning så är, som nämnts tidigare, ett av deras syften 

med ett sådant röstningsförfarande att öka tillgängligheten för alla väljare. 

 

Tillgänglighet handlar inte endast om förmågan eller möjligheten att ta sig till en 

vallokal, utan också hur lätt det är att förstå sig på själva röstandet väl inne i lokalen. 

Detsamma gäller e-röstning. En dator kanske de flesta har tillgång till, men att kunna 

använda den på ”rätt” sätt vid ett röstningsförfarande är inte lika lätt för alla väljare. 

Därför blir begreppet tillgänglighet inom e-röstning lite bredare. Gränssnittet för 

röstningen måste vara enkelt att begripa. 

Ett sätt för att få till ett system för ett e-röstningsförfarande som skulle kunna fungera 

för befolkningen är att låta befolkningen vara med i utformningen av systemet. Detta 

görs lättats via fokusgrupper och representanter för olika organisationer.52 Man kan 

även tänka sig att genom dessa fokusgrupper och öppenheten i utformningen kan öka 

transparensen i systemet, vilket i sin tur leder till ökat förtroende. 

 

Här tror jag dock att det är viktigt att också beskriva sättet dagens existerande 

röstningssystem har skapats. De flesta länder som använder sig av, eller har använt sig 

av e-röstningssystem köper in dessa system från olika företag. Systemen skräddarsys 

med all sannolikhet för just den statens ändamål, men det kan än dock i dessa fall 

saknas samma grad av insyn i systemet. Problemen som kan uppstå med osäkerheten 

kring inköpta system löser man oftast genom att genomföra omfattande 

provröstningar.53  

 

Tillgängligheten är inte heller endast kopplad till gränssnittet av röstningsförfarandet, 

utan också till den, oftast, tredje-parts-funktion för att utföra verifieringen av vem det är 

som röstar. I Norge använder man sig av något som kallas för MinID, vilket går att 

jämföra med det vi i Sverige kallar för BankID. Även dessa olika indentifikationssystem 

måste vara minst lika tillgängliga för hela befolkningen som röstningen. 

 

 

 

                                                 
51 Ibid. 
52 IFES s.53. 
53 Ibid s.54. 
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4.1.5 Valhemlighet och det fria valet 

 

Valhemligheten är något som är inskrivet i alla internationella förordningar för hur val 

går till. Det är dock kanske inte helt självklart varför det finns en länk mellan denna 

form av hemlighet och demokrati. Vanligtvis kan man säga att valhemligheten är till för 

att bland annat förhindra handel av röster, mutor och andra former av påtryckningar vid 

röstning. Eftersom den som köpt/utfört påtryckning inte kan se vad någon röstat på 

finns det egentligen ingen anledning att försöka utföra en sådan handling.54 

 

Det pågår idag delvis en teoretisk debatt kring valhemligheten, där vissa menar på att 

öppen röstning är det enda sättet att försäkra sig om en mogen inställning till offentliga 

angelägenheter. Eftersom andra ser vad du röstar kommer din röst att påverkas av andra, 

vilket skapar ett ömsesidigt förstående för de offentliga och man börjar tänka utanför 

sina egoistiska intressen. Bland annat kan man se argument från John Stuart Mill i 

debatten, där han menar att röstning självklart är en rättighet, men att det också är en 

medborgerlig börda och något som inte endast ska utgå ifrån personliga perspektiv.55 

Man kan också hävda att staten ska erbjuda möjligheten till valhemlighet, men att det är 

upp till medborgaren själv att bestämma om de vill använda sig av den.  

Detta var ett av argumenten i den inledande debatten om e-röstning i Estland. Man 

menade att staten måste lita på medborgarna. Detta blev dock inget problem i Estland då 

man hävdar att deras alternativa system för röstning, alltså e-röstning, kan säkerställa 

valhemligheten.56 

Om man däremot vill hålla en väldigt strikt policy kring valhemligheten så är det viktigt 

att komma ihåg att, som nämnts tidigare, all form av ”avlägsen” röstning riskerar att 

möta denna problematik. När det till exempel gäller bud eller poströstning kan det 

uppstå precis samma scenarier som vid e-röstning, där familjemedlemmar eller vänner 

kan utöva påtryckningar på ditt val. 

Här ser man att valhemligheten och det fria valet vävs ihop och blir relativt svåra att 

urskilja, då de starkt påverkar varandra. 

 

 

 

                                                 
54 Ibid s.40. 
55 Ibid. 
56 Ibid s. 41. 
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5 Diskussion 
 

Nedan följer den diskussionsdel där jag kommer att diskutera e-röstningsaspekterna 

förtroende, tillgänglighet, valhemlighet och det fria valet utifrån Dahl och Patemans 

teorier. Jag kommer även att blanda in teorin kring e-demokrati där det kan passa då det 

har en så pass stark anknytning till e-röstning.  

 

 

5.1 Förtroende 
 
5.1.1 Dahl 

 

Förtroende för valsystemet måste ses som en mycket viktig aspekt ur Dahls 

valdemokrati. Utan förtroende för valet kommer valförfarandet inte att fungera och 

förbli legitimt. Man kan koppla förtroendet för valet till Dahls kriterier om upplyst 

förståelse, alternativa informationskällor och kriteriet om institutioner för att statens 

beslut ska komma från röster och på andra sätt uttryckta preferenser. 

Kriteriet om upplyst förståelse blir särskilt viktigt för e-röstning. Även om Dahl 

beskriver kriteriet som att alla ska ha möjlighet att ta del av information om politiken 

som förs, så tolkar jag det som att detta även innebär en förståelse och upplysning i hur 

valförfarandet faktiskt fungerar. Ser man då till e-röstning så blir det extra viktigt för 

valdemokrater att systemet är transparent och så enkelt som möjligt att förstå sig på. Här 

kan även kriteriet om alternativa informationskällor spela inte.  

Det som beskrivs ovan om utomstående experter som gör olika tester av systemen blir 

således mycket angeläget för väljarna att kunna ta till sig. Dessa alternativa 

informationskällor leder oss även in på e-demokratin, där sådana källor kan få större 

möjlighet att agera och sprida sin information. Men då ska det påpekas att man hamnar i 

problemet med det så kallade ombudsförtroendet. 

 

Det jag precis diskuterat blir också en diskussion inom Dahls kriterium om institutioner 

för att statens beslut ska komma från röster och på andra sätt uttryckta preferenser. Om 

politikers beslut inte bygger på någon form av förankring i befolkningen tappar staten 

ganska snart förtroendet bland medborgarna. Den sista delen av kriteriet ”på andra sätt 

uttryckta preferenser” kan även ses som intressant ur ett e-demokratiskt perspektiv. Då 

det öppnar för en mer icke-traditionell röstning och mer dialog med medborgarna på 

andra sätt, vilket skulle kunna innbära via olika tekniska kanaler som internet. 
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Förtroendet för ett e-röstningssystem utifrån Dahl skulle man också kunna säga stärks 

med möjligheten till uppdatering av sin röst, men också att e-röstning endast ska vara ett 

komplement till det traditionella röstningsförfarandet. Detta handlar mycket om Dahls 

kriterer om att medborgarna ska kunna skapa sina egna preferenser, vilket kan tolkas 

som att medborgarna ska ha en frihet att agera så som den själv vill, och om individen 

känner sig trygg med det e-röstningssystem som staten möjligvis tillhandahåller ska han 

eller hon kunna använda det eller inte använda det om det inte känns helt tryggt. 

 

 
5.1.2 Pateman 

 

Ser man till Patemans idealvärld ska förtroende för politiker inte behöva existera. Hon 

hade hellre sett en värld av direkt demokrati där medborgare deltar i så många beslut 

som möjligt utan mellanhänder. Men om det då inte finns en direkt demokrati, hur 

skulle Pateman kunna se på det då? 

Förtroende kräver, som nämnts tidigare, kunskap. I deltagardemokratin anser man att 

kunskapen ökar i takt med att det politiska självförtroendet ökar. Detta leder till ett 

större intresse för att vilja delta på många nivåer.57 För att öka det politiska 

självförtroendet krävs deltagande. Deltagandet har således en reproducerande effekt. 

Detta skulle alltså kunna betyda att förtroendet för politik och val, oavsett om e-röstning 

är inblandat, ökar i takt med att kunskapen ökar, det vill säga i takt med att deltagandet 

ökar. För att då koppla detta vidare till e-röstning, kan man tänka sig att ett e-

röstningssystem som tar sin början på lägre nivåer, det vill säga på arbetsplatser eller 

olika organisationer kan ses som en övning för ett eventuellt politiskt bindande val på 

nationell nivå. Här kan man alltså sätta in en av aspekterna för att öka förtroendet för e-

röstning, testval. Ju mer väljarna bekantar sig med systemet desto mer kunskap får de 

om systemet och förtroendet kan öka. 

 

Man kan också hävda att e-röstning möjligen tillför raka motsatsen till vad 

deltagardemokratin vill. Ett traditionellt val har sin grund i att väljarna ger upp lite av 

sin fritid och möjligen lite av sina pengar för att utöva sin demokratiska rättighet. Detta 

är såklart något deltagardemokratin måste förutsätta, de vill ju att medborgarna ska 

delta, och dessutom inte bara under valen, utan tiden där emellan. E-röstning kan ses 

som ett försök att minska den tid och de resurser väljare behöver använda för att 

                                                 
57 Jarl 2003, s.129. 
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uttrycka sin politiska åsikt, så att de kan återgå till sina vanliga liv utan att behöva lägga 

någon större vikt vid det politiska livet. E-röstning skulle därför kunna ses som ett 

försök till att göra den demokratiska rättigheten till en slentrianmässig handling som 

vilken som helst på internet. Ett sådant förhållande till röstning skulle dessutom skada 

deltagardemokratin då en slentrianmässig röst mycket väl endast är lagd utifrån ett 

personligt perspektiv, utan reflektion över de andra väljarna som Pateman gärna vill 

se.58   

 

 

5.2 Tillgänglighet 

 
5.2.1 Dahl 

 

Tittar man på Dahls kriterier över demokratin finns det några stycken som kan anses 

intressanta utifrån ett e-röstningsperspektiv. Ett av kriterierna skulle kunna vara det 

första i den grundläggande demokratiska processen: effektivt deltagande. Alla 

medborgare ska ha en jämlik möjlighet att göra deras åsikt hörd. Här kan man se en 

betydande koppling till de utgångspunkter man ser i e-röstningsförsöken att just öka 

tillgängligheten för alla medborgare, speciellt för medborgare med funktionshinder eller 

liknande som kanske inte alltid kan ta sig till en vallokal. 

 

Om vi däremot tar oss vidare till nästa kriterium om en inkludering av de flesta vuxna 

som är permanent boende kan vi stöta på problem. Det första mest uppenbara problemet 

som kan uppstå är såklart vilka som ska klassas som de permanent boende i landet. Är 

det bara de som har medborgarskap i landet eller alla permanent boende vuxna 

personer? Detta är såklart inte endast ett problem ur ett e-röstningsperspektiv utan också 

för ett traditionellt röstningsförfarande. Det är därför mer intressant att diskutera 

medborgare som är permanent boende i något annat land. Ska de fortfarande få rösta i 

sitt hemland? Frankrike använder sig av ett e-röstningssystem för utlandsboende 

fransmän.59 Är detta då något Dahl skulle sätta sig emot? Den frågan kan jag nog tyvärr 

inte svara på, men det måste ändå ses som ett relevant inlägg i diskussionen. 

 

Tittar vi på Dahls syn på deltagande i Polyarchy(1971) kan vi se intressanta likheter 

med deltagardemokratin. Att ett större deltagande bland medborgare ökar maktkampen 

                                                 
58 Adman 2003, s.142. 
59 SOU:2013:24 s.44. 
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mellan politiker. Politikerna försöker nå ut till icke tidigare intresserade medborgare. 

Återigen ser vi då kopplingen till e-röstningens ide om att öka tillgängligheten för alla 

medborgare.  

Ett annat av Dahls kriterium vi kan koppla till dels e-röstning i förlängningen, men 

främst till e-demokrati är kriteriet om kontroll över agendan. Medborgarna ska ha 

möjlighet att vara med att bestämma vad som ska finnas på den politikiska agendan. Här 

spelar såklart kriterier som yttrandefrihet, att kunna uttrycka sig om politiska frågor utan 

att vara rädd för repressalier och att kunna ingå och delta i olika organisationer in. E-

demokratin kan mycket väl ses som ett nytt alternativt sätt för medborgare att ha 

möjlighet att ta kontroll över agendan. Detta kan således leda oss in på begreppet om 

folkviljans förverkligande. Vilket betyder att det alltså tillkommer ett element varifrån 

folkviljan ska urskiljas, på internet. Folkviljan som begrepp är redan hårt kritiserat 

mycket på grund av den svårighet som tycks finnas i att hitta en gemensam vilja bland 

hela befolkningen. Detta är något man enkelt kan få empiriska bevis av efter bara några 

minuter på valfritt diskussionsforum på internet. 

I en vidare utveckling av e-röstning skulle man dock kunna se ett scenario där folkviljan 

lättare kan komma till uttryck vid fler folkomröstningar som skulle kunna vara 

effektivare, billigare och lättare att administrera med ett e-röstningssystem.  

 
5.2.2 Pateman 

 

Tillgänglighet för Pateman är oerhört viktigt. Alla ska kunna vara med och delta i den 

politiska processen. Så långt kan man inte se några direkta invändningar mot ett e-

röstningssystem. E-röstning är ett sätt att öka tillgängligheten så att fler enklare ska 

kunna utöva sin demokratiska rättighet. Eftersom Pateman starkt motsätter sig 

Schumpeters syn på väljare, att ett för högt deltagande kan destabilisera demokratin, så 

kan e-röstning ses som ett steg i en bra riktning. Men då återkommer vi till 

problematiken jag beskrev ovanför där e-röstning kan ses som en slentrianmässig 

handling som helt enkelt minskar deltagandet i det politiska livet och då blir det något 

mer komplicerat. Det blir inte heller helt enkelt utifrån den kritik som finns mot 

deltagardemokratin.  

Pateman skriver själv att deltagandet betyder jämlikt deltagande i beslutsprocessen och 

en politisk jämlikhet i möjligheten att påverka slutresultatet.60 

                                                 
60 Pateman 1970, s.43. 
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Kritiken mot detta är att deltagandet mellan valen är ojämlikt fördelat. De grupper i 

samhället som har mer resurser har större möjlighet att delta mellan valen och därmed 

påverka mer än de inte lika resursstarka grupperna.61 Här skulle man då kunna se att e-

röstning får en liknande effekt, att de resursstarka grupperna har större tillgänglighet till 

datorer och internet och därmed möjligen kan få större inflytande än de inte lika starka 

grupperna. Samtidigt kan man hävda att just det argumentet inte blir riktigt lika effektivt 

då man kan se att de länder där e-röstning används eller har använts har bland de högsta 

andelen internetanvändare i världen.62 Men det går inte att förneka att detta kan ses som 

ett problem. 

 

Jag skulle här också vilja ta upp kopplingen till begreppet e-demokrati. E-demokratin 

resulterar möjligen till att fler väljare, även de ur de svagare resursgrupperna får 

möjlighet mellan valen att delta i det politiska livet via sociala medier och olika forum, 

vilket man kan se som ett steg i den deltagardemokratiska utvecklingen.  

Det kan även vara viktigt att diskutera ojämlikheten som kan uppstå med införandet av 

ett e-röstningssystem som ett alternativ till det traditionella valet. De länder som har 

haft e-röstning på försök eller som använder sig av det fortfarande ser e-röstning endast 

som ett komplement till traditionell röstning. Detta skulle man kunna se som ett 

problem utifrån resursdiskussionen ovan. De väljare som redan har tillgång till internet 

kan utföra sin demokratiska rättighet utan samma resurskrav som de utan 

internettillgång. Detta kan möjligen leda till att valresultatet blir snedfördelat till de 

resursstarkaste gruppernas fördel. Men det kan också vara så att de resurssvaga grupper 

i samhället som inte brytt sig om att gå till en vallokal skulle kunna ha möjligheten att 

rösta hemifrån om det finns tillgång till internet. Då skulle man kunna säga att 

möjligheten finns att dessa kvittar ut varandra och effekterna inte blir speciellt 

nämnvärda.  

Här blir det således ett avvägande kring vilket argument som möjligen kan stämma, att 

tillgängligheten ökar för alla väljare på grund av den höga internetanvändningen som 

redan finns i många länder, eller att det blir en snedfördelning mellan olika grupper 

både i tillgänglighet i valet men också i tillgänglighet mellan valen.  

 

 

                                                 
61 Wohlgemuth 2003, s.169. 
62 Internet Live Stats, 2015. 
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5.3 Valhemlighet och det fria valet 
 
5.3.1 Dahl 

 

Det fria valet är såklart bland de viktigaste aspekterna av demokrati för Dahl. Det är vid 

valet ansvarsutkrävandet utspelar sig och man kan få en bild av vad folkviljan har att 

säga. Dahls kriterier som rösträtt, fria och rättvisa val, institutioner för att statens beslut 

ska komma från röster och lika rösträtt spelar stor roll. Dahl nämner även 

valhemligheten som en viktig del i skyddet mot eventuella repressalier.  

När det kommer till valhemligheten kan man dock hävda att Dahl går att tolka på olika 

sätt. Ser man till de första kriterierna Dahl uttrycker om att medborgare ska ha rätt att 

skapa sina egna preferenser, alltså sina egna åsikter. Dessa preferenser ska sedan kunna 

förmedlas till andra medborgare och staten individuellt eller i grupp. Här skulle man 

alltså kunna tolka det som att medborgaren själv skulle kunna välja om de vill uttrycka 

sig offentligt eller i hemlighet.  

Som nämnt tidigare så finns diskussioner och argument för att e-röstning inte behöver 

innehålla en full valhemlighet så länge det finns andra alternativa sätt att rösta på. 

Medborgaren får därför i ännu större utsträckning ge uttryck för sina preferenser, hur 

individen själv vill göra. Vad detta betyder i praktiken för e-röstning skulle kunna vara 

att röstning hemma med familjen eller på arbetsplatsen med kollegorna inte behöver ses 

som ett stort problem, då väljarna har valt att göra detta. Förutsatt att de har gjort så av 

egen fri vilja.  

 

Till sist kan det vara viktigt att diskutera den problematik som kan uppstå med olika 

former av manipulering av röster. Ett system där detta skulle ha en hög risk att hända 

skulle förmodligen Dahl ha svårt att acceptera, men jag skulle nog säga att jag här ser en 

koppling till det ovan nämda kriteriet om instutitioner för att statens beslut ska komma 

från röster. Man skulle kunna hävda att Dahl här lägger ansvaret på staten att, vid ett 

eventuellt e-röstningsförfarande, tillhandahålla ett så pass säkert system att risken för 

röstmanipulering är minimal. 

Här går det återigen att koppla det fria valet och valhemlighet till de olika former av bud 

och poströstning som finns. Om dessa former kan accepteras är det möjligen inte ett 

jättelångt steg att ta till e-röstning. 
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5.3.2 Pateman 

 

Pateman diskuterar inte det fria valet eller valhemlighet i någon vidare utsträckning i 

den bemärkelsen. Hon uttrycker, som tidigare nämnts, att politiskt deltagande ska vara 

jämlikt och att man ska ha samma möjlighet att påverka slutresultatet av beslut som 

fattas. Hon är definitivt ingen motståndare till det fria valet, hon anser snarare att det 

representativa valet många länder använder sig av inte är tillräckligt. Utifrån aspekten 

det fria valet kan jag därför inte tolka varken för eller motargument till e-röstning. Det 

går såklart att diskutera det fria valet utifrån resursproblematiken men det har jag gjort 

ovanför och inget nytt skulle tilläggas vid en liknande diskussion här. Däremot kring 

valhemligheten går att hitta intressanta kopplingar. Pateman beskriver att deltagandet 

mer eller mindre tvingar medborgarna att ta hänsyn till andra och till det gemensamma 

bästa.63 Detta skulle man kunna koppla till den tidigare nämnda debatten kring 

valhemligheten, där det kan hävdas att valhemligheten minskar attityden till att tänka på 

andra när man väljer. Detta är kanske inte helt otänkbart för Pateman då hon influerats 

mycket av John Stuart Mill som skulle kunna anses förespråka en minskad 

valhemlighet. Således eftersom valhemligheten är en av de större utmaningarna för e-

röstning skulle det kunna ses som ett mindre problem sett med deltagardemokratins 

ögon.  

Man skulle kunna hävda att det även går att diskutera det fria valet utifrån Patemans 

perspektiv av de politiska representanterna. Pateman menar som sagt att representanter 

inte är tillräckligt men att det möjligtvis kan behövas i en storskalig stat. Hon påpekar 

dock att medborgaren ska, så långt som möjligt, kunna delta i det direkta 

beslutsfattandet.64 Hon menar här att många individer i en storskalig stat inte kommer 

bry sig om alla nationella frågor lika mycket som frågor på de lokala nivåerna. Men 

återigen att ju mer medborgarna får öva på den demokratiska processen på lägre nivå 

desto mer intresserade och rustade kan de bli för att utvärdera de valda representanterna. 

Detta menar Pateman också kan leda till att väljarna blir rustade för att möjligen delta 

på den nationella nivån om ett sådant tillfälle skulle ges.65  

 

Även detta går då att koppla till e-demokratin. Man kan argumentera att det är lättare 

idag att utvärdera politiker med hjälp av internet. Alla beslut och debatter finns att tillgå 

                                                 
63 Adman 2003 s. 142. 
64 Ibid s.143. 
65 Ibid. 
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hos riksdagen utan speciellt mycket arbete. Det går således att följa politikerna från 

valrörelsen till de faktiska besluten och hur just den politikern har agerat. Här kan då 

även hävdas att e-röstning kan underlätta personröstning då det finns större möjligheter 

till att tillhandahålla information om politikerna direkt på valsedeln men också att lättare 

rösta på personer som kanske inte finns med på valsedlar.  

 

6 Slutsats 
 

De frågor som var uppsatsens utgångspunkt kan vi nu försöka ge svar på.  

Hur förhåller sig e-röstning till valdemokrati? 

För Dahl och valdemokratin kan vi se både positiva och negativa aspekter kring e-

röstning. Förtroendet för systemet skulle kunna upprätthållas genom den upplysta 

förståelsen och de alternativa källorna. Men det är möjligen även här det skulle kunna 

fallera. Utan en förståelse och kunksap kring e-röstningssystemet kommer förtroendet 

inte att finnas. Man kan dock se röstuppdateringen och e-röstningen som endast ett 

komplement som en förtroendeingivande faktor. Tillgängligheten via e-röstning skulle 

kunna tolkas som positivt för Dahl då han vill se ett effektivt deltagande och folkviljan 

kan möjligen bli lättare att urskilja med hjälp av fler smidigare folkomröstningar. Till 

sist har vi den förmodligen mest problematiska frågan för valdemokratin om 

valhemligheten. Den alternativa tolkningen av valhemligheten som jag gör ovan är 

möjligen något långsökt och den lättaste tolkningen att göra är att Dahl vill ha en 

valhemlighet, vilket ställer mycket höga krav om ett e-röstningssytem skulle införas. 

Men då har vi även frågan kring post och budröstning, där valhemligheten möjligtvis 

inte heller kan garanteras.  

 

Hur förhåller sig e-röstning till deltagardemokrati? 

Hos Pateman och deltagardemokratin ser vi liknande tendenser till både positiva och 

negativa aspekter kring e-röstningen. När det gäller förtroendet för ett eventuellt e-

röstningsystem är kunskapen av stor vikt. Kunskapen för deltagardemokrater kommer 

från deltagande vilket gör att testval och möjligen e-röstning på lägre politiska nivåer 

blir väsentligt. Tillgängligheten i ett e-röstningssystem kan ses som mycket positivt för 

Pateman, men förhållandet kring resursproblematiken är något som kan blir viktigt att 

reda ut. Även synen på röstningen som möjligen kan bli en form av slentrianmässig 

handling måste ses som en negativ aspekt för e-röstningen. Sedan har vi valhemligheten 

och det fria valet där det möjligtvis varken går att se positiva eller negativa aspekter för 
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e-röstningen, förutom diskussionen kring valhemligheten om den är viktig eller inte för 

deltagardemokratin. 

 

I ljuset av den ovan förda diskussionen märker man varför e-röstning är omdiskuterat 

och kontroversiellt. Det finns för och nackdelar med e-röstningsförfarandet och det kan 

ses som både positivt och negativt för val och deltagardemokratin. E-röstning kanske 

har en framtid i världen, men den tekniska utvecklingen måste förmodligen isåfall 

komma till en annan nivå. 

 

Till sist tänker jag även nämna förhållandet mellan de två modellerna och e-demokrati. 

En utveckling av e-demokratin verkar ha positiva effekter för både val och 

deltagardemokrati. Deltagandet och förståelsen för politiken ser ut att kunna stärkas 

med en sådan utveckling. Dessutom kan dialogen mellan väljare och politiker bli 

enklare.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
  

När det gäller e-röstning behövs det förmodligen mer forskning och utveckling för att 

fler stater ska känna sig trygga med att införa ett sådant system. Studier kring 

valdeltagande och väljares inställning till ett e-röstningsförfarande är två intressanta 

ämnen. Dessutom kan fler samhällsteoretiska studier vara av intresse för att se ännu 

bredare vad e-röstning kan behöva innehålla för att fler stater ska vara intresserade av 

att använda sig av det. 

Dessutom kan mer foskning inom e-demokrati vara mycket givande. Kopplingar mellan 

demokrati, internet och till exempel sociala medier finns det förvisso en del studier på, 

men internet utvecklas hela tiden och fler studier är av stort intresse.  
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