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Abstract. This research report aims to provide a picture of Sweden's current attitude and 
approach to future digitization of the election system and how this change process can take 
place. It also aims to provide answers to our formulated research questions: 
  
What is people's attitude to the current election system and future digitization of the election 
system?   
 
How could the current Swedish electoral system be changed with the help of digitalisation and 
what could these changes look like?   
 
Furthermore, it describes the methods and tools used for the collection of information and thus 
provides an accurate basis of the current situation through a summary of previous research on 
the subject through a literature study. Furthermore, the method chapter describes in detail the 
collection of information that was done through a quantitative and a qualitative study. First, an 
investigation is done on the current situation at the Swedish electoral authority. This 
investigation then forms the basis of the online survey that collected information from private 
individuals to give an understanding of their view and attitude on an electronic voting system. 
The results of this information collection are compiled and then presented in our results.  
This result is then discussed in our method chapter where we ourselves reflect on the 
information and responses we collected. In our discussion we also give examples of whether 
and how the introduction of a digital election system can and should take place. We do this by 
identifying different levels of digitization based on the results and presenting them together 
with a number of identified criteria. Finally, this research report can serve as a basis for 
answering the question of and in what way Sweden should introduce a digital election system. 
 
Keywords: E-voting; electronic democracy; e-government; IT governance; digitization, e-
elections. 
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Sammanfattning. Denna forskningsrapport syftar till att ge en bild av Sveriges nuvarande 
inställning och förhållningssätt till framtida digitalisering av valsystemet och hur denna 
förändringsprocess kan ske. Den syftar också till att ge svar på våra formulerade 
forskningsfrågor:  
 
Vad är folks inställning till nuvarande valsystem och framtida digitalisering av valsystemet? 
 
Hur skulle det nuvarande Svenska valsystemet kunna förändras med hjälp av digitalisering och 
hur skulle dessa förändringar kunna se ut? 
 
Vidare beskriver den de metoder och verktyg som används för insamlandet av information och 
ger därmed ett noggrant underlag av nuläge genom en sammanfattning av tidigare forskning 
på ämnet genom en litteraturstudie. Vidare redogör metodkapitlet i detalj för den insamling av 
information som skett genom en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Först görs en 
undersökning om nuläge mot den svenska valmyndigheten. Denna undersökning ligger sedan 
till grund för den online enkät som samlat in information från privatpersoner för att ge en bild 
av deras syn och inställning på elektroniska valsystem.  
Resultatet av denna informationsinsamling sammanställs och presenteras sedan i vårt resultat. 
Detta resultat diskuteras sedan i vårt metodkapitel där vi själva reflekterar över den information 
och de svar vi samlat in. Vi ger även i vår diskussion exempel på om och hur införandet av ett 
digitalt valsystem kan och bör ske. Detta gör vi genom att utifrån resultatet identifiera olika 
nivåer av digitalisering och presentera dessa tillsammans med ett antal identifierade kriterier. 
Slutligen kan denna forskningsrapport fungera som ett underlag för att ge svar på frågan om 
och på vilket sätt Sverige bör införa ett digitalt valsystem.  
 
 
Nyckelord:E-val, elektronisk demokrati; e-förvaltning; digitalisering; IT-styrning, 
elektroniska val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                          _______________________________                    
Robin Rydberg             Ludwig Axborn 
  



4 
 

Systemvetarutbildningen. Framtidens systemutvecklare behöver en unik bredd i sina 
kunskaper och förmågor. Därför går du under utbildningen genom hela utvecklingskedjan. Från 
behov och idéer om hur en verksamhet kan utvecklas med IT-stöd till hur man analyserar, 
designar, utvecklar och förvaltar dessa system med användbarheten i fokus. 
 
En god systemutvecklare behöver både kreativitet och systematik. Utbildningen ger båda dessa 
färdigheter. För att skapa IT-lösningar som är väl anpassade till människors sätt att 
kommunicera och att söka och använda information behövs kunskaper från många områden, 
exempelvis system- och programutveckling, interaktion och design. Men minst lika viktigt är 
också kunskaper i framtidens sätt att hantera verksamheter, oavsett om det gäller e-handel eller 
digital handel. Genom denna kombination av teman får du en unik förmåga att skapa goda 
systemlösningar som är väl anpassade till människan i olika situationer. 
 
Utbildning är diplomerad inom hållbar utveckling. Utbildningen förbereder dig för att kunna 
möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som 
samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. 
Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att 
kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt 
sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. 
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1 Bakgrund och problemformulering 
 
Efter valet 2018 publicerade DN flera artiklar som handlar om kritik mot det nuvarande 
valsystemet. I artikeln Förändra valsedelsystemet för att öka trovärdigheten tas några av de 
nackdelar upp som dagens system innebär: För att rösta idag måste man ha en valsedel från det 
parti man önskar att rösta på, vilket skapar stora problem när människor vars avsikt är att aktivt 
minska de andra partiernas röster enkelt kan slänga eller gömma deras valsedlar. En annan 
nackdel är att reglerna för detta är otydliga vilket leder till att förutsättningarna för att 
röstningen ska kunna ske smidigt skiljer sig åt mellan de olika vallokalerna. Vallagen säger att 
partierna själva ska ansvara för distributionen av namnvalsedlar till vallokaler, vilket är 
problematiskt för mindre partier (Dagens Nyheter 2018).  
 
En annan anledning är den orimligt stora miljöpåverkan dagens valsedelsystem innebär. Vid 
valet 2018 trycktes 673 miljoner(!) valsedlar. Detta är eftersom systemet bygger på att väljarna 
ska ta en valsedel från varje parti som finns i valsedelstället, men oftast tar man enbart den 
sedel man vill rösta på, vilket även kan komma att påverka valhemligheten i form av grupptryck 
för att påverka vem man har möjlighet att rösta på, samt att man visar vilka partier man funderar 
att lägga sin röst på. Även den Europeiska Samarbetsorganisationen OSSE skickade förra valet 
två observatörer för att kontrollera om placeringen av valsedlar äventyrar valhemligheten. 
Förutom problemet med alla valsedlar innebär dagens system en enorm logisk hantering med 
transporter och lagerhållning. Till detta kommer även att valsedlar måste läggas i ännu ett 
valkuvert, ett för varje val och väljare (ibid).  
 
“Sammantaget riskerar vårt nuvarande valsedelssystem att leda till en minskad tilltro till vår 
demokrati hos både väljare och i vår omvärld. Vidare innebär vårt nuvarande system en 
komplex och omfattande administration och en betydande miljöbelastning, som val efter val 
har ökat. Vårt valsedelssystem är otidsenligt och behöver moderniseras.” (Dagens Nyheter, 
2018) 
 
Även om nuvarande valsystem kan anses fungera väl finns det goda skäl att liksom våra 
grannländer erbjuda elektroniska val som ett komplement till nuvarande valsystem. Inte minst 
för att öka möjligheterna för de som vill förtidsrösta eller rösta från utlandet. I en rapport från 
Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODHIR) rekomenderas Sverige att 
genomföra ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för valhemligheten. De rekommenderar 
också åtgärder för att säkerställa att valsedlar trycks och distribueras på ett likvärdigt sätt för 
alla partier som deltar i ett val (ODIHR 2018).  Detta är något som elektroniska val skulle 
kunna bidra till att förbättra då en individ som röstar elektroniskt inte behöver valsedlar och 
kan välja att rösta i enskildhet helt anonymt på valfri plats utan att behöva befinna sig i en 
vallokal. 
 
En betydande faktor för elektroniska val är invånarnas inställning till denna förändring. Vill 
den genomsnittlige invånaren använda sig utav digitala val? Om inte, vad beror detta på? Vårt 
mål är att undersöka vilka resultat de projekt som genomförts hittills visar på, vilka fallgropar 
ska man undvika och vilka negativa konsekvenser man bör akta sig för. Vi har även tänkt att 
undersöka hur lönsam samhällets olika digitaliseringsprojekt visar sig vara samt om det blir 
dyrare att genomföra digitaliseringen vid ett senare tillfälle. Vi hade tänkt att med hjälp av en 
undersökning presentera olika alternativ på valsystem med olika nivåer av digitalisering. Vi 
hoppas att med hjälp av detta kunna visa på vilket alternativ som anses vara mest trovärdigt 
och effektivt där dagens system kommer vara ett utav alternativen. 
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Ytterligare problem som uppstår skulle kunna vara att ny infrastruktur behövs för att kunna gå 
över till nya digitala lösningar. Detta är något vi hoppas få svar på via våra kvalitativa 
undersökningar med folk som har mer erfarenhet och kunskap inom ämnet. Vad krävs förutom 
ny infrastruktur och teknik; förändring i lagar, förändringar inom de myndigheter som sköter 
dagens motsvarigheter, eventuell hårdvara till vallokaler etc.  
En viktig aspekt är användarnas syn på det nya valsystemets digitala dimensioner. Enligt 
Technology Acceptance Model (TAM) måste användarna uppfatta att de tjänar på att använda 
den nya digitala tekniken som erbjuds för att de ska vilja dra nytta av den (Lee et al. 2003). 
TAM nämner att de finns ett flertal faktorer som avgör hur snabbt och lätt människor börjar 
intressera sig för och börjar använda ny teknik som finns tillgänglig för dom. Det är därför 
viktigt att de nya digitala lösningar som erbjuds tydligt beskriver nyttan de är tänkta att fylla 
samt är lätta att förstå och att använda av en majoritet av användarna. 
 
Det största orosmomentet med e-val via nätet med hjälp av en digital signeringsmetod som 
bankid är säkerheten när valdeltagare ska rösta elektroniskt. Bland annat oroar man sig för att 
valdeltagare ska bli pressade till att rösta på något mot sin vilja på en helt ny nivå. I och med 
att manuella val kräver ett mer aktivt deltagande är man rädd för att individer inte ska ta 
valdeltagandet på lika stort allvar när det sker elektroniskt. Ett annat stort orosmoment är att 
hemligheter kring valet ska vara hotade och känsliga uppgifter ska kunna läcka ut.  
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1.1 Elektroniska val 
 
Elektroniska val innebär ett digitalt alternativ till dagens valsedelsystem som används för 
politiska omröstningar i Sverige. Istället för dagens system med pappersvalsedlar och kuvert 
kan valbåset exempelvis innehålla en pekskärm där man kan genomföra samma handling, men 
informationen lagras digitalt istället för fysiskt och kan på så sätt minska de kostnader och 
risker den manuella hanteringen innebär. 
 
Mycket av ämnets inspiration kommer från den digitalisering som skett i vårt grannland 
Estland. Där har man haft en övergripande digitalisering av de olika samhällsfunktionerna och 
redan år 2005 kunde man för första gången rösta digitalt i landets olika politiska val. Estlands 
sjukvård har även börjat använda digitalt ID (likt Sveriges BankID) för att identifiera patienter 
och sparar även patienternas journaler med hjälp av blockkedjeteknik som kopplas till ditt 
digitala ID. Detta är en mycket säker metod att skydda känslig information från intrång, samt 
att på så sätt kan hela landets olika sjukhus få tillgång till den information och journaler de 
behöver och får på så sätt en ökad interoperabilitet mellan landets olika sjukhus och deras 
system (Enterprise Estonia 2018).  
 
En digitalisering av samhällsfunktioner kräver stora investeringar och förändringar och det är 
viktigt att tydligt förstå vinsten med att genomföra dessa förändringar. Digitaliseringen måste 
bidra med något och tillföra ett värde som inte fanns där tidigare annars är investeringen onödig 
och bör kanske inte genomföras. Men i ett allt snabbare växande digitalt samhälle bör 
digitalisering av samhällsfunktioner på sikt vara ofrånkomligt. Digitaliseringen av 
samhällsfunktioner ställer också stora krav på funktionalitet och säkerhet som måste finnas på 
plats innan en omställning kan ske och individer som av någon anledning har svårt att göra en 
digital omställning på grund av exempelvis ålder eller bristande intresse kommer tvingas lära 
om sitt nuvarande användningssätt. Ett bättre alternativ är därför att introducera digitala tjänster 
som ett komplement till redan existerande lösningar. 
 
I Estland har möjligheten till att hemifrån kunna delta i politiska val via e-legitimation varit 
möjligt sedan 2005. I Sverige saknar vi fortfarande den möjligheten men i en motion som lades 
fram (Petersson 2011) föreslås en utredning av riksdagen om att införa möjligheten till att 
kunna rösta elektroniskt med hjälp av e-legitimation. Motiveringen bakom förslaget var att det 
under valet 2010 hade uppstått stora problem där flertalet valdistrikt behövde räknas om och 
trovärdigheten för rösträkningen starkt kritiserades från flera håll. Liknande diskussioner 
uppstod också efter det nästkommande valet 2018 såg riksdagsmandat vandra mellan de 
politiska blocken på grund av att rösträkningen gjorts fel och rösträkningar fick göras om. 
 
I nuläget sker rösträkningen i Sverige manuellt. De större valdistriktens vallokaler har på 
många håll automatiska sedelräknare för rösterna men i de flesta fall räknas rösterna manuellt 
för hand. Flera av Sveriges grannländer har infört eller har planer på att införa elektroniska val 
så kallade e-val. Den teknik som internet har burit med sig öppnar upp för att underlätta vårt 
röstningsförfarande avsevärt. I Sverige har vi redan en stark tilltro till digitalisering av 
myndighetstjänster. Vi har också stark tilltro till internet när det gäller hanteringen av 
deklarationer och bankärenden. Det är viktigt vid införandet av en elektronisk lösning för e-val 
att säkerheten och den personliga integriteten tas tillvara. Vad en individ röstar på är individens 
personliga angelägenhet. En av fördelarna med e-val är att räkningen av rösterna skulle ske 
automatiskt utan de brister som kan ske i en manuell hantering där den mänskliga faktorn kan 
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ha en avgörande roll för säkerhet och riktighet. Den fysiska hanteringen av valsedlar från 
vallokal till rösträkningen skulle helt försvinna. Valdeltagandet i Sverige är idag som lägst i 
det yngsta åldersgrupperna och kanske skulle denna siffran se bättre ut om människor fick 
möjligheten att rösta elektroniskt (Petersson 2011). 
 
Vi vill med denna forskningsrapport utreda och utifrån våra undersökningar ge en bild av den 
nuvarande synen befolkningen har på det nuvarande svenska valsystemet för att sedan utifrån 
detta ge förslag på hur en framtida förändring och eventuell digitalisering av valsystemet kan 
utföras och fungera.   
 
1.2 Syfte och forskningsfråga 
 
Samspelet mellan teori/empiri och utvecklingen av en problemställning. (Jacobsen 2018) 
 
För att göra vår problemställning forskningsbar och “färdig” behöver vi först kunna besvara 
frågorna:  
Vad är vi intresserade av att få svar på? Vilka kan ge oss svar på de frågor vi ställer? Hur, var 
och när bör denna frågeställning och undersökning äga rum?  
 
Den övergripande idén är att under projektets genomförande utreda huruvida elektroniska val 
kan förbättra säkerheten och tilltron till valsystemet i Sverige samt att på sikt minska kostnader 
och klimatpåverkan. Vi hoppas att vår ursprungliga problemställning med hjälp av tidigare 
gjord forskning ska kunna skapa en bearbetad problemställning baserad på tidigare gjord 
forskning och teori. Med vår bearbetade problemställning som grund vill vi utforma en 
kvantitativ undersökning för att senare kunna undersöka invånarnas inställning till den här 
sorten av digitalisering, samt vilken nivå av digitalisering som känns trygg att använda. Vi 
kommer därför undersöka olika nivåer av digitalisering för att kunna utreda olika alternativ 
som en förändring skulle kunna bestå av (Jacobsen 2018). 
 
Svar på denna frågeställning kommer samlas in genom frågeställning i enkätform med 
privatpersoner som kommer fungera som ett urval av populationen. Motiveringen till att här 
använda en kvantitativ ansats är att denna information kan samlas in i form av siffror. Denna 
data kan sedan med hjälp av verktyg och statistiska tekniker behandlas och presenteras på ett 
sätt som ger svar på den frågeställning vi ställer (Jacobsen 2018). 
 
När man undersöker problem av sådan karaktär att alla samhällets olika invånare ska hållas i 
åtanke vid utformningen av resultatet, är det viktigt att tänka holistiskt på det komplexa samspel 
mellan vad människor säger och gör, samt i vilket sammanhang de säger och gör det (Jacobsen 
2018). Därför har vi valt att utreda vilka mänskliga risker samt säkerhetsrisker man bör akta 
sig för inför den här sortens implementering, samt hur de skulle kunna åtgärdas.  
 
Vi önskar även att kunna ta fram kunskap om vilka möjligheter vi ser i en digitalisering av 
Sveriges system och vad vi som forskare kommit fram till. Med hjälp av den här informationen 
hoppas vi kunna besvara följande forskningsfrågor: 
 
Vad är folks inställning till nuvarande valsystem och framtida digitalisering av valsystemet? 
 
Hur skulle det nuvarande Svenska valsystemet kunna förändras med hjälp av digitalisering och 
hur skulle dessa förändringar kunna se ut?  
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1.3 Avgränsning och intressenter 
 
Den första undersökningen sker mot individer med stor kunskap om nuvarande valsystem i 
Sverige och Estland. I Sverige sker denna insamling via en kvalitativ undersökning med 
representant för valmyndigheten och i Estland sker denna insamling mot röstberättigade 
individer med erfarenhet och kunskap av det digitala valsystemet i Estland. Detta för att samla 
in så mycket relativ kunskap som möjligt att ha som grund för framställningen av vår 
kvantitativa undersökning mot röstberättigade i Sverige.     
 
Då vi vill ha ett urval som är representativt för hela Sveriges befolkning kommer den 
kvantitativa undersökningen att ske i två olika faser. Dels ett formulär för spridning via sociala 
medier för att nå en så stor och varierad grupp av befolkning som är möjligt. En komplettering 
till detta webbformulär sker under insamlandet av svar från en lokal PRO föreningen. Detta för 
att fånga in den äldre målgruppen men också för att få svar från människor med en mindre IT-
vana än de som som har tillgång till och möjligheten att utföra enkäten via ett webbformulär. 
 
Vi kommer inte att kunna intervjua hela Sveriges befolkning utan undersökningen kommer 
sträcka sig till ett såpass stort urval att när svaren börjar jämna ut sig och forma en trend så kan 
de anses vara representativa för hela befolkningen. Vi har också valt att i denna 
forskningsrapport inte gå in på djupet på de tekniska aspekterna och säkerheten i ett digitalt 
valsystem. Vi har istället valt att undersöka exempel på e-val som redan finns idag. Således 
håller vi oss till att svara på vår forskningsfråga och fastnar inte i detaljer från periferin. 
 
Våra primära intressenter är valmyndigheten, politiker som beslutar om valprocessens 
utformning som kan använda denna forskningsrapport som underlag för framtida planering och 
beslut i ämnet kring elektroniska val i Sverige samt röstberättigade individer i Sverige. Övriga 
Intressenter för denna forskningsrapport är vi som genomför och söker svar på denna fråga, 
våra kurskamrater, professorer och lärare inom akademin för Informatik på vårt lärosäte och 
övriga svenska lärosäten med en liknande inriktning.  
 
1.4 Disposition 
 
I avsnitt 2. Teori beskriver vi teorin i vår forskningsrapport där vi först gör en litteraturstudie 
med hjälp av tidigare forskning på ämnet elektroniska val för att sedan ge exempel från 
utredningar gjorda av Sveriges regering. Vi redovisar även i detta avsnittet olika exempel på 
elektroniska val, svenskarnas inställningar till elektroniska val och tidigare utvärderade risker 
som finns med elektroniska valsystem. I avsnitt 3. Metod beskriver vi vårt arbetssätt för 
insamlandet av data. Här beskriver vi vår litteraturstudie, vår kvalitativa datainsamling samt 
vår kvantitativa undersökning. I avsnitt 4. Resultat redogör vi för resultatet av våra 
undersökningar och datainsamlingar. Här redogör vi för valsystemen i Estland. Beskriver 
valprocesserna i Estland och Sverige, resultaten från kvantitativa undersökning samt reflekterar 
över vårt val av metod. I avsnitt 5. Diskussion ger vi förslag på förändringsprocesser av det 
nuvarande valsystemet utifrån de resultat vi redovisade i avsnitt fyra. Här ges förslag på 
förändringar som skulle kunna göras av det redan befintliga manuella valsedelsystemet. Det 
ges även under diskussionsavsnittet förslag på ett semi-digitalt valsystem som tillför digitala 
steg till den nuvarande manuella valprocessen. Diskussionskapitlet avslutas med ett förslag på 
ett helt digitalt valsystem.  
Efter avsnitt fem följer vår slutsats av forskningsrapporten, förslag på framtida forskning som 
kan göras på ämnet samt en källförteckning.   
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2 Teori 
 
I detta kapitel kommer vi presentera den redan existerande teori och tidigare gjord forskning 
på artikelns ämne som vi har valt att använda oss utav. För att utvärdera Sveriges 
förutsättningar för en lyckad implementering av denna sort är det viktigt att kartlägga hur 
valsystemet i Sverige ser ut idag och vad detta beror på. Detta möjliggör även att vi kan 
identifiera de delar som vi tror blir mer problematiska att digitalisera, och vilka risker detta 
medför. Förutom den tidigare gjorda forskningen på Sveriges valsystem har vi även valt att 
fokusera på Estland som exempel. Detta gör vi eftersom Estland var tidiga med sin 
digitalisering av olika samhällstjänster och därför hamnat i fokus för mycket av den tidigare 
forskning som är gjort inom ämnet “elektroniska val”.  
 
2.1 Forskningsöversikt 
 
Även om dagens valsystem fungerar som det ser ut idag så bör analoga lösningar arbetas bort 
eftersom det inte kommer hålla i längden. Att den äldre generationen tycker dagens system 
fungerar kan även bygga på trygghet hos det man känner till och ovilja till förändring.  
Enligt en rapport av Melin (2018) svarar en respondent att digitalisering kan ses som en 
nödvändighet för att klara utförandet av sina framtida uppdrag på en kommunal nivå. Sverige 
har inte sällan tryck på sin verksamhet att hantera expansion, bibehållna eller minskade resurser 
i form av personal, vissa kompetensprofiler etc. Utvecklingschefen vid kommunen illustrerar 
nödvändigheten i digitalisering på följande sätt: 
“[...] det är en verksamhetsutveckling och en digital transformation [...] arbetets organisering 
med hjälp av ny teknik och nya möjligheter det är liksom sättet att klara av det [...] vi har ingen 
annan väg att gå.” (Utvecklingschef, Linköpings kommun, 2017-12-15) 
Det framkommer även i en rapport (Melin 2018) att digitalisering allmänt skall resultera i en 
högre produktivitet och effektivitet. I huvudsak handlar det om verksamhetsutveckling där 
digitalisering ofta står för majoriteten av de förbättringar som ska eller kan göras. Denna logik 
bör gå att applicera på alla sorters verksamheter, även hos valmyndigheten. 
 
 
2.1.1 Regeringens utredning 
 
Sverige gjorde även en bedömning 2013 där man såg över de olika valsystemen och överväger 
om det bör införas elektroniskt röstningsförfarande vid allmänna val och folkomröstningar. 
Slutsatsen var att inte införa ett elektroniskt system inför nästa val. Däremot kom de fram till 
att det finns ett värde i att göra det enklare och mindre kostnadskrävande för väljarna att utöva 
sina demokratiska rättigheter. Ett sätt att uppnå detta mål - under förutsättning att de 
säkerhetskrav som ställs på valförfarandet kan uppfyllas - är att tillåta e-röstning via internet 
från fler platser än vallokaler och röstningslokaler. Väljare med funktionsnedsättningar och 
andra förhinder ges jämna villkor och det underlättar för de som förtidsröstar utanför den egna 
kommunen och utlandsboende att delta i val (Regeringen, 2013). Utöver detta bedömer 
Regeringen i sin utredning att elektroniska val ökar säkerheten vid sammanräkningen av 
rösterna samt att valresultatet kan redovisas snabbare. På sikt kan även kostnaderna för val 
minskas. Regeringen (2013) Trots detta är det viktigt att e-röstning inte ska byta ut den 
nuvarande traditionella röstningen i vallokaler och röstningslokaler. E-röstning ska istället ses 
som ett komplement till det redan existerande systemet. 
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2.1.2 E-Förvaltning 
 
E-förvaltning även kallad digital förvaltning är digitalisering inom offentlig förvaltning. Det 
definieras enligt en överenskommelse inom Europeiska kommissionen som 
"verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 
kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser". 
Regeringen (2014). Detta innefattar att möjliggöra offentliga e-tjänster eller e-myndigheter, 
det vill säga att ge medborgare Internetbaserad tillgång till samhällsservice från myndigheter 
dygnet runt. Myndigheten för digital förvaltning samordnar digitalisering inom svensk 
offentlig förvaltning. Den nya tekniken öppnar därmed upp möjligheter för tidigare analoga 
system att utvecklas i samhällets och medborgarnas tjänst.  
 
” E-förvaltning innebär processer i syfte att utveckla förvaltningstjänster via olika 
elektroniska kanaler och därmed öka den inre effektiviteten samt medborgarnas politiska 
inflytande.” (Nygren 2009). 
 
Att gå mot ökad digitalisering av samhället är därmed ett mål och en strategi som delas av 
politiker och beslutsfattare och som ligger till grund för förändringsarbeten som samhället 
planerar och genomför. 
 
2.1.3 Tidigare framtagna exempel 
 
För att veta hur ett system av den här sorten kan utformas har vi hittat en artikel (Pan et al. 
2014) där de presenterar ett exempel på ett digitalt röstningssystem. Fokus för just deras 
exempel ligger på deltagarnas rätt till privatliv och integritet. Många säkerhetsaspekter jämförs 
med ett tidigare utvecklade system och oftast presenteras en lösning på dessa i artikeln. Artikeln 
tar även upp hur man kan säkerställa att rösterna räknas på ett korrekt och effektivt sätt. Denna 
artikel kan senare även användas för att besvara de olika säkerhetsrisker denna sortens system 
kan komma att utsättas för och hur de kan undvikas, den redovisar även olika diagram på hur 
kommunikation bör ske inom systemet för att säkerställa validiteten på alla röster. 
 
För att se ytterligare exempel på hur ett system av denna sort kan vara utformat har vi valt att 
titta på ett av våra grannländer, Estland. Enligt Reiners (2017) har Estland valt sina politiska 
representanter online sedan 2005. Utöver det har även möjligheten att rösta med hjälp av 
mobila enheter funnits tillgänglig till hela landets befolkning sedan 2011 (Reiners 2017). 
Introduktionen av e-röstning motiverades av förväntan att valdeltagande skulle öka i landet och 
på så sätt öka förtroendet för det nya systemet. Tesen var att E-röstning minskar dem eventuella 
barriärer valdeltagare har för att delta, vilket gör röstningen generellt sätt mer tillgänglig. 
(Kersting 2004). Detta ansågs vara det rimligaste steget, att göra röstningen mer bekväm. 
Däremot visar empirin på att ökningen inte kan förväntas bli stor (Reiners 2017). Möjligheten 
att rösta online utgör snarare en bekvämlighet för de som redan hade tänkt rösta, men ökar inte 
intresset för att rösta i sig. Detta är därför eventuellt inte en rimlig motivation för att införa 
elektroniska val. 
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Även Storbritannien är intresserade av en ökad digitalisering av sitt samhälle och att erbjuda 
elektroniska val som ett komplement till deras nuvarande valsystem och 2003 gjordes det första 
testerna med e-val i landet (Xenakis & Macintosh 2008). Dock lyfts säkerhetsaspekterna kring 
anonymitet och manipulation av röster och valresultat upp som de viktigaste aspekterna att få 
på plats innan e-val kan erbjudas i stor skala.  
 
2.2 Svenskarnas inställning till E-val 
 
Enligt en ny Sifo-undersökning från 2014 tycker två tredjedelar av svenskarna att det borde 
vara möjligt att rösta via internet i riksdagsvalet. Forskare menar att det krävs nya tekniska 
lösningar för att det ska kunna genomföras.  
  
Mest positiva till e-röstning är man i ålderskategorin 30-49 år, där 86 procent av kvinnorna och 
82 procent av männen tycker att det borde vara möjligt. Undersökningen visar också att en 
majoritet skulle använda sig av möjligheten att e-rösta om det gick. Hela 71 procent i 
åldersgruppen 30-49 år säger att de faktiskt skulle göra det om alternativet fanns, men inte helt 
oväntat är de äldre inte lika övertygande. Bland invånare över 65 år är det bara en tredjedel 
som säger att de skulle röstat hemifrån via internet. De som uppgav att de inte skulle använda 
sig av möjligheten att rösta via internet fick också uppge anledning. Hälften uppgav att de hellre 
vill rösta i vallokal (49 procent), och en fjärdedel att man värdesätter traditionen (25 procent) 
(Sifo 2014). 
  
Det är främst i den yngsta ålderskategorin 15-29 år man inte riktigt litar på tekniken. Här uppger 
14 procent risken för hackers och 13 procent risken att systemet skulle kunna räkna fel. Tolv 
procent ser risken med att valhemligheten inte skulle kunna garanteras som anledning till varför 
man inte skulle rösta via internet (Sifo 2014). 
 
David Bismark, som beställde Sifo-undersökningen, har doktorerat på elektroniska 
röstningssystem, och även arbetat som valobservatör i flera av de länder där man har provat e-
röstning. 
– Det är många saker som måste lösas innan man har ett tillräckligt robust och säkert system 
(Bismark 2014) 
Röstning hemifrån innebär att det finns en möjlighet att någon tittar på medan man gör sina 
val. Det krockar då med kravet på valhemligheten. I Danmark beslutade man att det inte ska 
vara möjligt att rösta hemifrån. Där ansåg man att det är bäst att medborgarna tvingas att rösta 
under kontrollerade former. 
Lars Ilshammar som är nutidshistoriker har intresserat sig för frågor om IT-politik och 
demokrati. Han ser liknande faror med att folk lämnar vallokalerna och tillåts rösta hemifrån. 
–Först och främst ser jag risken att själva valhandlingen trivialiseras. Att man sitter hemma 
och tar en öl och spelar tärning om vad man ska rösta på med sina kompisar. Jag tycker att 
det ska vara lite högtidligt att gå och rösta, det handlar om vår gemensamma framtid. Det är 
ingenting man skämtar bort. (Lars Ilshammar 2014) 
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2.3 Tidigare utvärderade risker med e-röstning 
 
En rad risker hittade vi i en artikel (Prosser et al. 2004) från Institute for Information 
Processing, Information Business and Process Management & Department Production 
Management vid Vienna University of Economics and Business Administration framhäver som 
nämner att det finns sex olika aspekter av säkerhet som bör tas hänsyn till vid utformningen av 
elektroniska valsystem. De sex olika säkerhetsaspekternas nivå ska uppfyllas antingen genom 
organisatoriska eller tekniska/algoritmiska arrangemang. De skriver också att i vilken grad ett 
e-omröstningssystem bygger på teknisk säkerhet utgör den grundläggande kvalitetsparametern 
för ett sådant system.  
De sex olika aspekter på säkerhet som nämns är följande:  

1. Permanent anonymitet hos den röstberättigade. 
2. Identifikation av den röstberättigade och fastställande av behörighet. 
3. Motstånd mot alla former av manipulation (från en tredjepart, annan röstberättigad eller 

från administrativ personal) 
4. Förebyggande av röstköp. 
5. En fullständig översyn för myndigheter och väljare. 
6. Förebyggande av sabotage och försök att väcka misstro mot valet och valresultatet. 

Figur 1 sammanfattar samtliga av dessa dimensioner och definierar dom i en 4-punkts skala för 
varje dimension från 1 (Låg till ingen säkerhet) till 4 (Hög grad av säkerhet).  
För varje dimension definierar modellen hur långt tekniska skyddsåtgärder gäller (linjen 
förenar dimensionerna). Utöver denna säkerhetsnivå kan organisatoriska skyddsåtgärder gälla. 
Det är emellertid något att fastställa från fall till fall huruvida organisatoriska säkerhetsåtgärder 
är lönsamt och genomförbart. 
 Några av ovanstående mål är i tydlig motsägande konflikt exempelvis kan ett e-
omröstningssystem utformat för att helt uppfylla kraven (2) till (6) inte tekniskt garantera 
väljares anonymitet (se figur 1). I detta fall skulle organisatoriska säkerhetsåtgärder behövas. 
Å andra sidan skulle ett system som utformats för att uppfylla kravet på anonymitet endast 
försumma de andra målen och skulle behöva tillhandahålla rent organisatoriska 
säkerhetsåtgärder (figur 2). 
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Figur 1: Fullt revisionssystem, resistent mot sabotage och manipulation. 
(Prosser, Alexander; Kofler, Robert; Krimmer, Robert &  Unger, Martin Karl 2004) 
 

 
 
Figur 2: Anonymt system. 
(Prosser, Alexander; Kofler, Robert; Krimmer, Robert &  Unger, Martin Karl 2004) 
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Frågan uppstår om ett elektronisk valsystem kan implementeras som kombinerar tekniska 
garantier för väljarnas anonymitet samt tekniska säkerhetsåtgärder. Med elektronisk röstning 
finns ett antal risker som ofta adresseras vid utvärderingen av föreslagna system. En vanlig 
risk är det eventuella rösttvång som kan förekomma. I en artikel skriven av Bernard Van 
Acker tas just detta ämne upp och utvärderas mot de risker som redan finns i dagens 
traditionella valsedelsystem i Sverige. 
 
2.3.1 Definition av rösttvång 
 
Rösttvång innebär att rösten inte är frivillig, dvs. när rösten en person lägger inte är det val man 
hade gjort utan någon extern påverkan i form av tvång, mutor eller socialt tryck från någon 
annan än personen själv. Detta kan även innebära tvång till att inte rösta samt att man låter en 
annan person rösta med sina personliga uppgifter. Vid en traditionell omröstning försäkras 
röstens validitet genom att väljaren kontrolleras av en valsamordnare som kontrollerar att 
väljaren går in i valbåset ensam och att rätt person identifierar sig innan man lägger sin röst. 
Denna kontroll blir svårare att utföra utan att vara fysiskt närvarande, vilket skapar en risk för 
att rösten är frivillig och utförd på ett korrekt sätt. 
 
Vid en omröstning som sker på annan plats än i en vallokal som exempelvis i den 
röstberättigade personens hem, kan personen i fråga komma att bli påverkad till att rösta på 
något annat än vad personen själv hade tänkt genom att: 
 

- Antingen bli övertalad till att frivilligt lägga sin röst på något annat än vad man 
ursprungligen hade tänkt. 

- Eller bli mutad eller tvingad att mot sin egna vilja rösta på något man inte hade tänkt 
att rösta på. 

 
I artikeln (Van Acker 2004) lyfter man fram vikten i att skilja på dessa grupper, eftersom den 
person, kandidat eller parti som övertalat eller övertygat en person till att lägga sin röst på sig 
inte behöver kontrollera att personen faktiskt lägger rösten på det parti man övertalas till. Om 
någon istället mutas eller tvingas att rösta på ett parti kräver detta att den som röstar kan bevisa 
att man lägger sin röst på det man blivit mutad eller tvingad till att göra. 
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3 Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi beskriva och motivera de olika metoderna vi valt för att få fram 
all information vi kommer att behöva för att kunna svara på problemformuleringen. För att 
genomföra vår studie började vi med att genomföra en litteraturstudie för att se vilken forskning 
är gjord på Sveriges valsystem och vilka exempel på förslag eller fullt fungerande system finns 
i dagsläget att dra nytta av. För hitta tidigare forskning har vi sökt på olika forskningsdatabaser 
med följande sökord: E-val, elektronisk demokrati, e-förvaltning; digitalisering, IT-styrning 
och elektroniska val. 
 
För att besvara vår forskningsfråga har vi sedan valt att dela upp vår undersökning i tre delar. 
Först i del 3.1 har vi försökt kartlägga Sveriges nuvarande system och hur ett elektroniskt 
alternativ hade kunnat se ut. Sen har vi i del 3.2 behövt samla in synpunkter på det nuvarande 
systemet och ett elektroniskt alternativ. För att göra det på bästa sätt har vi genomfört en 
kvantitativ studie. I del 3.3 har vi presenterat våra egna förslag på hur valprocessen skulle 
kunna se ut, med nya förslag på ett manuellt system, ett semi-digitalt och ett helt digitalt system. 
 
3.1 Metodval 
 
Digitalisering av valsystem har gjorts tidigare och det finns flera lyckade och misslyckade 
exempel. Vi påbörjar därför våran undersökning med en litteraturstudie för att studera de 
artiklar som redan skrivits om ämnet, tillsammans med en fallstudie om Estland och 
digitaliseringen av deras valsystem. För att få fram tillräckligt med information om Sveriges 
valsystem i dagsläget och hur Sveriges valsystem skulle kunna förändras med hjälp av 
digitalisering behöver vi genomföra en kvalitativ undersökning. Detta bör ske med någon 
som har mycket bra insikt över hur dagens system fungerar och även har tillgång till 
trovärdiga informationskällor. För att sen kunna bilda oss en uppfattning om vad 
slutanvändaren vill ha för system - Sveriges befolkning, behöver vi genomföra en kvantitativ 
undersökning där de som undersöks är ett urval som kan representera Sveriges befolkning. 
Med hjälp av ett varierat urval hoppas vi kunna mäta folks inställning till både det nuvarande 
valsystemet och ett nytt digitalt alternativ baserat på resultatet av de tidigare studierna. Detta 
har resulterat i en så kallad design science. Enligt en artikel (Chard 2017) skriver man hur 
detta gör att vårt fenomen kan belysas ur olika synvinklar och att informationen kan samlas in 
på de sätt som bäst styrker den undersökning och informationsinsamlingen vi vill göra. Vi 
inleder med en litteraturstudie som kompletteras med en kvalitativ undersökning. Med 
resultaten från denna kvalitativa studie byggde vi sedan ett kvantitativt 
undersökningsformulär för att undersöka en större grupp, i vårt fall Sveriges röstberättigade 
befolkning. Denna kompletterades sedan med ytterligare undersökning genom ett personligt 
möte på en pensionärsorganisation.  
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Design Science - En visuell beskrivning 

 
Vår kvalitativa undersökning syftar till att bredda den kunskap om nuvarande svenska 
valsystem som vi insamlat genom vår litteraturstudie. Vi fokuserar här på insamlandet av 
primärdata genom en intervju via mail där öppna frågor ställdes till Fredrik Lundqvist på 
valmyndigheten. Att välja en person med stor kännedom inom ämnet syftar till att ge en större 
förståelse och trovärdighet i det resultat som vi presenterar. Utifrån det insamlade resultatet 
från litteraturstudie och kvalitativ undersökning utformades sedan vår kvantitativa 
undersökning i form av ett webbformulär med korta och slutna frågor. Denna undersökning 
syftade till att ge svar på frågan om individers inställning till valsystemets utformning, it-vana 
och hur de tillfrågade ställer sig till ett eventuellt elektronisk framtida valsystem. Detta 
kvantitativa formulär kompletterades sedan med personliga möten på pensionärsorganisationen 
PRO där organisationens medlemmar fick svara på och ge sina synpunkter på frågorna i vårt 
formulär. Denna sista undersökningen gjorde som ett komplement till vårt onlineformulär för 
att kunna nå den del av populationen som har en mindre it-vana än de redan tillfrågade.  
 
Under vår kvalitativa undersökning skickade vi frågorna i ett word-dokument via mail, vilket 
fungerade väldigt bra för att den undersökta personen skulle kunna i lugn och ro svara 
genomförligt och korrekt. Eftersom vissa frågor var konkreta men ändå specifika fick den 
undersökta personen ibland fråga sina kollegor för att få korrekt information. Personen arbetade 
med digitalisering inom valmyndigheten vilket gör att vi förlitar oss på den information vi fick 
som svar. När vi sen genomförde vår kvantitativa undersökning valde vi att första nå ut till en 
så bred målgrupp som möjligt. Detta blev enklast att göra digitalt eftersom det underlättar 
spridning av formuläret. Vi valde även att försöka öka spridningen på åldern bland de som 
undersöktes för att få en ärligare representation av målgruppen “Sveriges befolkning”. För att 
få svar från den äldre generationen (som annars enkelt kan missas vid enkätundersökningar 
som sker digitalt) valde vi att skriva ut enkäten i pappersformat och åkte fysiskt ut till olika 
platser för att samla in svar. Det här gav oss förutom en bättre representation av Sveriges 
befolkning ett bra underlag för jämförelse mellan de olika målgrupperna och kunde belysa vad 
som ansågs vara mer eller mindre viktigt samt vad som oroade de olika målgrupperna med de 
olika alternativen vi presenterade. 
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3.2 Kartläggning av Sveriges nuvarande system 
 
Vi märkte att det var svårt att hitta vetenskaplig forskning som gick in i detalj över hur Sveriges 
valsystem ser ut i dagsläget i Sverige. Ytterligare data behövdes för att bekräfta de delar vi 
själva upplevt. För att leta fram information från en pålitlig källa genomförde även en 
kompletterande kvalitativ undersökning med en kontaktperson på Valmyndigheten som bland 
annat arbetar med den här sortens frågor. Detta gjorde vi för att ge oss en bättre inblick i det 
nuvarande valsystemet, problematik med den nuvarande metod som används vid 
genomförandet av val och sammanställning av valresultat. Denna första intervju som gjordes 
med en kontaktperson på Valmyndigheten skedde via mail på begäran av respondenten. Detta 
visade sig fungera bra, svaren blev omfattande och välskrivna. Med hjälp av denna intervju 
kunde vi få en inblick i hur eventuell planering och förändringsarbete genom digitalisering kan 
se ut, samt vilka planer på digitalisering som finns i dagsläget. Utifrån denna första 
datainsamling med individer som kan ge en djupare kunskap om nuläge och planerade 
förändringar kommer vi sedan bygga vår kvalitativa undersökning som kommer rikta sig till 
röstberättigade individer med målet att kunna göra ett representativt urval av den totala 
röstberättigade populationen. Denna kvantitativa undersökning kommer bygga på intervjuer i 
form av digitala formulär. På detta sätt kan en stor mängd individer delta i undersökningen och 
vi kan säkerställa att få in ett önskat urval som är representativt för populationen. Det är dock 
viktigt att detta formulär också lämnar utrymme för egna tankar och reflektioner från 
intervjuobjekten. Vid utformningen av vår intervjuguide var följande moment centrala:  
 

● Vi måste konkretisera (operationalisera) begreppen. 
- Ofta vaga och oprecisa som vi vill mäta. 

 
● Vi måste utforma frågorna så korrekt som möjligt, det vill säga försöka undvika att 

själva frågorna ger upphov till oönskade resultat (Jacobsen 2018). 
 
På så sätt skapar vi distans mellan oss och respondenter för att undvika att lägga orden i mun 
och själva vara så neutrala som möjligt.  
 
För att få mer information om hur Sverige bör eller inte bör inför elektroniska valsystem har vi 
valt att studera och inspireras av Estlands valsystem. Anledning till att vi valt Estland är att 
Estland har lång erfarenhet av elektroniska val samt att Estland politiska system till stora delar 
påminner om Sverige. Akademiska undersökningar av effekterna som elektroniska val kan 
komma att innebära och utredningar som gjorts och pågår kring införandet av elektroniska val 
samt texter och utredningar om hur detta har genomförts på andra platser i världen. 
 
Vi kommer också att gå igenom hur nuvarande valsystem fungerar för att på det sättet kunna 
skapa oss en tydlig bild av hur digitaliseringen av valsystemet skulle kunna se ut och fungera 
och vilken problematik och vilka riskområden som uppstår. Även dokumentation om hur 
implementationen av nya digitala valsystem har genomförts på andra platser är av stort intresse 
för undersökningen. Vårt val av metod innebär insamling av stora mängder data genom 
intervjuer såväl som att stora mängder befintlig data i form av undersökningar och utredningar 
kommer att få läsas och avkodas. 
Detta kommer bidra med stor trovärdighet och fakta i det färdiga arbetet.  
 
3.2.1 Valmyndigheten: Fredrik Lundqvist 
 



21 
 

I första steget valde vi att kartlägga dagens valsystem. För att få en så korrekt bild av 
verkligheten som möjligt har vi med hjälp av information från valmyndighetens hemsida 
försökt identifiera vilka steg i processen som finns och vad dessa stegen innebär. Som 
komplement till den information vi lyckats hitta mailade vi även ett antal frågor (se bilaga 
“Frågor till valmyndigheten”) till våran kontaktperson Fredrik Lundqvist på valmyndigheten. 
Dessa frågor tog upp de punkter vi var osäkra på samt gav oss mer information om de olika 
stegen i processen. Med dessa informationskällor som underlag har vi kunnat kartlägga dagens 
valsystem och försökt identifiera vilka aspekter som skulle vara mest problematiska att 
digitalisera, alternativt svåra att genomföra digitalt av andra skäl. 
 
 
3.2.2 Exempel: Estland 
 
För att kunna visa på hur ett digitalt valsystem kan se ut i verkligheten har vi valt att lyfta fram 
Estlands digitala röstsystem efter rekommendation av vår kontaktperson Fredrik Lundqvist på 
valmyndigheten. Estland var tidiga med sin digitalisering vilket har resulterat i att mycket 
forskning har gjorts om deras system. Med hjälp av dessa artiklar och ett antal kontakter i 
Estland har vi försökt att kartlägga hur omröstningen ser ut i Estland för att kunna visa ett 
digitalt valsystem som använts och fungerat under en längre period. Vi skapade oss en kontakt 
i Estland som hjälpte oss att sprida ett formulär med frågor om valsystemet i Estland och hur 
de röstberättigade uppfattar de nuvarande digitala valsystemet i landet. Detta för att skapa oss 
en så stor mängd information som möjligt som underlag för vår datainsamling i form av den 
kvantitativa undersökningen.  
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3.3 Insamling av synpunkter 
 
Med hjälp av den kartläggning som gjorts av Sveriges system och exemplet Estland som vi 
valde att lyfta fram har vi skapat ett kvantitativt undersökningsformulär. Detta formulär görs 
för att få svar på vad folk tänker och tycker om dagens valsystem i Sverige och Estlands digitala 
motsvarighet. Tidigare undersökningar av denna sort har gjorts av olika nyhetssidor, och vi 
valde att göra en egen för att kunna se om statistiken stämmer överens med det som publicerats 
tidigare.  
 
För att kunna analysera och diskutera kommer vi behöva generalisera, vilket handlar om att 
resultat som baseras på ett fåtal studier också gäller för alla. Detta leder oss in till vår önskade 
population och urval. Vi har gjort en urvalsundersökning eftersom man borde ha undersökt ett 
större antal enheter för att få en fullständig översikt. Vi hade varken tid eller resurser för att 
undersöka hela Sveriges befolkning men har prioriterat variation hos våra respondenter. Den 
önskade populationen är hela Sveriges befolkning som är röstberättigade vid nästa valtillfälle. 
Eftersom det inte är möjligt att genomföra en undersökning i denna utsträckning har vi valt att 
försöka sprida formuläret och få så många svar vi kan. Detta formulär kommer vi 
huvudsakligen sprida digitalt med hjälp av sociala medier för att uppnå så stor spridning som 
möjligt, samt att vi har valt att dela ut utskrivna formulär till olika organisationer där 
målgruppen är svårare att nå via diverse sociala medier. Detta är för att inte missa den del av 
befolkningen som inte använder sig av digitala sociala medier eller annan liknande teknik. 
Dessa svaren räknas tillsammans med resten av svaren insamlade av vår digitala enkät för att 
få till en bra variation ett så bra tvärsnitt vi kan av våran önskade population. Vi har även valt 
att godkänna intervjusvar från svarspersoner i åldern 15-18.  
 
Detta kan vara intressant eftersom dessa respondenter kommer vara röstberättigade vid nästa 
omröstning och inte heller upplevt hur det går till när man röstar med hjälp av dagens system.  
 
Efter att ha fått in ett bra antal svar på vår kvantitativa undersökning påbörjade vi steg två, 
vilket innebar att strukturera upp det resultat vi fått in och börja analysera detta för att kunna 
se om de siffror vi hittat tidigare verkar stämma överens med det resultat vi själva kunnat samla 
in. 
 
3.3.1 Synpunkter från den äldre generationen 
 
Då vår kvantitativa undersökning gjordes i form av ett digitalt formulär spritt på sociala medier 
fanns en stor risk att vi skulle missa en viktig del av populationen. De individer som svarar på 
enkäten online är ju användare av sociala medier och har därmed också en viss IT-vana. De 
finns därmed en teoretisk möjlighet att de är mer positivt inställda till att vilja rösta digitalt. Vi 
valde därför att besöka PRO-Östras förening under ett Månadsmöte1. PRO-Östra är en 
pensionärsorganisation i Borås och är en del av PRO (Pensionärernas riksorganisation). De 
utgör därmed en del av populationen som har i genomsnitt lägre IT-vana än de vi redan 
undersökt. PRO medlemmarna svarade på samma frågor i samma formulär men med papper 
och penna på en fysisk blankett. Detta gav oss en tydligare bredd i vår undersökta population. 
 

 
1 PRO-Östra, Månadsmöte, 2019-05-07 
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3.4 Förslag på processer 
 
Baserat på dessa svar har vi kommit fram till 3 olika alternativ, vilka för- och nackdelar dessa 
för med sig, vad vi själva kommer fram till och förslag på vidare forskning. 
 
Studien bygger på en litteraturstudie som gjordes för att kunna måla upp en bild av dagens 
valsystem i Sverige. Med hjälp av all insamlade data ville vi identifiera vilka delar i processen 
som skulle kunna utgöra mer eller mindre problem vid en implementation av ett nytt digitalt 
system av den här sorten. Litteraturstudien gjordes även för att undersöka om den här sortens 
projekt har genomförts tidigare i andra länder. Detta var viktigt för att sen kunna avgöra om 
tidigare exempel går att jämföra med den förändring som hade behövts för en liknande 
implementation i Sverige. Skiljer Sveriges valsystem sig i stor utsträckning från andra länders 
valsystem och vilka skäl talar för att man inte bör genomgå en digital utveckling av den här 
sorten i Sverige? 
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4 Resultat 
 
I det här kapitlet kommer vi först redovisa resultatet av den litteraturstudie som gjordes i början 
av arbetet för att få en klar bild över de exempel vi valt att studera. Efter första delen kommer 
vi presentera resultatet från den kvantitativa studie som gjorts för att undersöka hur Sveriges 
befolkning ställer sig till den här sortens förändring i samhället. Oavsett vilka för- eller 
nackdelar en digital motsvarighet till klassiska valsedlar har så måste man även vilja erbjudas 
den här möjligheten om det ska ge ett bra resultat. Vi har valt att dela upp resultatet i samma 
struktur som metodkapitlet genom att i del 4.1 börja med det resultatet vi samlat in för att 
kartlägga Sveriges nuvarande system. I del 4.2 presenterar vi de åsikter och synpunkter vi 
samlat in med hjälp av den kvantitativa undersökningen. I del 4.3 reflekterar vi över våra 
resultat och förklarar vad vi har kommit fram till. 
 
4.1 Kartläggning av Sveriges nuvarande system 
 
Den nuvarande valprocessen i Sverige inleds med att röstkort skickas ut till de röstberättigade. 
På detta röstkort framgår vilken vallokal som vederbörande ska bege sig till på valdagen för att 
genomföra sina röster. Där finns även information om individens plats i röstlängden och var 
förtidsröstningen kan göras i individens kommun. Vid genomförandet av röstningen beger sig 
individen till sin vallokal eller lokal för förtidsröstning. Den röstberättigade medtager sitt 
röstkort och giltig legitimation, i vallokalen plockar den röstberättigade på sig valsedlar från 
ett eller flera partier och tilldelas valkuvert av valsamordnare på plats. Den röstberättigade går 
sedan in i ett valbås där den röstberättigade gör eventuella personval genom att sätta kryss i 
rutan för en specifik person. Efter att eventuella personal har gjorts placerar valsedel i valkuvert 
som klistras igen. valkuverten lämnas sedan till valsamordnare som placerar valkuvert i korrekt 
valurna.  
 
När vallokalerna stängt öppnas kuverten och valresultaten för vallokalen rapporteras in och 
sammanställs.  (Valmyndigheten, 2019) 
 

 
En modell över flödet vid röstningsförfarandet i Sverige. 
 
 
Produktionen av röstkort inleds med att alla röstberättigades adresser hämtas från skatteverkets 
folkbokföringsregister. För att vara röstberättigad måste en person finnas i en röstlängd. Vilken 
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röstlängd personen tas upp i bestäms av vilken fastighet som personen är folkbokförd på och i 
vilket valdistrikt denna fastighet ligger. I Sverige finns det enligt uppgifter från 2017 cirka 40 
000 personer som inte är folkbokförda på någon fastighet alls, till exempel hemlösa och de som 
utvandrade innan folkbokföring på fastighet infördes. De är istället folkbokförda på en så kallad 
rubrikfastighet, detta innebär att de saknar känd hemvist eller har utvandrat från Sverige. För 
dessa personer väljs ett eller flera distrikt per kommunvalkrets där dessa röstberättigade 
placeras. De utvalda valdistrikten kallas placeringsdistrikt och bör vara centralt belägna. 
Placeringsdistrikt är alltså inte en egen typ av valdistrikt utan vissa existerande geografiska 
valdistrikt pekas ut som placeringsdistrikt. Valdatasystemet placerar sedan ut de fastighetslösa 
röstberättigade slumpmässigt på placerings-distrikten. När detta är gjort har samtliga 
röstberättigade kunnat föras in i en röstlängd. Man har alltså rösträtt, tillhör ett valdistrikt och 
kan få röstkort trots att man inte är folkbokförd på en fastighet. Röstkort är inte ett krav för att 
få rösta i sin vallokal utan ID handling räcker, däremot krävs röstkortet vid förtidsröstning. Om 
röstkortet skulle försvinna eller tappas bort kan en dubblett skrivas ut i de flesta vallokaler. 
(Valmyndigheten, 2019) 
 
Kostnaden och produktionen av valsedlar beskrivs enligt Fredrik Lundqvist2 på 
valmyndigheten som en omständig fråga och hänvisar oss till följande paragrafer i vallagen.  
 
I vallagen (Vallagen 2005:837, 2005) 6 kap. 8 § står det följande:  
 
8 §  Följande partier som ställer upp i ett val har rätt till valsedlar på statens bekostnad: 
    

● Vid val till riksdagen: parti som vid valet får eller vid något av de två senaste 
riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller som ändå är eller 
genom valet blir representerat i riksdagen, 

● Vid val till landstings- eller kommunfullmäktige: parti som är eller genom valet blir 
representerat i fullmäktige, 

● Vid val till Europaparlamentet: parti som vid valet får eller vid något av de två senaste 
valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet. 

 
I samtliga fall avser rätten till fria valsedlar ett antal som motsvarar högst tre gånger antalet 
röstberättigade i 
 

●    Vid val till riksdagen: valkretsen, 
●    Vid övriga val: valet. 

 
För de partier som inte uppfyller kraven för att få valsedlar på statens bekostnad gäller istället 
följande:  
 
9 §  Valsedlar levereras endast om de betalas i förskott. För ett parti som redan före valet har 
rätt till valsedlar på statens bekostnad, krävs förskottsbetalning dock endast i den utsträckning 
beställningen gäller fler valsedlar än vad som anges i 8 § andra stycket. 
Ett parti som först efter valet har rätt till fria valsedlar, skall få tillbaka erlagt förskott för sådana 
valsedlar. Detta gäller oavsett vem som har betalat beloppet (Vallagen 2005:837, 2005). 
 

 
2 Fredrik Lundqvist , digitaliseringsansvarig på Valmyndigheten, 2019-04-26  
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Även när det gäller distributionen av valsedlarna är detta något som staten bekostar om partiet 
har fått över 1% av rösterna i något av de senaste två valen. Partiet får då valsedlarna utplacerad 
i vallokaler av röstmottagare. För övriga partier gäller att själva distribuera och säkerställa att 
valsedlarna för partiet finns hos väljare och i vallokaler. Om valsedlar för ett parti skulle saknas 
i en vallokal kan den röstberättigade skriva partiets namn på en blank valsedel. Inför ett 
riksdagsval produceras strax under 700 miljoner valsedlar (675 miljoner under 2016) 
Anledningen till detta är att varje parti tillåts trycka 3 valsedlar per individ, per val. Detta 
innebär med Sveriges system som innebär 3 olika val per person: näst intill 100 miljoner tryckta 
valsedlar per parti. Partier får inte själva trycka valsedlar utan samtliga valsedlar ska 
tillhandahållas av Valmyndigheten. Utformningen är noga styrd av vallagen 6 kap 1 § samt i 
bilaga till valförordningen. Papperskvalitet, marginaler, färger, layout samt vilka uppgifter som 
får anges är reglerat (Vallagen 2005:837, 2005).   
 
Det är inte tillåtet av en röstberättigad att rösta i en annan vallokal än den man tilldelats. Vid 
förtidsröstning sänds förtidsrösterna till den röstberättigades valdistrikt och de bockas av med 
ett P i röstlängden. När valet avslutats läggs förtidsrösterna i urnan med de övriga rösterna. Om 
en valdeltagare förtidsröstar och senare ändrar sitt val går man till sin vallokal och röstar igen 
på valdagen. Eftersom förtidsrösten är markerad med ett P i röstlängden och valkuvertet ännu 
inte lagts i urnan kan röstning ske i vallokalen och den avgivna förtidsrösten läggs då inte i 
valurnan. 
  
När vallokalen stänger sker först en preliminär rösträkning i vallokalen. När räkningen är klar 
rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Länsstyrelsen registrerar resultatet i 
Valmyndighetens valdatasystem och Valmyndigheten gör en preliminär mandatfördelning 
mellan partierna. Länsstyrelsen gör senare en slutgiltig andra rösträkning.  
 
4.1.1 Valmyndigheten: Fredrik Lundqvist 
 
I vår mailkontakt med Fredrik Lundqvist frågar vi honom om hans synpunkter på nuvarande 
valsystem och planerna på att i framtiden digitalisera vissa steg av den nuvarande valprocessen.  
I mailen framkommer det att funderingar finns om att röstlängden skulle kunna vara digital och 
i så fall kunna skrivas ut lokalt istället för att tryckas centralt och distribueras till varje vallokal. 
På så sätt skulle också rättelser i röstlängden kunna hanteras bättre. I nuläget bestäms 
röstlängden 30 dagar före valdagen. Även rapportering av valresultat från valdistrikten skulle 
kunna digitaliseras istället för att ringas in till länsstyrelsen. Dessa Åtgärder kräver enligt 
Fredrik Lundqvist minimala lagändringar och hanterbart IT-stöd.  Däremot är Fredrik 
Lundqvist skeptisk till möjligheten att rösta via elektronisk signeringsmetod och menar på att 
det för att införa digital röstning med exempelvis bankid från hemmet skulle kräva stora 
investeringar i IT-stöd och stora lagändringar. Ett nytt datasystem hos en större myndighet 
kostar upp mot en miljard kronor för mjukvaran. Kraven på tillförlitlighet skulle vara ännu 
större för ett valdatasystem och kostnaderna därför större, förutom det krävs lagändringar och 
politisk vilja. 
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Problemen som kan uppstå med nuvarande valsystem sker oftast enligt Fredrik vid valsedlarna, 
vid rösträkningen i vallokalen och vid transporterna av röster. Trots detta menar Fredrik att 
systemet är robust och tillförlitligt, så några större risker är det inte frågan om, däremot är det 
omständligt och dyrt. En reformering av valsedelssystemet skulle behövas. Gärna ett finskt 
system där det endast finns blanka valsedlar och väljaren fyller i en siffra för parti och en siffra 
för personröst detta då miljöaspekten av 700 miljoner valsedlar och 30 miljoner kuvert vid ett 
ordinarie val inte är bra.  
Risker med den mänskliga faktorn vid valet finns, men risken är hanterbar eftersom så många 
människor är inblandade, val kan överklagas och göras om, samt att kontrollfunktioner finns. 
Förändringar av gamla system kan alltid förvirra, men Valmyndigheten motsätter sig inte 
genomtänkta förändringar. Tvärtom föreslås det i erfarenhetsrapporter och liknande. Ett helt 
digitalt röstsystem skulle dock utestänga de som inte har datorkompetens, så det är otänkbart. 
En parallell möjlighet att kunna rösta digitalt vore kostnadseffektiv och bekväm för många. 
Nackdelen är sårbarheten och försämrad valhemlighet även om risken för manuella räknefel då 
faller bort.  
 
4.1.2 Exempel: Estland 
 
Estland utropade sin självständighet först efter första världskriget år 1918. Självständigheten 
varade inte speciellt länge och år 1944 återerövrade Sovjetunionen landet fram tills året 1991, 
då man på nytt utropade sin självständighet. Den nuvarande konstitutionen antogs år 1992 
vilket gör landet till en väldigt ung demokrati. Enligt Reiners (2017) tros detta vara en av 
anledningarna till att Estland har varit så framgångsrika i sin utveckling av sina digitala 
alternativ till de samhällstjänster som landet erbjuder, bland annat valsystemet. Eftersom 
demokratin är såpass ung innebär detta att de redan existerande strukturerna är mindre 
sammanflätade. Detta gör att det blir lättare att konstruera en fungerande verksamhet på det 
yngre mer flexibla systemet, än att omorganisera ett större befintligt komplext system som 
funnits under en längre tid. Estland är ett litet land med ett lågt antal invånare, vilket också 
förenklar processen när en mindre skara användare kan komma att använda sig utav systemet, 
utan gamla regler och traditioner som ibland kan vara svårt att rucka på hos en befolkning 
(Reiners 2017). 
 
En annan faktor är att landet trots sin låga population är väldigt glesbefolkat. När Reiners 
(2017) publicerade sin artikel hade Estland en befolkningsdensitet på 28 personer per 
kvadratkilometer, vilket gör landet till ett utav Europas mest glesbefolkade länder. Eftersom 
landet tidigt började digitalisera sina samhällstjänster öppnades nya möjligheter för att spara 
pengar, eftersom Estlands samhällsfunktioner inte längre behöver erbjudas i hela landet. Detta 
främjar i sin tur kostnadsbesparingar som även kan gälla för e-omröstning. Detta är även bra 
för de Estonier som bor i ett annat land än Estland (vilket är ca. 15% av befolkningen) som inte 
längre behöver ta sig till närmsta kontor för att rösta (Reiners 2017). 
 
En tredje faktor är att landets internetåtkomst och internetvana är relativt hög. Användning av 
internet har blivit en del av befolkningens vardag sedan 1990 talet - mer än i många andra 
länder. Redan år 2006 hade ca. 52% av landets invånare tillgång till internet (Ray 2007). En 
måttlig nivå jämfört med dem industriella länderna i Väst, men en markant skillnad jämfört 
med andra öststater i Östeuropa. Detta stärks ytterligare på grund av de digitala alternativ 
som erbjuds för andra tjänster i landet. Under år 2007 använde ca. 79% av landets befolkning 
internet för att utföra sina bankärenden (Estonian National Electorial Commitee 2007). 
Ytterligare så var det ca 93% som gjorde sina bankärenden över internet på en mobil enhet år 
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2015 (Statista 2016). Det stora antalet användare som överför känslig data över internet visar 
på ett starkt förtroende för ny teknik i landet, och estländska banker ses som en stor drivande 
faktor för landets övergång till e-omröstning. Detta förtroende övergick sedan gradvis över 
till landets offentliga sektor. 
 
Valförfarandet i Estland inleds med att den valberättigade laddar ner programvaran som krävs 
för att rösta elektroniskt från Estniska Valimised som är estniska för just “val” och är deras 
motsvarighet till vår Svenska valmyndighet. För att säkerställa att så många som möjligt ska 
kunna välja att lägga sin röst digitalt finns programvara tillgänglig till de vanligaste 
operativsystemen som Windows, Mac OS och Linux. När programvaran är installerad startar 
användaren upp programmet och möts då av en skärm för inloggning. Användaren väljer om 
den vill identifiera sig med hjälp av fysiskt ID-kort eller med Mobilt-ID (Valimised, 2019).  
 
Användare som använder fysiskt ID-kort placerar ID-kortet i sin kortläsare, ansluten till datorn 
och fyller i sin pinkod. Användare som väljer att logga in med hjälp av Mobilt-ID fyller i nästa 
steg i sitt mobilnummer och sin personliga kod och klickar sig vidare, i nästa steg visas en 
verifikationskod i programvaran och samma kod i applikationen för användarens mobila-ID. 
Användaren uppmanas nu att säkerställa att samma kod visas i det båda applikationerna och 
sedan klicka sig vidare. I nästa steg gör användaren sina val av politiska partier och kandidater 
och klickar vidare. Innan rösten officiellt skickas till sammanställningen uppmanas 
valdeltagaren att dubbelkolla alla val den gjort och bekräfta att det som skickas är korrekt. Efter 
denna granskning skickas rösten till granskning genom att användaren återigen fyller i en 
verifikationskod som genereras av programvaran följt av sin personliga identifikationskod. 
Rösten är nu inskickad till sammanställning och resultatet av folkomröstningen kommer att 
presenteras på valdagen. Den röstberättigade kan när som helst och hur många gånger den 
önskar fram till valdagen logga in via programvaran och ändra sin röst. 
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En modell över flödet vid röstningsförfarandet i Estland. 
 
4.2 Datainsamling från befolkningen 
 
Vid sammanställningen av vårt formulär för vår kvantitativa undersökning var av de tillfrågade 
könsfördelningen 56% Män och 44% kvinnor. Utifrån dessa var 33% 18 - 25 år, 33% 26 - 35 
år och de resterande procenten spridda över övriga åldrar varav 16% var över 55 år gamla.  
Av de som svarar på enkäten var det en klar majoritet (97%) som hade deltagit i det senaste 
riksdagsvalet. En klar majoritet upplevde valförfarandet som positivt utan några problem eller 
klagomål på valprocessen.   
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Könsfördelningen hos de som svarade på enkäten. 
 

 
Åldersfördelningen hos de som svarade på enkäten. 
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Bland de eventuella problem som uppstod under senaste röstningstillfället var en 
återkommande punkt att man ställer sig kritisk mot placeringen av valsedlar och idén att man 
behöver plocka valsedlar för det parti man önskar att rösta på. Att andra respondenter 
kontrollerade vilka partivalsedlar man tog och i vissa fall även att valsedlar saknades helt. Få 
svarade på om de upplevde något som positivt vid senaste tillfället, några av de svaren var att 
man upplevde det som positivt att man överhuvudtaget erbjöds möjligheten att rösta. 
 
På frågan om förtidsröstning visar det sig att strax under hälften (47%) av de svarande valt att 
någon gång förtidsrösta här upplevde vissa det som ett problem att trots att de valt att 
förtidsrösta fick stå i kö till förtidsröstningen och andra att förtidsröstningslokalens öppetider 
har varit ett problem som hindrat dom från möjligheten att förtidsrösta på en tid som varit 
möjligt för individerna. De flesta är dock glada över möjligheten att kunna förtidsrösta och att 
själva planera in röstningsförfarandet till en tid och plats som passar bättre in med deras 
livssituation. Vi fick även in en del svar från individer som valt att rösta från utlandet som 
beskriver deras röstningsprocess från utlandet som genomgående positiv. Av de som svarat har 
23% förtroende och 63% stort förtroende för  de nuvarande valsystemet.  
Trots detta uttrycker ett flertal av de svarande att de är ett onödigt krångligt och bökigt system 
med massor av pappersvalsedlar och kuvert och att det borde gå att förenkla processen. Flera 
uttrycker också en oro över den stora miljöpåverkan som produktionen av valsedlar och kuvert 
står för och för den enorma manuella hanteringen av valsedlar och kuvert och processen med 
manuell räkning av röster och inrapportering. 47% oroas av den manuella hanteringen och 42% 
oroas över att deras röst inte alls kommer att räknas på grund av brister i den manuella 
hanteringen. Den främsta fördelen som lyfts fram med nuvarande system är säkrandet av 
anonymiteten (43%). Trots det stora förtroendet som de svarande har för valsystemet så säger 
36% att de inte ser några fördelar alls med hur det nuvarande valsystemet fungerar. 
 
På nästa del som handlar om “Digitalanvändning” svarade alla (100%) av respondenterna att 
de använder sig av en elektronisk identifieringsmetod som exempelvis bankid för att legitimera 
sig digitalt. Förtroendet för digitala tjänster av denna sort var också väldigt hög, med endast 1 
respondent som inte hade högt förtroende. På delen “elektroniska val” svarade en stor majoritet 
(88,5%) att de hade röstat hemifrån om möjligheten gavs. Däremot var mer än hälften (60,7%) 
av de som svarade oroliga för risken för extern påverkan av resultat från exempelvis hackers. 
Ca. en tredjedel (32,8%) angav att de även oroade sig för anonymiteten med ett digitalt system. 
Nästan var femte (18%) oroade sig för påverkan från omgivningen och resterande 14,8% 
oroade sig för att deras röst inte skulle räknas. Samtidigt var det 24,6% av respondenterna som 
inte oroade sig för några punkter alls. Den största fördelen (83,6%) respondenterna såg med 
möjligheten att rösta digitalt var flexibiliteten och att kunna rösta var man vill som i exempelvis 
det egna hemmet. En stor andel (72,1%) ansåg även att minskandet av svinn var en fördel med 
elektronisk omröstning. Lite fler än hälften (57,4%) tyckte att den minskade manuella 
hanteringen utgjorde en fördel. Även punkterna “minskad risk för valfusk” och “möjligheten 
att när som helst kunna ändra sin röst” valdes av ca. en tredjedel (37,7% och 36,1%) av 
respondenterna. I slutet frågade vi om respondenterna ansåg att Sverige bör erbjuda 
möjligheten att rösta elektroniskt som komplement till det nuvarande valsystemet, där en 
överväldigande majoritet (85,2%) svarade “Ja”. 
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4.2.1 Synpunkter från den äldre generationen 
 
Av de som svarade på vår kompletterande kvantitativa enkät som genomfördes på PRO-
Föreningen Östra i Borås var samtliga respondenter över 65 år gamla. Könsfördelningen var 
ungefär 60% män och 40% kvinnor. Majoriteten av respondenterna har en positiv bild av det 
nuvarande valsystemet och väldigt få så några problem med hur processen ser ut idag. 
Majoriteten använder sig inte utav digitala lösningar som bankid och har även ett mycket lågt 
förtroende för den här sortens tjänster. En majoritet är inte intresserade av möjligheten att 
kunna rösta digitalt och ser inga fördelar med att införa ett elektroniskt system. Trots detta 
tycker en klar majoritet av respondenterna att Sverige bör erbjuda elektroniska val som ett 
komplement till det nuvarande systemet. 
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4.3 Identifierade Kriterier vid utformandet av framtida valprocesser 
 
Med hjälp av de resultat vi samlat i de olika stegen i processen har vi skapat en artefakt i 
form av en lista med identifierade kriterier. Dessa kan vara framgångsfaktorer i redan lyckade 
projekt, vad personer med hög kunnighet inom ämnet lyfter fram, samt vad Sveriges 
befolkning anser vara viktigt vid genomförande av politiska val. Vi anser själva att en punkt 
måste fylla ett tydligt syfte i relation till de områden som identifierats med hjälp av våra 
undersökningar. En punkt bör vara relevant, det vill säga att om man plockar bort en av 
punkterna kommer vi inte få tillräckligt med information för att avgöra om förslaget anses 
vara bra eller dåligt. Kriterier bör anses vara viktig av slutanvändaren - Sveriges befolkning. 
Detta kommer vi fram till med hjälp av resultatet av den kvantitativa undersökning vi 
genomfört under studiens gång. Detta underlättar vår bedömning och presentation av de olika 
alternativ vi senare kommer att komma fram till i diskussionskapitlet. Att uppfylla alla dessa 
kriterier är inte realistiskt, men vad som inte får glömmas är att punkter som är nära att 
uppfyllas ofta har en hög potential till att kunna uppnås inom en snar framtid. Vissa kriterier 
är helt enkelt ouppnåbara med de begränsningar förutsättningarna anger, varav en 
kompromiss skulle behöva göras. Samtidigt är dagens valsystem långt ifrån felfritt och 
kompromissar redan i dagsläget i vissa aspekter, eftersom en klassiskt manuell valprocess 
med mänskliga räknare av valsedlar har sina naturliga begränsningar om man ska hålla 
kostnaden nere på en rimlig nivå. 
 
Lättförståeligt 
För att ett system ska kunna användas av en så stor population som Sveriges befolkning är en 
grundförutsättning att det är lättförstått och kan genomföras med hjälp av en skriftlig guide. 
”ett IT-systems förmåga att utföra handlingar och att stödja användare att utföra handlingar 
både genom systemet och vid sidan av systemet baserat på information från systemet” 
(Goldkuhl & Cronholm 2003). De menar vidare att ett IT-system är handlingsbart om det: 

- är lätt att förstå vad man som användare kan göra med systemet  
- går att uttrycka det man vill genom systemet  
- är lätt att navigera i systemet  
- på ett lättförståeligt sätt visar konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar  
- tydligt ger återmatning om faktiskt genomförande av önskade handlingar  
- påtagligt visar vem som sagt vad  
- använder välbekant verksamhetsspråk  
- ger stöd för önskat handlande  

 
 
Valhemlighet 
Europeiska Samarbetsorganisationen OSSE skickade förra valet två observatörer för att 
kontrollera om placeringen av valsedlar äventyrar valhemligheten.  
 
I en rapport från Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODHIR) rekomenderas 
Sverige att genomföra ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för valhemligheten. De 
rekommenderar också åtgärder för att säkerställa att valsedlar trycks och distribueras på ett 
likvärdigt sätt för alla partier som deltar i ett val (ODIHR 2018).  Detta är något som 
elektroniska val skulle kunna bidra till att förbättra då en individ som röstar elektroniskt inte 
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behöver valsedlar och kan välja att rösta i enskildhet helt anonymt på valfri plats utan att behöva 
befinna sig i en vallokal. 
 
Förutom texten ovan stärker vi i vår kvantitativa studie att valhemligheten är en viktig punkt 
vid utvärderingen av ett röstsystem, då den kvantitativa data vi samlat in visar att 22,6% av 
respondenterna oroar sig för anonymiteten och risk för påverkan av omgivning vid 
genomförande av dagens valsystem i Sverige. Samtidigt var det 33,9% av respondenterna som 
hade oroat sig för anonymiteten om ett elektroniskt alternativ erbjöds. 
 
Identifiering 
En grundförutsättning för att val rättvist ska kunna genomföras är att varje deltagare 
identifierar sig så att samma person inte kan lägga fler röster än 1 per val. Utan identifiering 
hade val i Sverige inte kunna genomföras med de förutsättningar som krävs för ett rättvist 
valresultat. 
 
Tillgänglighet 
I den utredningen om införande av Elektroniska val i Sverige som Regeringen gjorde 2013 kom 
man fram till att väljare med funktionsnedsättningar och andra förhinder ges jämna villkor 
och att ett elektroniskt alternativ underlättar för de som förtidsröstar utanför den egna 
kommunen och utlandsboende att delta i val (Regeringen 2013). 
 
Tvångsmotstånd 
I en artikel (Van Acker 2004) tas just detta ämne upp och utvärderas mot de risker som redan 
finns i dagens traditionella valsedelsystem i Sverige. Rösttvång innebär att rösten inte är 
frivillig, dvs. när rösten en person lägger inte är det val man hade gjort utan någon extern 
påverkan i form av tvång, mutor eller socialt tryck från någon annan än personen själv. Denna 
kontroll blir svårare att utföra utan att vara fysiskt närvarande, vilket skapar en risk för att 
rösten är frivillig och utförd på ett korrekt sätt. Rösttvång är något man i högsta grad vill 
undvika då demokrati bygger på att man får välja fritt. 
 
Flexibilitet 
Resultatet från vår kvantitativa studie visar att den största fördelen (83,6%) respondenterna såg 
med möjligheten att rösta digitalt var flexibiliteten och att kunna rösta var man vill som i 
exempelvis det egna hemmet. På grund av detta har vi valt att lägga till flexibilitet i vår artefakt.  
 
Säkerhet 
Säkerheten är det största orosmomentet för både dagens valsystem och det hypotetiska 
elektroniska alternativet som vi har samlat in synpunkter om. 41,9% av respondenterna oroade 
sig för att deras röst inte räknas med dagens valsystem, samt 48,4% av respondenterna oroade 
sig även för den manuella hanteringen som sker i dagens system. Det är otroligt viktigt att man 
inte kan spåra hur någon har röstat i efterhand eftersom det hade äventyrat anonymiteten hos 
de valdeltagande. För att säkerställa att detta inte kan hända krävs ett otroligt fokus på 
säkerheten vid utformningen av ett elektroniskt röstsystem. 
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4.4 Metodreflektion och förslag 
 
Då vi valde att i första hand göra en kvalitativ undersökning med valmyndigheten fick vi ett 
stort underlag och kunskap att senare bygga vår kvantitativa undersökning på. Detta var något 
som var av stor vikt för utformningen och gjorde att våra frågor i den kvantitativa 
undersökningen kändes relevanta och viktiga att få svar på och hjälpte oss verkligen med 
utformningen av formuläret. 
Det fanns ett antal riskområden med genomförandet av vår första kvalitativ undersökning. Då 
våra intervjuobjekt var specifika individer med bred kunskap och kännedom i ämnet var vi 
begränsade till ett fåtal individer som var tvungna att vara anträffbara och vilja ta sig tid att 
genomföra en intervju med oss. Detta ställer också krav på oss att anpassa oss efter våra 
intervjuobjekts tillgänglighet i form av när och hur intervjuerna kunde genomföras. Vår första 
tanke var att utföra dessa intervjuer via telefon men efter ett par kortare samtal beslutade vi oss 
i samråd med intervjuobjekten för att mail var att föredra. 
 
Spridningen av formuläret och de svar vi fick in var över förväntan och vi fick snabbt in en stor 
mängd relevant data från vår undersökning. Tack vare att vi därefter dessutom valde att besöka 
PRO föreningen östra fick vi också svar från en del av populationen som vi annars kanske hade 
missat. Detta gav vår kvantitativa undersökning och resultatet av den ökad tyngd och 
trovärdighet. Något som visade sig svårare än väntat var den undersökning vi spred i Estland. 
Vår förhoppning med denna undersökning var att få kunskap om hur de upplever de olika 
stegen i sin valprocess som är i stort sett helt digital. Vi skapade oss en kontakt i Estland som 
hjälpte oss sprida våra frågor till en stor grupp röstberättigade individer i Estland men efter 
lång väntan och flera påtryckningar fick vi ändå inte in ett enda svar på våra frågor.  
 
Med hjälp av det resultatet vi har fått har vi kommit fram till 3 egna förslag på hur valprocessen 
skulle kunna se ut i Sverige. Dessa förslag presenterar vi i diskussionskapitlet efter resultat. 
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5 Diskussion 
 
För att svara på problemformuleringen om Sverige bör införa elektroniska val behövde vi först 
redogöra två punkter. Den tekniska utformningen (om det var möjligt att utveckla ett system 
av denna sort) och om Sveriges befolkning ens vill ha den här möjligheten. Den tekniska 
utformningen är väldigt komplex för ett system av den här sorten och är därför inget vi har valt 
att gå in på i detalj. Istället har vi undersökt om det finns andra länder som har digitaliserat sitt 
röstsystem. Estland var det exemplet vi valde att lyfta fram eftersom det anses vara lyckat. 
Rädslan för att andra länder eller hackers med onda avsikter går in och saboterar valresultatet 
har inga större incidenter rapporterats. Röstsystem av den här sorten är lättare att hacka än en 
online-banktjänst med hjälp av exempelvis DoS (Denial of Service) attacker som resulterar i 
att systemet inte är tillgängligt under en viss period. Trots detta har hittills inga lyckade attacker 
inträffat där man misstänkt eller upptäckt något slags intrång i systemet. Vi har inte heller 
lyckats hitta några fall där man lyckats justera eller påverka resultatet. Detta har stort fokus i 
dagens samhälle, inte minst med tanke på de anklagelser man hör om i olika nyhetskanaler och 
övrig media som påverkan av politiska val av andra stater i det Amerikanska valet 2018. Oron 
för detta är befogat då det hotar en av de grundstenar hela vårt samhälle bygger på idag, 
demokratin. En annan intressant aspekt gällande oron inför detta är hur våran undersökning 
visar på att varenda respondent som svarade på vår kvantitativa undersökning idag använder 
sig utav en digital identifieringsmetod (bankid). Vi kan däremot inte komma ihåg att det pågick 
någon debatt om säkerheten inför implementeringen av bankid och andra digitala tjänster. 
Tilltron för dessa tjänsterna är också väldigt hög, något som visar på att användare snabbt får 
tillit till en tjänst som fungerar bra och underlättar din vardag på olika sätt. Hade en liknande 
undersökning genomförts inför lanseringen av bankid, så tror vi att oron hade varit ungefär lika 
stor. 
 
Bortsett från säkerhetsaspekter kan det finnas andra skäl till att digitalisera dagens 
valsedelsystem för att råda bot på de problem och orosmoment som finns idag. För även om 
Sveriges befolkning inte hade velat erbjudas möjligheten att rösta digitalt från en annan plats 
än vallokalen, så skulle ett alternativ vara att behålla dagens regler med att rösten måste läggas 
i en vallokal bakom ett valbås i vanlig sed. Förändringen hade varit att istället för att limma 
igen ett kuvert med en sedel som måste plockas upp utanför vallokalen så väljer man istället 
sitt parti och eventuella person på en skärm som placeras ut i de olika vallokalerna. Om 
slutanvändaren aldrig tillåts “hantera” den hårdvara som används för att rösta, utan endast ser 
en skärm med olika val så minskar hotet utifrån eftersom systemet blir stängt utan möjlighet 
att komma åt systemet på ett oönskat sätt. Med det här alternativet undviker man många av de 
risker som oroar majoriteten av de respondenter vi frågat. Vi kommer återkomma till det här 
alternativet mer detaljerat i del 5.1. Ett annat skäl till att ändra på det system vi ser i Sverige 
idag är den onödigt stora miljöpåverkan det innebär. Inför valet 2018 trycktes nästan 700 
miljoner valsedlar, alla sedlar behöver dessutom läggas i ett kuvert som i sin tur måste 
transporteras, för att i slutändan lagras fysiskt fram tills nästa val, om rösterna av någon 
anledning skulle behöva räknas på nytt. Även kostnaden beräknas minska med ett digitalt 
system. I en artikel som skrevs 2018 om kostnaden av e-val för Estland visade sig en e-röst 
vara det alternativet som kostade minst (2,32 Euro) per röst jämfört med kostnaden för en 
traditionell röst som kostar mer (4,37 Euro) per röst. Dessutom kostade andra alternativ som 
förtidsröstning betydligt mer (20,41 Euro) per röst (Krimmer 2018). 
Att säkerhet är den viktigaste aspekten att få på plats inför en digitalisering av valprocessen var 
någonting som vi var överens om inför påbörjandet av detta arbete och det visade sig vara ett 
korrekt antagande då både vår kontaktperson Fredrik på valmyndigheten och våra respondenter 
på den kvantitativa undersökningen lyfte upp denna aspekt som den i särklass viktigaste.  
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Då ett system för valförfarande med största sannolikhet skulle utvecklas på upphandling som 
ju är vanligt inom statliga förändrings och utvecklingsprocesser så är det av stor vikt att 
kraven och villkoren för att uppnå en tillfredsställande säkerhetsnivå kartläggs och 
specificeras så tidigt som möjligt i en eventuell utvecklingsprocess. 
 
Det verkar finnas en stor oro för digitalisering av myndighetsprocesser. En majoritet av de 
oroliga nämner hot utifrån från hackers och säkerhetsbrister som de största orosmomenten. En 
liknande undersökningen inför införandet av bankid som digital signeringsmetod hade med stor 
trolighet sett liknande ut och haft likartade orosmoment hos respondenterna. Det verkar dock 
som att nya digitala lösningar snabbt omfamnas och blir populära hos en majoritet av 
befolkningen så fort de väl är på plats. En majoritet av Sveriges befolkningen använder idag 
bankid som signeringsmetod utan att oroa sig märkbart över dess säkerhetsaspekter. Detta tycks 
bara vara ett exempel i raden av tekniker vars bekvämlighet och flexibilitet snabbt vinner över 
oron hos användarna.  
 
Efter att ha genomfört den kvantitativa undersökningen på PRO-Föreningen Östra stärker detta 
vår misstanke om att den äldre generationen ställer sig mer kritiska mot digitala tjänster av den 
här sorten. Något som var intressant var att många som svarade att de hade ett lågt förtroende 
för digitala tjänster ändå svarade “Ja” på frågan om Sverige bör införa elektroniska val som 
komplement åt dagens system. Det verkar som att många som anser att de själva inte ser någon 
användning eller fördel med ett elektroniskt alternativ ändå tycker att det kan bidra med nytta 
för andra där en digital lösning hade underlättat deras vardag. För den äldre generationen verkar 
även “valtraditionen” vara viktig. Allvaret och ansvaret riskerar att minska med ett elektroniskt 
alternativ, där man enkelt hade kunnat rösta hemifrån på bara några minuter. Att ta sig till 
vallokalen på valdagen anses av många nästan vara högtidligt där rätten att rösta är något fint 
att vara stolt över. Trots detta verkar en digitalisering av valprocessen vara en naturlig 
utveckling som i längden är oundviklig.  
 
5.1 Informatikämnets roll som samhällsvetenskapligt ämne 
 
Vår forskningsrapport strävar till att koppla samman den samhällsvetenskapliga forskningen 
med ämnet informatik och fungera som en brygga mellan ämnena. I Informatik: En 
ämnesöversikt ger Jonny Holmström & Anne Persson vid Swedish Center for Digital 
Innovation en definition för de olika ämnena (Holmström & Persson 2015). 
 
Den samhällsvetenskapliga forskningens huvuduppgift är att beskriva, förstå̊ och förklara det 
mänskliga samhällets funktion, förändring och påverkbarhet. Informatikämnets fokus på 
utveckling av kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska 
och samhälleliga sammanhang, är därför av central betydelse (Holmström & Persson 2015).  
 
Då vår forskning genom litteraturstudier men också kvalitativ intervju beskriver de nuvarande 
valsystemet och den problematik som den innefattar, och även genom enkätsvar speglar 
befolkningens uppfattning om valsystemet så sker här samhällsvetenskaplig forskning. Den 
vägs ihop med forskning på informatikämnet genom att vidare utreda människors bruk och syn 
på IT i det samhälleliga sammanhang som ett valsystem i hög grad innebär.  
 
Vidare skriver också Jonny Holmström & Anne Persson att ämnet informatik sammantaget 
leder denna utveckling mot behov av bättre förståelse av de sociotekniska förhållanden som 
driver på denna utveckling, samt ökad förståelse av informationsteknikens betydelse i en värld 
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präglad av rörlighet och flöden. En förklaring till utvecklingen är att det finns en viss digital 
mognad idag hos både medborgare och myndigheter, som nu behöver ta ställning till hur man 
påverkas av digitaliseringen. Dagens medborgare har anpassat sitt beteende till att ständigt ha 
tillgång till informationstekniska system och hjälpmedel. Mot denna bakgrund är det av yttersta 
vikt att förstå denna utveckling ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Mot bakgrund av 
utvecklingen i informatikämnet föreslår vi en ökad uppmärksamhet mot forskning som 
innefattar informationsteknikens roll i analyser av samhällsutveckling (Holmström & Persson 
2015). 
 
 
5.2 Förslag på förändringsprocesser för valsystem 
 
Nedan följer våra tankar och förslag på hur valprocessen skulle kunna förändras med underlag 
av det resultat vi samlat in. Vi har valt att reflektera kring tre olika förslag med olika nivåer av 
digitalisering. För att jämföra de olika alternativen på ett tydligt sätt har vi skapat en artefakt i 
form av lista med identifierade kriterier. Detta gör vi för att belysa de olika alternativens styrkor 
och svagheter. Artefaktens kriterier har vi tagit fram med hjälp av de undersökningar och 
datainsamlingar vi genomfört, till exempel genom att analysera svaren vi fick och mäta vilka 
aspekter majoriteten av de som svarade oroade sig inför och ansåg vara viktiga. Dessa kriterier 
är: 
 

● Lättförståeligt. Är systemet enkelt att förstå eller kräver det en förklaring eller 
utbildning? 

● Valhemlighet. Skyddas anonymiteten av sitt val till den grad som förväntas av ett 
demokratiskt val? 

● Röstberättigad. Kan vi kontrollera att personen som röstar faktiskt är den man utger 
sig för att vara? 

● Tillgänglighet. Kan människor med funktionsnedsättningar eller långa avstånd enkelt 
lägga sin röst? 

● Tvångsmotstånd. Kan vi kontrollera att ingen tvingas till att rösta på ett annat parti än 
man själv hade tänkt 

● Flexibilitet. Kan man lägga sin röst på olika platser eller kräver det en närvaro och att 
man befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt? 

● Säkerhet. Anses systemet vara säkert? 
 
Artefaktens kriterier kommer användas för att tydligt visa vilka olika styrkor och svagheter de 
olika alternativen har, samt en kort förklaring till varför. Vad som är viktigt att poängtera är att 
människors oro för något kan påverka hur ett system upplevs och kommer vägas in när vi anger 
om ett alternativ anses vara uppfyllt eller inte. Exempelvis att säkerheten anses vara låg och 
viktig för det digitala alternativet, men vi kan inte själva mäta hur säkert det faktiskt är jämfört 
med ett valsedelsystem. Anser vi att ett kriterium uppnått en viss nivå markerar vi denna texten 
grön. Anser vi att ett kriterium inte uppnås kommer denna markeras röd. I de fall ett kriterium 
inte går att kategorisera som varken grön eller röd kommer denna punkt att markeras som gul, 
vilket innebär att vi anser punkten som potentiellt åtgärdbar inom en snar framtid. Värt att 
observera är att denna kategorisering är våra egna antaganden och bygger på de resultat vi har 
fått fram under vår studie.  
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5.3 Manuell valprocess 
 
Som Fredrik Lundqvist på valmyndigheten nämner i sina svar till oss så behövs en reformering 
av valsystemet. Fredrik nämner också ett förslag på hur detta skulle kunna göras och nämner 
då Finland som ett exempel. I Finland finns endast blanka valsedlar och väljaren fyller i en 
siffra för parti och en siffra för personröst. Denna förändring av nuvarande valsystem med flera 
valsedlar för varje parti skulle innebära att några av de problem och orosmoment som finns 
med nuvarande valsystem skulle försvinna. Med en blank valsedel skulle oron för att den 
specifika valsedeln för de parti man vill rösta inte finns i sin vallokal helt försvinna. 
Valhemligheten skulle bli säkrare då alla röstberättigade plockar på sig identiska valsedlar 
innan de går in i valbåsen. Det skulle också innebära att den nuvarande produktionen av strax 
under 700 miljoner valsedlar per riksdagsval skulle minska radikalt. Denna förändring av 
valsystemet skulle innebära små förändringar från nuvarande system och ingen ny IT-hårdvara 
eller utveckling skulle behövas för att genomföra förändringen.  
 

● Lättförståeligt - Dagens valsedlar är enkla att förstå och ingen omfattande förklaring 
behövs för att man ska kunna lägga sin röst. 

● Valhemlighet - Valhemligheten för valsedlar är hög bakom valbåset, men att man 
behöver ta sedlar för det parti man önskar att rösta på utanför vallokalen där andra 
människor får röra sig fritt kan riskera valhemligheten. 

● Identifiering - När man lägger sin röst kontrolleras identiteten av en kontrollant vilket 
vi anser vara tillräckligt. 

● Tillgänglighet - Det kan vara svårt för funktionsnedsatta att ta sig till vallokalen och 
andra kan ha svårt för att hantera ett kuvert och eventuellt behöva skriva ett namn på 
valsedeln. 

● Tvångsmotstånd - I en vallokal är tvångsmotstånden högt eftersom man är ensam i 
valbåset. 

● Flexibilitet - Rösten “måste läggas i en specifik vallokal den dagen det är val”. 
● Säkerhet - Valsedlar anses vara säkert, men all manuell hantering innebär en risk för 

både misstag och sabotage. 
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5.4 Semi-digital valprocess 
 
I en semi-digital valprocess beger sig den röstberättigade fortfarande till sin vallokal på 
valdagen eller till en förtidsröstningslokal för att förtidsrösta. Skillnaden är att de istället för 
valsedlar har utrustats skärmar i valbåsen. Efter legitimeringen av den röstberättigade har skett 
så beger sig den röstberättigade in i valbåset. I valbåset görs val av parti och eventuell 
personröst vis gränssnittet på skärmen och valdeltagaren kan se alla val den gjort innan den 
bekräftar och skickar in sin röst. Med en semi-digital valprocess försvinner helt produktionen 
av valsedlar och kuvert. Ett annat orosmoment med nuvarande valsystem som helt försvinner 
är den manuella rösträkningen och inrapporteringen av resultatet som idag sker manuellt i 
vallokalen. Ett digitalt system som detta skulle direkt kunna sammanställa och redovisa 
resultatet från varje vallokal och rapportera in detta i realtid. Med en semi-digital valprocess 
krävs stora förändringar av valsystemet och stora mängder ny IT-hårdvara kommer att behövas. 
Detta kommer också innebära stora kostnader för utveckling för att säkerställa den höga nivå 
av säkerhet och stabilitet som detta system kräver.  
 

● Lättförståeligt - Ett digitalt system som erbjuds i vallokalen får inte vara mer 
komplicerat än dagens system utan kan potentiellt bli mer lättförståeligt om det 
utformas korrekt. 

● Valhemlighet - Valhemligheten för valsedlar är hög bakom valbåset, man behöver inte 
heller plocka på sig valsedlar utanför vallokalen 

● Identifiering - När man lägger sin röst kontrolleras identiteten av en kontrollant vilket 
vi anser vara tillräckligt. 

● Tillgänglighet - Det kan vara svårt för funktionsnedsatta att ta sig till vallokalen och 
andra kan ha svårt för att hantera en skärm om man har en fysisk funktionsnedsättning. 

● Tvångsmotstånd - I en vallokal är tvångsmotstånden högt eftersom man är ensam i 
valbåset. 

● Flexibilitet - Rösten “måste läggas i en specifik vallokal den dagen det är val”. 
● Säkerhet - Med det här alternativet löper man låg risk för intrång av hackers, man tar 

även bort all manuell hantering vilket gör alternativet till det med högt säkerhet 
gällande validiteten av röster samt räknande av resultat. 

 
Vi förutsätter att man gör användargränssnittet intuitivt så ingen förklaring kommer behövas 
innan man lägger sin röst. På så sätt har systemet samma förståelsegrad som det tidigare 
valsedelsystemet. Med det här alternativet kan vi däremot se att valhemligheten ökar jämfört 
med det manuella systemet eftersom valsedlar inte behöver plockas upp utanför vallokalen. 
Flera rapporter visar på hur valsedlar har saknats för olika partier på valdagen, samt hur 
människor både observerar och kommenterar andras val av valsedlar, vilket är mycket 
allvarligt. Med det semi-digitala alternativet råder man bot på hela problematiken gällande 
valsedlarna. Identifikation sker på samma vis som innan vilket inte förändrar förutsättningarna 
på den punkten. Tillgänglighet behåller också samma röda status eftersom samma problematik 
kan uppstå även vid hanteringen av ett digitalt gränssnitt. Tvångsmotståndet är fortfarande högt 
eftersom förutsättningarna är oförändrade. Även flexibiliteten behåller sin röda status eftersom 
problematiken har med plats och tid att göra, något som inte förändras från det manuella till 
det semi-digitala alternativet. Den största fördelen med det här alternativet är den säkerhet man 
kan uppnå. Om systemet hålls stängt eliminerar man de risker som skulle kunna påverka ett 
digitalt system som körs på befolkningens egna enheter som exempelvis hackers. Även den 
manuella hanteringen slopas vilket resulterar i att inga misstag vid räknandet av resultatet kan 
ske (förutsatt att systemet räknar rätt). Det finns inte heller någon möjlighet att påverka 
resultatet i form av sabotage eller att man avsiktligt avstår från att räkna vissa röster. 
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5.5 Digital valprocess 
 
I en digital valprocess behövs inte vallokaler, valsedlar, valkuvert eller manuell hantering. 
De röstberättigade når gränssnittet för att delta i valet via sin dator eller smartphone varifrån 
som helst. De hämtar hem mjukvaran för att e-rösta och legitimerar sig via en elektronisk 
signeringsmetod. De når därefter ett gränssnitt där parti och eventuell personval görs för att 
sedan bekräfta valet via den digitala signeringsmetoden och skicka in sin röst. Med denna 
digitala signeringsmetod krävs stora IT satsningar och ett stort fokus på stabilitet och säkerhet 
hos systemen. Med en digital valprocess kan valdag göras om till en valperiod under vilken 
den röstberättigade kan rösta via mjukvaran eller logga in igen för att ändra sin röst framtill det 
att perioden för att rösta avslutas. Efter detta kan valresultatet direkt sammanställas och 
redovisas för alla som deltagit direkt via mjukvaran. Detta skapar orosmoment kring själva 
valförfarandet. En person som röstar hemifrån kan i stor utsträckning påverkas av personer i 
sin omgivning och därmed påverkas eller rentav tvingas att rösta på ett parti den inte själv hade 
valt. En lösning på detta skulle vara att man i gränssnittet på mjukvaran endast kan se om en 
röst har lagt eller inte och inte när eller på vilket parti denna röst lades. På så sätt skulle en 
person när som helst kunna gå in och ändra sin röst utan att en utomstående kan kontrollera att 
detta har skett eller på vilket parti och kandidat som rösten lagts. 
 

● Lättförståeligt - Ett digitalt system som erbjuds i både hemmet och vallokalen förväntas 
vara intuitivt utvecklat för att man enkelt ska kunna lägga sin röst på det parti och 
person man önskar. 

● Valhemlighet - Valhemligheten för valsedlar är hög bakom valbåset, man behöver inte 
heller plocka på sig valsedlar utanför vallokalen. Röstar man hemifrån kan någon 
eventuellt se hur du lägger din röst och det är upp till dig själv att kontrollera att ditt 
val hålls hemligt. 

● Identifiering - När man lägger sin röst kontrolleras identiteten av en kontrollant vilket 
vi anser vara tillräckligt. Om man röstar hemifrån finns det ingen annan som 
kontrollerar att man faktiskt är den man utger sig för att vara. 

● Tillgänglighet - Eftersom man inte behöver ta sig till någon vallokal om man väljer att 
rösta hemifrån har man gott om tid på sig att lägga sin röst och kan få hjälp av andra 
i hemmet. 

● Tvångsmotstånd - Röstar man i hemmet riskerar man att folk påverkas att rösta på 
något annat än vad de själva tänkt. 

● Flexibilitet - Rösten behöver inte läggas i en specifik vallokal den dagen det är val och 
anses därför vara mer flexibelt om man har förhinder eller känner sig stressad över att 
befinna sig i korrekt vallokal på rätt dag. 

● Säkerhet - Med det här alternativet löper man högre risk för intrång av hackers 
eftersom varje person själva kan ladda ner och hantera den mjukvara som behövs för 
att lägga sin röst. Men man tar även bort all manuell hantering vilket ger alternativet 
en hög säkerhet gällande validiteten av röster samt räknande av resultat. 
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Likt det semi-digitala alternativet bör systemet vara utformat på så sätt att det är enkelt att 
förstå, man kan dessutom i lugn och ro lägga sin röst i hemmet där man enkelt kan kontrollera 
att man gör rätt. Valhemligheten minskar en aning eftersom man inte kan vara säker på att de 
som röstar hemifrån gör detta på en säker plats i sin ensamhet. Man hoppas kunna lita på att 
folk röstar i hemlighet men det finns ändå en ökad risk jämfört med ett semi-digitalt system. 
Identifieringen blir svårare eftersom en digital verifieringsmetod endast kontrollerar att man 
använder korrekt enhet och kan sitt lösenord. Ingen personlig identifiering sker där man 
kontrollerar vem som faktiskt använder enheten. Problematik som detta hade kunnat 
förebyggas genom olika åtgärder som att man meddelar en person när han eller hon lagt sin 
röst.  
 
Detta skulle kunna ske via SMS eller som en notis på den enhet man skickar sin röst ifrån så 
man kan kontrollera att ingen annan röstat i ens namn eller ändrar på den röst man själv skickat 
in. Tillgängligheten ökar eftersom man kan rösta från valfri plats och får använda sina egna 
enheter. Ofta har personer med funktionsnedsättningar ett sätt att kommunicera på med hjälp 
av att styra en dator och kan därför lägga rösten själv utan att något behöver göra det åt en. 
Tvångsmotståndet är en stor anledning till varför man vill undvika möjligheten att rösta från 
hemmet. Om man kan rösta hemifrån riskerar man att någon skulle med ett fysiskt eller mentalt 
övertag kunna tvinga en person att rösta på något annat än det den själv vill. För att råda bot på 
det här problemet föreslog vi att man tillåts hela tiden ändra sin röst tills att omröstningen är 
över. På så sätt kan man vid ett senare tillfälle gå in och rösta igen fast den här gången på det 
parti man tänkt sig, utan att någon annan får veta att du röstat igen. Vi har även rekommenderat 
en lösning likt den som finns i Estland, att om man på valdagen går och röstar i en vallokal så 
ersätter det den röst man lagt tidigare. Om man tidigare tvingats lägga en röst i hemmet kan 
man alltid gå bort till vallokalen och ändra detta vid ett senare tillfälle. Flexibiliteten ökar 
eftersom man kan lägga sin röst under en veckas period från valfri plats. Säkerheten är det 
största problemet med det helt digitala alternativet. Eftersom man inte kan veta hur säkert ett 
system är och eftersom inga system är omöjliga att hacka löper man alltid en risk för intrång 
av hackers. Däremot litar man på andra digitala tjänster som hanterar sin ekonomi och andra 
viktiga tjänster idag. Samtidigt har Estlands system inte visat på några misstankar om att 
systemets säkerhet har äventyrats. Det finns inte heller några fall där man lyckats förändra 
resultatet eller systemets innehåll. Trots detta är oron för säkerheten hög med ett helt digitalt 
system vilket minskar folks tillit för systemet som helhet, och vi anser därför att denna punkt 
inte uppfylls helt i detta fallet. Likt det semi-digitala systemet finns det ingen manuell hantering 
och ingen risk för mänskliga misstag, något som ökar säkerheten en aning gällande räknandet 
och hanteringen av resultatet. 
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Slutsats 
 
Vi kan tydligt se att det finns ett stort intresse av att förändra det nuvarande valsystemet både 
från individer involverade i det nuvarande valsystemet och från röstberättigade. En stor 
majoritet av respondenterna till vår undersökning är positiva till att Sverige skulle tillåta en 
digital valprocess som ett komplement till det nuvarande valsedelsystemet och en klar majoritet 
hade röstat hemifrån digitalt om möjligheten hade erbjudits. Dock är säkerhetsaspekterna det 
stora hindret som måste säkerställas och garanteras befolkningen innan de är beredda att ta 
steget till ett digitalt valsystem. Sverige bör förändra det nuvarande manuella systemet med 
valsedlar på punkter som gör det mindre komplext och minskar de nuvarande risker och 
klimatpåverkan som valsedelsystemt i nuläget har genom att enbart erbjuda en blank valsedel 
för samtliga partier. Sverige bör också genomföra försök och tester med mål att gå mot en 
digital röstningsmetod. Vi anser att man kan dra nytta av IT och digitalisering även för den här 
sortens problem. Fördelarna är många och det finns lyckade exempel på implementeringar där 
inga rapporterade fall av intrång eller påfrestningar har lyckats skada systemet. Ett par fall av 
DoS-attacker har rapporterats, vilket enbart resulterar i kortare driftstopp på de platser som 
utsatts. Fördelarna är för många och exempel på lyckade implementeringar visar att det även 
är genomförbart. Detta bör göras i en liten skala av en testare så att säkerhetsaspekterna kan 
garanteras för att sedan bredda systemet successivt till en större andel av populationen. Ett 
digitalt valsystem är någonting som befolkningen på sikt vill ha och som passar bättre in med 
individers vardag och livssituation. 
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Framtida Forskning 
 
Förslag till fortsatt och framtida forskning skulle kunna innebära en fördjupande undersökning 
av elektroniska val utifrån de förslag på förändringar av valsystemet som vi ger i vår diskussion. 
En sådan undersökning skulle kunna utreda intresset hos befolkningen för de olika förslagen 
vi ger samt belysa och utreda svårigheterna med de olika alternativen. En framtida 
forskningsrapport skulle närmare kunna utreda de problemområden vi identifierat med 
införandet av ett elektronisk valsystem och ge förslag på lösningar till problemen som uppstår. 
En djupare undersökning av de tekniska problemen och hur infrastrukturen och 
systemutvecklingen bakom ett elektronisk valsystem skulle se ut hade varit en intressant 
fortsättning på denna forskningsrapport.  
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Bilaga A - Intervju Valmyndigheten  
 
Först skulle vilja gå igenom lite steg för steg hur det nuvarande valsystemet ser ut och fungerar. 
Vilka steg som finns. Vilka digitala steg som finns och vilka steg som innebär manuell 
hantering. Vi har därför specificerat upp de steg för steg nedan med några frågor på varje steg. 
Vi skulle gärna vilja veta mer om det nuvarande valsystemet och få svar på de frågor vi har på 
varje punkt samt om det är något steg som vi missat helt eller missuppfattat.  
 

1. Först ska Röstkort produceras och skickas till samtliga röstberättigade.  
- Innebär detta databaser med information om röstberättigade samt 

folkbokföringsadresser till samtliga individer? 
- Om en person saknar folkbokföringsadress hur får personen då sitt röstkort? 

2. Röstkort skickas till alla röstberättigade.  
- Hur fungerar hanteringen av röstkort, om röstkort inte kommer fram till en 

individ i tid eller råkar slarvas bort?  
- Hur gör personen då för att rösta?   

 
3. Valsedlar ska produceras.  

- Vart och vilka betalar kostnaden för dessa?  
- Om ett nytt parti har bildats, står det då själva för produktionskostnaden? 
- Sköter det då själva distributionen av dom till vallokalerna?  
- Hur många valsedlar produceras?  
- Hur ser distributionen av valsedlar ut?   
- Hur säkerställs att samtliga partier finns representerade på samtliga vallokaler? 
- Om varje parti själva ansvarar för produktionen och distributionen av valsedlar. 

Vilka regler och krav finns för produktion och utformning av valsedlarna?  
 

4. Personen tar på valdagen med röstkort och legitimation till vallokal.  
- Om man går till fel vallokal eller förtidsröstar, hur fungerar då avprickningen i 

röstlängden? 
- Om man förtidsröstar och senare vill ändra sitt val. Hur går detta till?  
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5. Den röstberättigade plockar valsedlar och lägger i kuvert. 
- Vad händer om valsedel för paritet personen önskar rösta på saknas hur går man 

då tillväga?  
- Hur fungerar produktion av valkuvert och vart sker den?  
- Hur stort antal valkuvert produceras?  

 
6. Valsedel läggs i valurna - hanteringen från valurna.  

- Vart sker rösträkningen? Sker den lokalt i vallokalen?  
- Vart rapporteras resultat och hur sker sammanställningen?   
- Vart skickas valsedlarna?  
- Hur många gånger räknas sedlarna? Kontrollräkning? 
- Hantering av valsedlar efter valet. Hur förvaras dessa och hur länge?  

 
Förutom punkterna ovan som beskriver hur valet ser ut idag, så har vi ytterligare lite 
funderingar, som vad som skulle kunna göras och vad detta i så fall innebär. 
 
Vi tänker ju oss att man skulle kunna ta vissa steg i den nuvarande processen och digitalisera 
för att skapa en förenklad hantering eller minska risker som finns i nuläget.  
Det vill säga istället för att tänka sig en hel digitalisering skulle vissa förändringar av vissa steg 
kunna vara möjlig. Hur tänker ni kring att förändra enskilda steg i kedjan?  

- Vilka steg skulle i så fall dra mest nytta av digitalisering och varför?  
- Vilka steg skulle vara svårast/lättast att förändra?  

 
 
Finns det uppenbara brister du kan identifiera med nuvarande valsystem?  

- Var längs kedjan uppstår det oftast problem?  
- Vart finns det största riskerna med nuvarande valsystem? 
- Vilken förändring skulle ni främst vilja se av nuvarande valsystem?  

 
Du nämnde ju Estland lite snabbt under vårt förra samtal och att ni varit där på studiebesök?  

- Vad gör de annorlunda från oss och vilka positiva/negativa effekter skulle du se 
med ett liknande upplägg i Sverige?  

 
Vilka risker ser du med den nuvarande manuella hanteringen? 

- Av tex valsedlar och kuvert.  
- Miljöaspekter av produktion och distribution av valsedlar och kuvert? 
- Mänskliga faktorn vid hanteringen av valsedlarna före och efter röstningen 

skett. 
 
Är ni rädda för att förlora känslan av allvar för valdagen och valförfarande om ett digitalt 
system införs?  

- Att t.ex. folk slutar ta val på lika stort allvar om processen skulle förändras?  
- Att människor inte tar val på lika stort allvar om man kunde rösta hemma via 

bankID.  
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Vad anser ni är dom största riskerna med att förändra valsystemet? 
 
Vad hade man tjänat och förlorat på ett digitalt valsystem?   
 
Vad anser ni är dem största problemen/lösningarna med att införa ett elektroniskt system? 

- Risker och problem som uppstår/försvinner i och med digitalisering. 
 

Vad skulle behövas för att övergå till ett elektronisk system?  
- Hårdvara och mjukvara? Kunskap? Säkerhetsaspekter? Lagändringar?   

 
Vad behöver säkerställas för att digitalisering av steg i valsystemet ska vara möjligt?  
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Bilaga B - Intervju Röstberättigade (Estland) 

 
 
Hi, Our names are Robin Rydberg and Ludwig Axborn and we are currently writing an essay 
for our bachelors degree in informatics. We are investigating how electronic elections (e-
elections) work in some countries and whether Sweden should consider implementing an 
electronic election system. We would be very grateful if you would take the time to answer 
some questions we have about the current state of electronic voting in Estonia.  
 
Questions:  

● How are citizens in Estonia informed about the start and end dates of voting? 
● For how long are the electronic voting system open? 
● Have you used the e-voting system? 
● If you have not voted using e-voting? What was the reason you chose to vote manually 

instead of using the e-voting system?  
● In Estonia you can vote by using a card reader connected to your computer and an ID-

card or by using a mobile-ID in your smartphone. What type of identification method 
did you use?  

● What is your experience of voting using the e-voting system? 
● Have you experienced any problems when using the e-voting system? 
● In Estonia you have the opportunity to sign in again to the e-voting system and change 

your vote. Have you tried this and what was your experience of changing your vote 
using this method?  

● Have you tried voting using both the manual ballot paper in an election booth for voting 
and the e-voting system? What is your experience on the difference between these two 
different ways of voting? Any particular positive or negative factors on the different 
methods that comes to mind?  

● Have you heard any stories about security issues with the e-voting system?  
● Have you heard any cases of vote coercion when using the e-voting system? 
● Would you please as specific as you can explain the steps you went through when 

voting using the e-voting system. 
● Would you please as specific as you can explain the steps you went through when 

voting using the manual ballot paper voting system. 
 

Contact: Robin Rydberg: s160974@student.hb.se   Ludwig Axborn: s161807@student.hb.se 
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Bilaga C - Intervju Röstberättigade (Sverige) 
 
Elektroniska Val i Sverige 2019-05-13 11)57 
Elektroniska Val i Sverige 
Vi heter Robin Rydberg och Ludwig Axborn och skriver vår kandidatuppsats om 
ämnet elektroniska val och om Sverige bör erbjuda möjligheten till att rösta via 
elektroniska metoder i nästkommande riksdagsval. 
Inför vissa frågor kommer det finnas en kort informationstext. Läs texten noga inför 
varje del av formuläret och stressa inte igenom någon del utan ta din tid att fundera 
igenom varje fråga innan du svarar. 
Frågor markerade med röd * är obligatoriska och måste kryssas i. 
Samtliga frågor där svar ges genom fritext är frivilliga och kan hoppas över. På vissa 
frågor märkta "Flerval" kan flera alternativ kryssas i. 
 
Kön?  
 
Kvinna  
Man  
Annat 
 
Vad är din ålder?  
 
15-18 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
65+ 
 
Nuvarande valsystem 
Den nuvarande valprocessen i Sverige inleds med att röstkort skickas ut till de 
röstberättigade. På detta röstkort framgår vilken vallokal som vederbörande ska 
bege sig till på valdagen för att genomföra sina röster. Där finns även information om 
individens plats i röstlängden och var förtidsröstningen kan göras i individens 
kommun. Vid genomförandet av röstningen beger sig individen till sin vallokal eller 
lokal för förtidsröstning. Den röstberättigade medtager sitt röstkort och giltig 
legitimation, i vallokalen plockar den röstberättigade på sig valsedlar från ett eller 
flera partier och tilldelas valkuvert av valsamordnare på plats. Den röstberättigade 
går sedan in i ett valbås där den röstberättigade gör eventuella personval genom att 
sätta kryss i rutan för en specifik person. Efter att eventuella personval har gjorts 
placeras valsedel i valkuvert som klistras igen. valkuverten lämnas sedan till 
valsamordnare som placerar valkuvert i korrekt valurna. 
När vallokalerna stängt öppnas kuverten och valresultaten för vallokalen rapporteras 
in och sammanställs. (Valmyndigheten, 2019) 
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Röstade du i det senaste riksdagsvalet?  
Ja Nej 

Om ja, hur upplevde du det att rösta under det senaste riksdagsvalet? 
1-2-3-4-5-6 
Om nej, Varför röstade du inte i senaste riksdagsvalet? 
Om det uppstod några problem under senaste röstningstillfället beskriv de 
nedan? 
Upplevde du någonting som positivt vid senast röstningstillfället, i så fall vad? 
Har du någon gång valt att förtidsrösta?  
 
Ja/Nej 
 
Om du förtidsröstade. Om det uppstod några problem under förtids-
röstningstillfället, beskriv de nedan? 
Om du förtidsröstade. Upplevde du någonting som positivt vid 
förtidsröstningen, beskriv de nedan? 
Hur stort är ditt förtroende för nuvarande valsystem? 
 
Var det någonting under din senaste valprocess som uppfattades som 
krångligt, onödigt eller otydligt? Beskriv nedan 
 
Flerval: Vilka tycker du är den/de främsta fördelarna med dagens valsystem? 
 
Svårt att fuska vid räkning 
Manuell hantering av valsedlar 
Ökad säkerhet kring räknandet av röster och resultat Anonymitet 
Låg chans för påverkan vid röstningstillfället 
Ser inga fördelar 
Övrigt: 
 
Flerval: Vilken/vilka aspekter med dagens valsystem oroar dig?  
 
Anonymiteten 
Risken för att min röst inte räknas 
Risk för påverkan av omgivning 
Risk för extern påverkan av resultat (av exempelvis valsamordnare) Att det saknas 
valsedlar i vallokal 
Produktionen av valsedlar och kuvert 
Manuella och logistiska hanteringen av valsedlar och kuvert Bristen på flexibilitet vid 
val av röstningstillfälle och plats Inget med nuvarande valsystem oroar mig 
Övrigt: 
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Digitalanvändning 
Använder du i nuläget en elektronisk Identifieringsmetod som exempelvis 
BankID för att legitimera 
dig digitalt?  
 
Ja/Nej 
 
Hur stort är ditt förtroende för nya IT satsningar? som exempelvis BankID, 
Swish  
1 2 3 4 5 6 
 
Elektroniska Val 
I ett flertal länder erbjuds valdeltagarna i riksdagsvalen att via elektroniska 
signeringsmetoder (bankID) logga in via internet för att på så sätt lägga sin röst i det 
politiska valen. Detta gör att 
kravet på att bege sig till en vallokal minskar och att steg i processen som vallokaler, 
valsedlar, valkuvert & rösträkning helt digitaliseras. 
Det digitala valsystemet erbjuds i dessa länder som komplement till ett analogt 
valsystem liknande det vi har i Sverige med vallokaler, valsedlar, valkuvert & manuell 
rösträkning. 
Nedan följer frågor kring din syn på ett digitalt valsystem. 
Om möjligheten gavs att rösta hemifrån skulle du då göra det istället för att gå 
till en vallokal? * 
Ja Nej 
Flerval: Om möjligheten gavs att rösta elektroniskt vilken/vilka aspekter skulle 
oroa dig?  
Anonymiteten 
Risk för att min röst inte räknas 
Risk för påverkan från omgivning 
Risk för extern påverkan av resultat (t.ex. hackers)  
Höga kostnader 
Inget av ovanstående oroar mig 
Övrigt: 
Flerval: Vilka tycker du är den/de främsta fördelarna du skulle se med 
möjligheten att rösta elektroniskt? 
 
Minskad risk för valfusk 
Minskad manuell hantering (sammanställning av röster och resultat)  
Minskad risk för extern påverkan av resultat (t.ex. hackers)  
Flexibiliteten (att kunna rösta var och när som helst) 
Minskat svinn (valsedlar & kuvert) 
Möjligheten att när som helst kunna ändra sin röst 
Ser inga fördelar 
Övrigt: 
Bör Sverige erbjuda möjligheten till att rösta elektroniskt som komplement till 
nuvarande valsystem? 
Ja/Nej 
Har du några övriga funderingar som du vill dela med dig av så skriv nedan. 


