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Sammanfattning: 

 

Denna studie undersöker för- och nackdelar med internetröstning, och syftar till att identifiera 

de faktorer som påverkar en införandeprocess av ett sådant system för internetröstning i 

Sverige, samt hur experter i området ställer sig till internetröstningssystem. Studien identifierar 

för- och nackdelar med internetröstning genom en litteraturstudie, och använder dessa som 

underlag för intervjuer av svenska forskare och experter inom digitalisering och 

internetröstning. Genom att analysera intervjusvaren resulterar studien i en modell som 

illustrerar den process ett införande av internetröstning hade inneburit, samt en lista med 

faktorer som har tydlig påverkan på processen. 
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Abstract: 
  

This paper examines the advantages and disadvantages of an internet voting system, and aims 

to identify the factors that affect an introduction of such a system in Sweden, as well as what 

experts in internet voting think of internet voting systems. The study identifies the advantages 

and disadvantages through previous research published on the subject, and uses this as a basis 

for interviews of Swedish researchers and experts in digitalization and internet voting. After 

analyzing the interview the study results in a model that illustrates the process that an 

introduction of internet voting would require, as well as a list of factors that have an influence 

on the process. 
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1. Inledning 

I kapitlet nedan introduceras det svenska röstningsförfarandet och en kort bakgrund till 

digitaliseringen av den offentliga sektorn. Ett tydligt syfte definieras och konkretiseras av två 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med att definiera studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Sverige är sedan länge en demokrati. Det innebär att makten utgår från folket och att dessa 

tillsätter den svenska riksdagen. Riksdagen i sin tur stiftar lagar, tillsätter och granskar 

regeringen, den verkställande instansen i den svenska staten. Resten av staten utgörs av 

domstolarna och förvaltningsmyndigheterna, som exempelvis Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Myndigheterna arbetar utan direktiv från regeringen och baserar endast sin 

verksamhet på de lagar och förordningar som har bestämts av riksdagen. Detta är en kort 

beskrivning av hur Sverige styrs, men det ger en bra bild av vilket inflytande en Svensk 

medborgare har över landet när man talar om den allmänna rösträtten. 

  

Valsystemets grunder är att vi har allmän och lika rösträtt, alltså att alla har möjlighet att få 

rösträtt och att allas röster väger lika mycket. Vi har fria och hemliga val, vilket innnebär att 

medborgare själva bestämmer vem som får deras röst och att ingen är tvungen att visa för någon 

hur denne har röstat. Slutligen är valen också direkta, folket får välja specifikt vilka personer 

som ska få sitta i riksdagen och i kommunfullmäktige (“Det svenska valsystemet”, 2016). 

   

Att Sverige har ett fungerande, konstitutionellt system med tillit från folket är viktigt. 

Aspekterna i systemet finns där för att skydda medborgarnas välmående, och faller en del av 

systemet kommer det uppstå övergripande problem i resten av samhället. 

Förvaltningsmyndigheterna i Sverige erbjuder samhällstjänster i enlighet med 

förvaltningslagen (1986:223 4§), som säger att de har en skyldighet att lämna upplysningar, ge 

råd och vägledning och annan hjälp i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. I 

praktiken betyder detta att alla myndigheter behöver erbjuda sina offentliga tjänster till 

allmänheten. Hos skatteverket kan det handla om att ta emot skattedeklarationer, det kan 

innebära att ansöka om a-kassa hos arbetsförmedlingen eller att visa sin allmänna pension från 

pensionsmyndigheten. Dessa utgör de offentliga tjänster som erbjuds av staten och alla svenska 

medborgare har på ett eller annat sätt kontakt med dem i sin vardag. Det är därför viktigt att 

myndigheterna har hög tillgänglighet till folket hos sina tjänster, då deras tjänster uppfyller 

myndighetens syfte. 

  

Ett par år in på 2000-talet började Sverige se ett skifte i de tjänster som erbjuds av den offentliga 

sektorn. En så kallad 24-timmarsmyndighet instiftades som skulle öka tillgängligheten av de 

offentliga tjänsterna, bland annat med hjälp av internet (Post- och telestyrelsen, 2004). Idag, 

tretton år efter 24-timmarsmyndighetens startskott, har en stor del av de offentliga tjänsterna 

digitaliserats och svenska medborgare kan nu exempelvis deklarera eller se över sin allmänna 

pension online. Utvecklingen av så kallade E-tjänster i den offentliga sektorn, hädanefter kallat 

e-förvaltning, är något som konstant fortgår och svenska staten söker hela tiden nya sätt att 

digitalisera den offentliga sektorn. I mars 2017 tillsattes ett digitaliseringsråd vars uppgift är att 
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genomföra och utveckla regeringens strategiska arbete med digitalisering, och har ett mål att 

Sverige ska vara bäst i världen på området (Regeringskansliet, 2017). 

  

Svenskar verkar på det stora hela nöjda med utvecklingen och många har anpassat sig till att 

använda e-förvaltningen. Enligt en rapport från SCB 2012 använde ca 80% av svenskarna 

internet i stort sett varje dag, och 75% hade hämtat information från en myndighetshemsida 

under perioden april 2011 till mars 2012 (SOU 2013:24 s58). Med tanke på hur effektivt det är 

att använda sig av e-förvaltning, och att en stor del av befolkningen redan har acklimatiserat 

sig till internet som medie, är det inte fårvånande att regeringen väljer att lägga stort fokus på 

dess vidareutveckling.  

  

När det gäller digitalisering ligger valmyndigheten långt efter i utvecklingen jämfört med 

många andra myndigheter. Valmyndigheten har en hemsida som alla andra där information 

kring valen publiceras och vanliga frågor kan besvaras. Men i stora drag sker allt arbete i 

valrörelsen fortfarande manuellt, och en digitalisering av själva röstningsförfarandet har inte 

skett. Undersökningar visar på att två tredjedelar av svenska folket trots det vill ha en möjlighet 

att rösta via internet (Mjömark, 2015), och antagligen kommer någon form av digitalisering 

inom valrörelsen att ske i framtiden. 

  

2011 utsågs en vallagskommitté för att närmare undersöka möjligheterna med ett e-

röstningssystem. Detta resulterade i en omfattande rapport som närmare undersöker för- och 

nackdelar och som i slutändan rekommenderade regeringen att börja testa e-röstning i valet 

2018 (SOU 2013:24). Någon uppföljning till förslaget har sedan dess inte skett och i dagsläget 

finns det inga planer på att börja testa eller införa ett e-röstningssystem i den närmaste framtiden 

(Sveriges Radio, 2016). Detta på grund av att det enligt justitieminister Morgan Johansson är 

svårt att hålla på valhemligheten med ett sådant system, och att det inte är värt att riskera en 

svaghet i valrörelsens grundpelare för digitaliseringens skull (Ibid). 

  

Med tanke på de undersökningar som presenterats och att en stor del av befolkningen enligt 

dessa vill ha ett digitaliserat röstningssystem blir det svårt att undvika det i längden. En mer 

relevant fråga för ämnet är vad som skulle behövas för att en digitaliserad valrörelse ska kunna 

realiseras, hur tungt vi väger fördelarna och vilka krav som vi redan i dagsläget skulle kunna 

uppfylla. Sverige är som tidigare nämnt, och fortsatt vill vara, ett av världens främsta länder i 

den statliga digitaliseringen. En relevant fråga är då om nästa steg kan vara en digitalisering av 

röstningen, och hur man bör gå tillväga om man vill komma dit. Speciellt viktigt är det att utföra 

en studie i dagsläget, då ingen större nulägesanalys har utförts i Sverige sedan SOU 2013:24. 

1.2 Problemformulering 

Att kunna rösta hemifrån precis som man numera hanterar sina bankärenden, istället för att 

rösta på plats, är en tanke som lockar både individen och staten. Det finns redan utstakade 

möjligheter och fördelar med ett system som möjliggör detta. Men å andra sidan finns det en 

problematik som uppstår med säkerhetsrisker man måste överkomma vid införandet av ett så 

viktigt system. Utan förtroende för att tjänsten är säker faller systemet, och resultatet av ett 

nationellt röstningssystem som är osäkert kan skapa omfattande irreversibel skada mot landet 

och demokratin (Kiniry, Wagner, Robinson, Foltzer, Morray & Morina, 2015). Med det sagt är 
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det också en möjlighet att ett sådant system, beroende på tolkning, skulle kunna gå emot 

regeringsformen, vilket är en del av Sveriges grundlag. 

  

Bland kraven på att skapa ett tillförlitligt system och de fördelar som lockar de inblandade 

uppstår då frågan hur Sverige ställer sig till balansen mellan dessa, och hur långt ifrån vi är att 

börja utveckla ett sådant system. Vilka hot finns och hur realistiska är dessa, finns det stöd i 

forskning eller tidigare incidenter som kan ligga som grund för dem? Hur säkert måste systemet 

vara för att få tillit från folket, och finns det en möjlighet att behovet lockar mer än efterfrågan 

av säkerhet? Frågan om huruvida man borde införa ett internetbaserat röstningssystem är 

komplex och ger inte några raka svar. Att sammanställa och svara på frågor som dessa är därför 

vad som följer i studiens senare kapitel.  

1.3 Syfte och kunskapsbidrag 

Syftet med studien är att analysera för- och nackdelar med ett internetbaserat röstningssystem 

ur svenska experters perspektiv, för att presentera faktorer som har tydlig påverkan på en 

införandeprocess av ett internetbaserat röstningssystem. Kunskapsbidraget är beskrivande och 

siktar på att skapa medvetenhet i ämnet, med tydligt identifierade möjligheter, risker och 

ställningstagande från svenska experter och forskare. 

  

Kunskapen som uppstår är förståelseinriktad i och med att uppsatsen tolkar de för- och 

nackdelar som finns med tekniken. Efter förstudien kring vilka problem och dilemman som 

uppstår vid införandet av systemet, analyseras insamlad data från intervjuer och skapar en 

djupare förståelse kring nuläget i Sverige. Resultatet av arbetet är en informerande studie som 

presenterar ställningstaganden och åsikter kring risker och möjligheter från berörda experter 

och forskare i Sverige. Dessa faktorer som påverkar införingsprocessen presenteras i slutsatsen 

jämte den generella inställning till internetröstning som kan utläsas från intervjuerna. 

 

En modell sammanställs som illustrerar processen Sverige behöver genomgå för att införa ett 

internetröstningssystem. Syftet med modellen är att underlätta för förståelsen av hur olika 

faktorer påverkar införandeprocessen av i-röstning.  

1.4 Frågeställning 

I enlighet med problematiseringen och syftet presenteras nedan en direkt frågeställning. Studien 

svarar senare på följande frågeställning och uppfyller därav också studiens syfte. 

  

 Hur ställer sig forskare och experter i Sverige till införandet av ett svenskt i-

röstningssystem? 

  

 Vilka faktorer har en tydlig påverkan på införandet av ett svenskt i-

röstningssystem? 
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1.5 Avgränsningar 

Det finns flera olika möjligheter att digitalisera valrörelsen, och uppsatsen utforskar endast en 

del av de möjligheter som finns. För det första undersöker uppsatsen endast ett system som 

möjliggör röstning och låter användaren rösta genom systemet, och inte ett system som 

exempelvis räknar fysiska röster eller bara underlättar informationsflödet från valmyndigheten. 

För det andra rör resultatet endast internetbaserade röstningssystem, som går att använda 

utanför vallokaler i okontrollerade miljöer. Trots det är det nödvändigt att av och till referera 

till e-röstning, alltså paraplybegreppet som refererar till all digital röstning, då mycket av 

tidigare forskning är utförd med detta i fokus.  

  

Vidare undersöker studien endast internetröstning ur perspektiv från forskare och experter, 

åsikter från jurister och politiker som arbetar nära en införandeprocess av ett internetbaserat 

röstningssystem har därför inte undersökts. Slutligen är det också bara svensk framtid inom 

området som undersöks, dock med hjälp av studier, forskningsunderlag och jämförelser från 

erfarenheter i andra länder.  
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2. Teori 

I kapitlet som följer presenteras och sammanställs tidigare forskning, relevanta riktlinjer och 

artiklar. För studien är det viktigt att ha förståelse för internetbaserade röstningssystem, dess 

risker, problem och för- och nackdelar för att kunna utföra intervjuer kring relevanta frågor. 

Det är också viktigt för att studien i senare kapitel analyserar informationen och kommer fram 

till en slutsats, samt för att skapa en modell som illustrerar processen att införa ett 

internetbaserat röstningssystem. 

2.1 Begreppsdefinition 

Nedan presenteras ett antal begrepp med kortare förklaringar som är centrala för förståelsen av 

studien. 

2.1.1 i-röstning 

När uppsatsen talar om i-röstning handlar det om ett system som låter användaren rösta i 

okontrollerade miljöer med hjälp av internet som medium. En okontrollerad miljö syftar då på 

motsatsen till de vallokaler som används för röstning nu, där staten är ansvarig för att de 

demokratiska rättigheterna till fria och hemliga val upprätthålls med hjälp av kontrollanter från 

valmyndigheten. I okontrollerade miljöer är det istället till stor del individen som ansvarar för 

att man utövar sin rätt till att upprätthålla det fria valet och valhemligheten (SOU 2013:24). 

  

En skillnad som är värd att uppmärksamma är mellan i-röstning och e-röstning. Begreppet e-

röstning används i studien som ett paraplybegrepp för digital röstning, medan i-röstning endast 

antar att okontrollerade miljöer via internet används. Ett exempel på e-röstning kan då vara 

digitala maskiner som används för att underlätta röstning i vallokaler, men e-röstning kan 

samtidigt syfta på maskiner som använder internet i okontrollerade miljöer. Detta är viktigt för 

att stor del av tidigare forskning har bedrivits på samlingsbegreppet, och inte går att utesluta 

från studien. 

2.1.2 Verifierbarhet 

Verifierbarhet innebär att ett system har en funktion som försäkrar användaren att rösten som 

är lagd faktiskt stämmer överens med den röst som i slutändan räknades (Kiniry m.fl., 2015). 

Principen i sig är ganska simpel, både användaren och de som sammanställer resultatet ska 

kunna kontrollera att lagd röst inte har ändrats på vägen och att den räknats korrekt. Samtidigt 

måste valhemligheten upprätthållas och ingen ska ha insyn i vad någon annan har röstat på. 

Systemet måste också ha en hög grad av transparens för att både individer och utomstående 

experter kan kontrollera att systemet fungerar som systemets leverantör hävdar att det gör. 

  

Tekniken är dock mer avancerad än vad den kan verka och är fortfarande under utveckling, 

men generellt ansedd (Kiniry m.fl., 2015; SOU 2013:24; Solvak & Vassil 2016) som ytterst 

nödvändig för att skapa förtroende för systemet. Utan verifierbarhet är risken hög att rösten 

som lades ändrades på vägen eller i programmet av skadlig kod. Användaren har heller inte 
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någon möjlighet att kontrollera att rösten räknades korrekt, och valmyndigheten kan inte 

garantera att alla röstberättigade endast har fått en röst vardera. 

2.1.3 Glass och black box-system 

När man talar om verifierbarhet inom e-röstning stöter man ofta på beteckningen black box och 

glass eller white box-system. Dessa beteckningar definierar transparensen av systemet, ifall 

användaren har vetskap om hur data ändras från input till output. Ett exempel på detta är ifall 

en väljare får veta hur sin röst krypteras och lagras eller inte. 

  

Glass box-system innebär att systemets interna struktur och processer är synliga för dess 

användare, och hur input och output påverkar varandra (“White box”, n.d.). Enligt exemplet 

ovan hade väljaren fått veta hur rösten krypteras och på vilket sätt den lagras. Att ett system är 

av glass box-typ innebär däremot inte att det är verifierbart, men det är baserat på liknande idéer 

kring transparens. Black box-system är motsatsen till glass box, vilket innebär att hur systemet 

processar data är okänt för användaren (“Black box”, n.d.). Anledningen till att använda black 

box är ofta för att det är svårare att hacka eller utnyttja för utomstående, då de inte vet vilka 

kryphål eller buggar som kan finnas. Det är också vanligt att företag inte vill röja tekniska 

lösningar som de anser är affärshemligheter. 

 

Viktigt att notera är dock att verifierbarhet inte innebär att systemet är av white box-karaktär 

och vice versa. Ett exempel från Norge är att ett system kan vara verifierbart genom att 

användaren får engångskoder, som i kombination med fysiska röstkort visar hur denne har 

röstat. I exemplet betyder det inte att användaren har vetskap om hur informationen har lagrats 

eller manipulerats av systemet, och i teorin får användaren ingen bekräftelse att verifieringen 

sker efter att rösten är säkert lagrad. Verifieringen skulle lika gärna kunna ske i samband med 

röstningen, och därav inte garantera att rösten inte har ändrats eller förkastats på vägen. 

2.1.4 Autentisering 

Med autentisering menas metoden som användaren utnyttjar för att identifiera sig för ett system, 

och är en central funktion för i-röstning. Det finns flera anledningar till att detta används. Delvis 

för att systemet ska kunna veta vem användaren är, så att det kan bekräfta att användaren har 

rösträtt och att rösten inte blandas ihop med någon annans. Autentisering är också nödvändigt 

för att styrka användarens integritet så att det blir betydligt svårare att rösta i någon annans 

namn, och för att systemet ska kunna hålla personlig information konfidentiell i enlighet med 

lagar och förordningar (Kiniry m.fl., 2015, s 34). Exempel på autentiseringsmetoder som 

banker länge har använt för ärenden på internet är bankID och engångskoder. 

2.1.5 Liquid democracy 

Liquid democracy är en demokratisk form som är en blandning av representativ demokrati och 

direktdemokrati. I praktiken innebär detta att en väljare har möjligheten att rösta direkt i frågor, 

men också har möjligheten att delegera sin röst till någon annan. I en liquid democracy är 

regeringen inte heller bunden av mandatperioder på samma sätt som i en representativ 

demokrati, utan väljare får när som helst delegera sin röst eller rösta i frågan själv (Parycek & 
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Edelmann, 2014, s 209-211). Liquid democracy används ännu inte i något större demokratiskt 

organ som ett land, utan har hittills bara testats i mindre organisationer som studentföreningar 

(Ibid). Förhoppningen bakom system som liquid democracy är att skapa en miljö där frågor 

oftare kan ställas direkt till väljarna. Det låter också väljare ha mer kontroll över hur det röstas 

i frågor, då de kan delegera sin röst när som helst, i hopp om att beslut i större utsträckning 

motsvarar väljarnas åsikter. 

2.1.6 Everlasting privacy 

Everlasting privacy är ett problem som används i sammanhang inom e-röstning. Problemet 

refererar till faktumet att någonting som är säkert för hackning genom kryptering och liknande 

åtgärder idag inte nödvändigtvis är det i framtiden. På grund av teknikgenombrott som 

underlättar för dekryptering kan inte röster lagras offentligt för allmänheten att kontrollera, då 

det kan vara osäkert i framtiden (Myrto, Cortier, Kremer & Ryan, 2013). Detta skapar ett 

dilemma för e-röstning, då en vanlig metod i val för att skapa förtroende är att låta vem som 

helst kontrollera att valet är korrekt utfört. För att vem som helst ska kunna göra detta med 

digitala röster kräver det ofta att rösterna också vid någon tidpunkt är offentliga för allmänheten 

(Bismark, intervju, 2017). 

2.1.7 Införandeprocess 

Ett centralt begrepp för förståelsen av studien är vad som menas med införandeprocess. När 

studien använder sig av införandeprocess eller –processen refererar det till hela införskaffandet 

av ett i-röstningssystem, från och med att det börjar talas om införandet tills systemet är i bruk. 

Studien anser inte att Sverige i dagsläget befinner sig i en införandeprocess, utan att processen 

startar av ett tryck som leder till utredning och diskussion i riksdagen eller regeringen. 

Processen avslutas när regeringen eller riksdagen inte längre finner det önskvärt att fortsätta 

med systemet, oavsett om detta är i utredningsfas eller efter att systemet redan har utvecklats 

och använts. Processen illustreras tydligare av en modell i kapitel 4.3.4. 

 

Införandeprocessen ska inte förväxlas med utvecklingsprocessen, som endast är en liten del av 

införandet och refererar till den period då de tekniska delarna av systemet utvecklas och testas. 

2.2 I-röstning i andra länder 

Nedan följer en kort summering av de erfarenheter som har rapporterats från Estland och 

Norges försök med i-röstning. Anledningen till att just de länderna har valts är för att de båda 

har använt system som liknar det system studien vill undersöka. Det tåls även att säga att det är 

ont om erfarenheter av lyckade i-röstningssystem utöver de system som nämns i kapitlet. Vidare 

har Estland valts för att det har många års erfarenhet och användande, och Norge för att de kom 

långt vad gäller transparens och säkerhet innan de avvecklade projektet.  
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2.2.1 Estland 

Estland är det landet som har längst erfarenhet av i-röstning, de började redan 2005 och var 

första landet i världen med att ha nationella val där en röst var bindande över internet (Solvak 

& Vassil 2016, s 2). Systemet inleddes med en diskussion i Estlands högsta domstol där det 

diskuterades ifall systemet var konstitutionellt, alltså ifall det skulle uppfylla de krav landet har 

på den demokratiska processen. Diskussionen har därefter flertalet gånger varit uppe i högsta 

domstolen men alltid kommit till samma slutsats, vilket är att det uppfyller de grundkrav som 

Estland har lagstadgade (Ibid, s 40-43). Under tiden har systemet fortsatt att utvärderas och 

utvecklas allt eftersom landet får mer erfarenheter och lärdomar. Acceptansen hos folket har 

också stadigt ökat och gått från en användarbas på 1.9% av rösterna 2005 till 30.5% i senaste 

valet 2015 (Ibid, s 4). 

  

Estland använder sig av ett i-röstningssystem som kräver autentisering via ett digitalt ID. 

Medborgare kan enkelt ansöka om IDt för att utföra en mängd olika offentliga E-tjänster, och 

kortet kräver en läsare som kan köpas på elektronikaffärer eller större livsmedelsbutiker. Sedan 

2011 kan man även använda sig av ett mobilt ID, en autentisering som kräver speciella 

säkerhetsklassificerade SIM-kort och dubbla PIN-koder men som låter användaren identifiera 

sig via telefonen (Ibid, s 5). För att rösta behöver användaren också ett speciellt program som 

finns tillgängligt via den Estländska valkommittén. 

  

Väl inne på valkommitténs hemsida autentiserar användaren sig och anger en första PIN-kod. 

Systemet kontrollerar då att användaren har rösträtt, och släpper i det fallet igenom användaren 

till nästa sida som visar möjliga kandidater för det aktuella distriktet. När användaren har valt 

vilken kandidat som denne vill rösta på kräver systemet en andra PIN-kod för att genomföra 

röstningen (Ibid, s 6). Röstningen kan ske hur många gånger som helst innan perioden för 

förtidsröstning tar slut och ifall en fysisk röst skulle läggas kommer den att trumfa en 

elektronisk röst vid räkningen. På så sätt säkerställs att det fria och hemliga valet upprätthålls 

och förhindrar samtidigt försäljning av röster, då det gör det mycket svårt att bevisa hur säljaren 

har röstat (Ibid, s 8-9). 

  

Säkerhetssystemet bakom röstningen bygger på ett vanligt poströstningssystem som kallas för 

“two-envelope system”. Vid användandet av two-envelope anger personen sin personliga 

information på det yttre kuvertet som sedan används för att kontrollera rösträtt och för att pricka 

av den som röstar från röstlängden. Det yttre kuvertet förkastas sedan och bara det inre kuvertet 

med själva rösten sparas, och på så sätt garanteras valhemligheten trots distansröstning (Ibid, s 

7). I-röstningssystemet krypterar således data i två omgångar, vid de tillfällen som man anger 

sina PIN-koder, och sparar informationen om vilka som har röstat och vad de har röstat på två 

olika servrar. Sedan 2014 finns även möjligheten att verifiera för användaren att den 

registrerade rösten stämmer överens med vad användaren röstade på genom att scanna en QR-

kod inom en viss period efter att rösten lades (Ibid, s 10). Systemet saknar dock transparensen 

som ett glass box-system hade gett, och Estland vidareutvecklar systemet i hopp om att 

bibehålla högt förtroende för valrörelsen (Ibid, s 174). 
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Figur 1: Two-envelope konceptet i Estlands i-röstningssystem (Solvak & Vassil 2016, s 8). 

  

  

Ett vanligt antagande i diskussionen för i-röstning är att det skulle vara en möjlighet att öka 

valdeltagandet. I Estlands fall finns det inga bevis som stödjer det antagandet. Även om 

valdeltagandet har ökat marginellt under perioden 2005-2015 kan det inte härledas direkt till 

den nya plattformen (Ibid, s 169). Däremot är det viktigt att ha i åtanke att det fortfarande har 

underlättat mycket för utsatta grupper som människor med funktionsnedsättning (Ibid, s 57). 

Även valdeltagare utanför Estland har haft stor nytta av systemet, då så mycket som 90% av 

deras röster kommer från i-röstning. Andelen röster från ambassader och post är praktiskt taget 

obefintlig, och i-röstningen ses som ett positivt sätt att engagera estländare bosatta utomlands i 

den politiska rörelsen (Ibid, s 168). Andra positiva aspekter med systemet i Estland är att folket 

har fått hög tillit till systemet (Ibid, s 171) och att det effektivt tar ungefär en tiondel så lång tid 

att rösta via internet som det tar att rösta lokalt. Hade ett sådant system använts i en demokrati 

där folket röstar på veckodagar, när de vanligtvis är på jobbet, finns det potential för en stor 

ekonomisk påverkan (Ibid, s 167). 

  

Under parlamentsvalet 2011 genomförde Office for democratic institutions and human rights 

(ODIHR) en rapport över det Estländska i-röstningssystemet (OSCE/ODIHR, 2011). Systemet 

fick då påtaglig kritik, främst angående verifierbarhet och transparens. Utöver detta fick de 

rekommendationer att göra det lagreglerat, att upprätta diverse katastrofplaner, utveckla nya 

myndigheter, införskaffa sig mer teknisk kunskap och ordentliga styrdokument. När ODIHR 

utförde sin senaste rapport under valet 2015 hade den Estländska staten uppfyllt vissa mål, som 

att införa en egen myndighet för i-röstningen som agerar under valmyndigheten, och att införa 

verifierbarhet för användaren. Däremot kvarstår många rekommendationer för transparens, 

samt säkerhetskopiering och tydligare styrdokument (OSCE/ODIHR, 2015). 

2.2.2 Norge 

Norge valde redan 2006 att inleda processen med ett test av e-röstning och hade en plan att 

börja utveckla ett e-röstningssystem under 2008. I september 2012 var systemets sista fas klart 

och ett forskningsresultat kring systemet presenterades (SOU 2013:24, s 268). Det norska 

systemet valde att lägga fokus på transparens och hårda tekniska krav under utvecklingen och 

blev det första systemet att testas i  Europa med dessa premisser. Testet med i-röstning 

genomfördes i kommunvalet 2010 då tio kommuner valde att ansluta sig till testet (Ibid, s 269). 
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Systemet fungerade genom en blandning av fysisk post, internet och SMS-tjänster. Användaren 

fick ett röstkort via post som också innehöll unika bekräftelsekoder. Användaren autentiserar 

sig sedan mot hemsidan genom MinID, en identifiering som kan liknas vid det svenska Bank-

IDt, och som kräver att användaren har ett mobilnummer registrerat till kontot. Efter att 

användaren har röstat skickas en kod via SMS till det registrerade numret. SMS-koden kan i 

sin tur kopplas med användarens fysiska röstkort, där användaren kan avläsa i en tabell vilket 

parti dennes röst har registrerats för. I och med att kortet och koderna är unika och krypterade 

kan man inte veta vad koden betyder utan tillgång till röstkortet. Detta möjliggör att användaren 

kan verifiera att dennes röst registrerats korrekt och motverkar att skadlig kod ändrar rösten 

utan användarens vetskap (Ibid, s 269-270). 

  

Systemet granskades och utvärderades sedan genomgående av Institutt for samfunnsforskning 

i samarbete med Norsk institutt for by- og regionsforskning, Uni Rokkansentret, Universitetet 

i Oslo och Norsk Regnesentral. Ytterligare en utvärdering antogs från International Foundation 

for Electoral Systems, förkortat IFES (Ibid, s 271). Precis som i Estlands fall var en av de första 

aspekterna man observerade ifall det ökade valdeltagandet. Även här kunde man konstatera att 

det inte hade någon märkbar påverkan, däremot uteslöts det inte som en möjlighet vid ett 

långsiktigt införande av systemet (Ibid, s 272). Systemet togs emot väl av personer med fysiska 

handikapp och tilliten för systemet var stor. Dock kunde man observera att tilltron var lägre i 

kommuner där systemet testades än i resten av landet, men det ansågs vara ett resultat av ökad 

diskussion kring valrörelsen inför testet. Av den anledningen fann man att systemet indirekt 

gjorde att man tidigare upptäcker problem och felaktigheter i valrörelsen, men att i-röstning i 

sig inte är något som skapar misstro (Ibid).  

  

Studien som utfördes av IFES undersökte effektiviteten i att färdigställa valresultatet, och där 

fann man inte några anledningar att tro att systemet hade möjliggjort ett snabbare resultat (Ibid, 

s 273). Däremot fick systemet beröm då de redan efter en första testomgång redan hade uppfyllt 

85 av 102 rekommendationer från Europarådet, och endast direkt bröt mot tre av dessa. På 

grund av att man hade följt de rekommendationer som fanns och lät användare verifiera 

resultatet ansåg IFES att detta gav en högre kvalitet på röstningsresultatet från i-röstning än 

resultat från traditionella röstningsmedier (Ibid). 

  

Norges system antogs av en kostnad på 29,7 miljoner NOK (Kommunal- og 

Regionaldepartementet, 2009). På grund av den höga nivån av transparens i upphandlingen och 

genomförandet av det norska testet finns det mycket dokument att ta del av som kan vara till 

stöd för vidare utveckling, i de allra flesta andra exempel av tidigare i-röstning är 

upphandlingen hemligstämplad. Kostnaden säger i sig självt inte speciellt mycket, men då 

Norge på många sätt är likt Sverige kan det komma att bli en rimlig summa att utgå ifrån vid 

en jämförelse eller beräkning. 

  

Norge valde efter många diskussioner att inte fortsätta med vidare testning av i-

röstningssystemet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). Efter flertalet 

politiska diskussioner kring systemet fastställdes att Norge inte skulle fortsätta då politisk 

oenighet skulle kunna skada förtroendet i valrörelsen. Faktumet att få hade förståelse kring 

systemets säkerhetsfunktioner upplystes också, och att det påverkade systemets möjlighet att 

uppfylla kravet på fria och hemliga val. Systemets verifiering fick också kritik då 

verifieringssystemet och SMS-funktionen delade information, och således hade användaren 

kunnat bli utsatt för skadlig kod utan att systemet upptäcker det (Kiniry m.fl., 2015, s 25). 
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Systemet var heller inte helt transparent då användarna inte har möjlighet att kontrollera att 

endast en röst räknades per person (Ibid). 

2.3 Systemkrav 

I kapitlet nedan presenteras systemkrav och rekommendationer på funktionalitet för i-

röstningssystem som hämtats från olika internationella organisationer. Även en e-

röstningsutredning som gjorts i Sverige och expertutlåtanden i samband med utredningen 

introduceras. 

2.3.1 Internationella rekommendationer 

Europarådet har tagit fram ett dokument med rekommendationer för länder och organisationer 

som planerar att eller redan har infört ett e-röstningssystem (Council of Europe, 2004). 

Dokumentet, Rec(2004)11, är fortfarande det enda internationella verktyget som kan klassas 

som en standard. Utöver Rec(2004)11 har även Office for democratic institutions and human 

rights (ODIHR) och Venedigkommissionen, ett rådgivande organ i konstitutionell rätt, 

publicerat diverse uttalanden och råd i ämnet (Driza Maurer, 2014). Åsikterna från 

Venedigkommissionen är bland annat att det inte uppstår konflikt om hemliga val vid i-

röstning, om systemet förhåller sig till rekommendationerna i Rec(2004)11 och är pålitligt 

(SOU 2013:24, s 79-80). 

  

Rec(2004)11 ses över vartannat år och 2014 skrevs en sammanfattning av dokumentets 

utveckling under de senaste tio åren (Driza Maurer, 2014). I sammanfattningen konstaterades 

ett behov av att uppdatera dokumentet så att det fungerar mer som en checklista, då det i nuläget 

är mer av en samling rekommendationer som bör uppfyllas. Det uppdagades också ett behov 

av att separera kraven för e-röstning i kontrollerade och okontrollerade miljöer, samt att vissa 

krav behöver förtydligas då de kan tolkas som motsägelser (Ibid). Norges relativt moderna 

pilotsystem använde Rec(2004)11 som grund i utvecklingen (Ibid) och valkommittén 2013 

ansåg dokumentet som relevant, de menar också att utformandet av ett svenskt system bör ha 

dessa rekommendationer som grund (SOU 2013:24, s 81). 

  

Sammanfattningsvis säger Rec(2004)11 att ett i-röstningssystem bör upprätthålla de krav som 

finns på ett fysiskt röstningssystem, men ställer också vanliga krav på i-röstning som 

transparens, autentisering, verifierbarhet och regelbunden extern granskning. I slutet av 

dokumentet finns även en summering av hotbilden mot ett i-röstningssystem och steg man kan 

ta mot att minska dessa. Vanliga hot är bland annat DDoS attacker, interna eller externa 

hacking-attacker för att ändra eller förkasta data, och olika sorters förfalskning, där man söker 

att ta över någon annans röst. 

2.3.2 Valkommittén 2011 

Den 27e oktober 2011 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté som skulle se över delar 

av valsystemet, däribland undersöka möjligheten att införa ett e-röstningssystem i Sverige 

(Kommittédirektiv 2011:97). Bakgrunden till utredningen var att man såg möjligheten att få 

flertalet positiva utfall av ett sådant system. Bland fördelarna nämns effekter som minskad 
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kostnad, demokratisk jämlikhet för funktionsnedsatta personer, ökad flexibilitet och 

valdeltagande av utlandssvenskar och utlandsstationerad militär personal (Ibid).  

  

Kommittén analyserade möjligheten till e-röstning med fokus på internationella riktlinjer som 

Rec(2004)11 och erfarenheter från andra länder, däribland Estland och Norge som kommittén 

ansåg vara av extra intresse då det fanns utförlig dokumentation. Kommittén undersökte andra 

länder som Danmark och Finland, men fann att de systemen inte hade tillräckligt positiva utfall 

eller motsvarade det man ville eftersträva i Sverige (SOU 2013:24). Man tog även svenskars 

inställning och användande av modern informationsteknik i beaktning, och betydelsen av den 

tekniken i dagens samhälle. Därefter analyserades för- och nackdelar med ett sådant system. 

Man undersökte om det hade demokratisk legitimitet, och om grundprinciperna för vårt 

demokratiska system skulle kunna upprätthållas. Man studerade om det fanns chans för ökat 

valdeltagande, ifall det var ekonomiskt hållbart, och huruvida det hade underlättat för utsatta 

grupper i samhället eller inte (Ibid). Slutligen gjordes också en avvägning om man borde inrikta 

sig på ett lokalt e-röstningssystem i kontrollerad miljö, eller om det är mer intressant med en i-

röstningslösning. 

  

Kommittén ansåg i sitt slutbetänkande att det fanns ett värde i att underlätta och göra det mindre 

kostsamt för väljare att utöva sina demokratiska rättigheter. Man förordade att gå vidare med 

en ny undersökning som skulle undersöka och ta fram direkta juridiska, tekniska och 

administrativa krav som behöver uppfyllas för ett i-röstningssystem i okontrollerad miljö (Ibid, 

s 88). Man ansåg att systemet kunde ge en jämlikseffekt för funktionsnedsatta och 

utlandsboende, att en sammanräkning av rösterna kunde bli säkrare och att man på sikt borde 

kunna reducera valkostnader (Ibid, s 89). Slutligen bedömde kommittén att kravet på fria och 

hemliga val borde kunnat upprätthållas, och föreslog att användare borde ha möjligheten att 

ändra sina röster via systemet under röstningsperioden, där en fysisk röst alltid borde ha 

företräde över en elektronisk (Ibid, s 83). Man hänvisade även här till Venedigkommissionen 

som också hade gjort bedömningen att e-röstning kunde upprätthålla fria och hemliga val. 

Kommissionen menade att det borde ses som tillräckligt, då brevröstning använde ett liknande 

system och att det redan används av flera medlemsländer och bör definieras som europeisk 

standard (Ibid). 

  

Kommittén underströk dock vikten av att i-röstning alltid borde anses som ett komplement till 

det manuella systemet, och att man inte borde gå vidare med någon implementering innan 

extensiva test har utförts. Testen bör då utformas så att det kan garantera väljarnas förtroende i 

systemet och att de avancerade tekniska kraven upprätthålls. Kommittén framförde också att 

ett röstningssystem kräver hög tillit från användarna. Utan ett förtroende för att systemet 

fungerar kan systemet istället sänka den generella tilliten till valrörelsen (Ibid, s 90). Slutligen 

lade kommitén fram en plan för att gå vidare i ämnet, och menade att nästa utredning bör 

representeras av samtliga riksdagspartier med målet att möjliggöra försök med i-röstning vid 

de allmänna valen 2018 (Ibid, s 90-91). 

2.3.3 Rekommendationer från experter 

Valkommittén 2011 anlitade David Bismark att göra en rapport över nuläget i Europa kring e-

röstning, Bismark har forskat i ämnet och doktorerade i e-röstning vid University of Surrey år 

2010. I rapporten gav Bismark ett antal utlåtanden om vad som borde tas i beaktning vid 

utformandet av ett modernt e-röstningssystem. Bland annat talade han om fördelarna med att 
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offentliggöra upphandlingar och systemspecifikationer, och använde exempel från Norge där 

processen att utföra testet var så transparent som möjligt. När både externa intressenter och 

medborgare har möjlighet att kontrollera hur upphandlingen har gjorts och hur systemet 

fungerar skapar det en höjd tillit till systemet. Detta går hand i hand med den nu stigande 

kritiken mot traditionella black box-system, där användare inte har någon insyn i hur valet 

sköts. Istället menade Bismark att man bör använda ett transparent glass box-system där 

processen är tydlig för alla aktörer och går att verifiera, vilket är betydligt mer framtidssäkert 

(SOU 2013:24, s 262). Problemet är att företag ofta anser att detta faller under 

företagshemligheter, och det kan vara svårt att hitta utvecklare som är villiga att offentliggöra 

information kring sin produkt (SOU 2013:24, s 261). Det är också viktigt att staten har 

tillräckligt mycket teknisk kunskap internt för att inte ett anlitat företag som utvecklar systemet 

i praktiken besitter all kunskap, och därmed makt, kring systemet som används. 

  

Bismark var också av åsikten att det traditionella sättet att e-rösta via instrument i vallokaler 

har använts för att tekniken som krävs för i-röstning inte har varit mogen. Under den senaste 

tiden menar han dock att utvecklingen har gått framåt så pass mycket att den infrastruktur och 

elektronisk autentisering som finns nu hade gjort det möjligt att använda i-röstning (SOU 

2013:24, s 266). Med tanke på den kritiken som finns mot de gamla e-röstningssystemen i 

vallokaler, då de alltid varit av black box-typen, leder det till att ny utveckling i området nästan 

uteslutande är i-röstning av glass box-typ (SOU 2013:24, s 265). Viktigt är det också att vid ett 

eventuellt test vara noggrann med utvärderingen och lärandet, så att systemen konstant 

förbättras och behåller folkets tillit.  

  

2015 publicerades en studie i i-röstningssystem på uppdrag av U.S. Vote Foundation. Studien 

analyserade för- och nackdelar med olika verifierbara i-röstningssystem, och skrevs av en 

sammansatt grupp experter inom olika områden. I rapportens slutsatser var författarna varken 

positiva eller negativa till i-röstning (Kiniry m.fl., 2015, s 106). Däremot gav de ett antal 

rekommendationer som de menar att man absolut inte bör gå emot om man vill implementera 

ett säkert system. De två första rekommendationerna var i deras mening helt avgörande för 

systemet och bör också tas i beaktning först. Dessa rekommendationer var att aldrig införa ett 

system som inte är verifierbart, och att alltid testa sitt system lokalt i kontrollerade miljöer för 

att utvärderas innan det används via internet (Ibid). Utan dessa test ansåg man det troligt att 

ofullständiga system kommer att lanseras, som eventuellt kan göra stor skada som inte kan 

upptäckas först förrän i efterhand. 

  

Deras rekommendationer är att ett system måste vara fullkomligt säkert, och inte bara i aspekten 

på autentisering och säkerhet. Systemet måste också garantera att inga brott kan förekomma 

mot personlig information från användare, och att det inte finns några fel i programmeringen 

som kan utnyttjas. En relevant fråga blir då ifall ett perfekt digitalt röstningssystem någonsin 

kan utvecklas, eller om tekniken alltid kan utnyttjas. På samma sätt bör man fråga sig om de 

traditionella röstningskanalerna inte har några brister, och i så fall hur man har bemött dessa.  

  

Studien talade också om att designen på ett e-röstningssystem måste vara utformad på ett sätt 

att alla kan använda det (Ibid, s 107). Vad som menades med alla framgick inte helt tydligt, 

men rimligtvis bör det inkludera människor av alla sorters funktionsnedsättningar, från syn- 

och hörselnedsättningar till fysiska funktionsnedsättningar som paralysering. Slutligen erkände 

författarna att det eventuellt kan vara omöjligt att uppnå den standard som satts i rapporten, och 

den sista rekommendationen i rapporten var att fortsätta bedriva forskning helt transparent. 
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Detta fastställer att säkerhetslösningar alltid har undgått granskning från externa parter innan 

de används i allmänna val (Ibid). 

2.4 Lagar och förordningar  

I dagsläget regleras valrörelsen i flera olika dokument. Som tidigare nämnt bygger vår 

demokrati på regeringsformen som är en del av grundlagen, men det finns även en vallag som 

mer specifikt beskriver hur man förrättar ett val i Sverige. Även i brottsbalken, 17 kap. finns 

bestämmelser om straff som knyter an till politiska val, som exempelvis att det är straffbart att 

köpa och sälja röster eller att skaffa kännedom om hur någon har röstat. 

 

Vallagen 7 kap. talar om de allmänna bestämmelser som finns för genomförande av val. 

Kapitlet är utformat efter hur valsystemet fungerar idag och ett i-röstningssystem skulle ha gått 

mot bestämmelserna som finns där, vilket betyder att man alltså inte hade  kunnat införa ett 

system utan att ändra på lagen. Däremot är det inga stora förändringar som skulle behövas, och 

med tanke på att lagar ständigt revideras hade det inte varit ett stort problem ifall Sverige hade 

velat utveckla ett sådant system.  

  

Det som däremot är ett problem är tolkningen av regeringsformen, och här är vissa politiker 

uppenbarligen oense. Så länge systemet tolkas som att det inte kan uppfylla kravet på hemliga 

eller fria val kommer det inte att gå vidare till utvecklingsstadiet. Ett tydligt exempel på detta 

är att Justitiedepartementet valde att inte gå vidare med någon ny undersökning efter 

valkommittén 2013. Detta beslut togs trots att riksdagsmän från alla partier representerade i 

riksdagen och externa experter stod bakom rekommendationen att man skulle göra det, med 

undantag från miljöpartiets representant som reserverade sig mot beslutet (SOU 2013:24). En 

politisk aspekt som därefter uppdagas är då vilka som tillsätter regeringen. Om man kan anta 

att justitieministern och -departementet är vägen till en ny utredning eller ett godkännande för 

testning erkänner man att de politiker som kommer inneha dessa positioner har en central roll i 

införandeprocessen. 

2.5 Summering av risker och problem  

Av den tidigare forskning som redogörs för hittills i kapitlet framgår vissa centrala teman kring 

problem och risker med att införa ett i-röstningssystem. I denna del följer en summering av 

dessa med en kortare förklaring. Summeringen som följer används som underlag för att ta fram 

teman och formuleringar till de intervjufrågor som ställs. 

2.5.1 Juridiska, politiska och sociologiska problem 

  

 Befintliga lagar: att upprätthålla de lagar som ställer krav på röstningsförfarandet. 

 Lagförändringar: att behöva förändra de lagar som idag förhindrar ett införande av i-

röstning. 

 Valprinciper: att regeringsformen enligt viss tolkning inte tillåter i-röstning. 

 Förtroende: att tillräckligt högt förtroende för i-röstning finns hos användarna. 
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2.5.2 Tekniska problem 

  

 Verifierbarhet: att uppnå transparens i systemet som möjliggör att alla parter kan 

säkerställa att systemet fungerar korrekt. 

 Autentisering: att tillräckligt säker identifiering finns för att motverka förfalskning och 

manipulering av andras röster. 

 Hårdvara: att tillräckligt stabil hårdvara och säkerhetskopiering finns för att klara DDoS 

attacker och andra krissituationer när hårdvara kan gå förlorad. 

 Mjukvara: att tillräckligt säker mjukvara för att motverka intrång i systemet finns. 

 Design: att det användargränssnitt som används inte på något sätt påverkar användarens 

val i röstningen, och upprätthåller de funktioner som en fysisk röst tillåter. 

2.5.3 Ekonomiska och tidsmässiga problem 

  

 Forskning: att tillräckligt med forskning har utförts i området innan processen inleds, 

och att forskning fortsätter att bedrivas ifall ett system testas eller införs. 

 Offentlig upphandling: att all information relaterat till införskaffning eller utveckling 

av ett system bör vara offentligt. Detta kan både göra processen betydligt långsammare 

och kostsam ifall det utesluter vissa leverantörer. 

 Testning: att tillräckligt med testning utförs av systemet innan det kan användas på 

riktigt. Detta kan inkludera kommunalval, skolval och andra stängda val. 

 Avveckling av projekt: risken finns att systemet utvecklas och sedan avvecklas efter 

testning ifall man finner att systemet inte håller tillräckligt hög standard, vilket skulle 

innebära en stor kostnad utan fördelarna från ett färdigt system. 

2.6 Summering av fördelar och möjligheter 

Likt punkt 2.5 summeras i denna del de fördelar och möjligheter som redogörs för tidigare i 

kapitlet med en kortare förklaring. Även här används summeringen som underlag för att ta fram 

teman och formuleringar till de intervjufrågor som ställs. 

2.6.1 Valdeltagande och demokratiska rättigheter 

 Valdeltagande: ökat valdeltagande har nämnts mycket som en fördel med i-röstning, 

dock finns ännu inga bevis som stöder det. 

 Tillgänglighet: ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta och för medborgare som bor 

långt borta från vallokaler eller i andra länder. 

2.6.2 Ekonomiska och tidsmässiga möjligheter 

 Valkostnader: ett minskande av röstsedlar, kontrollanter och vallokaler kan leda till 

besparingar för valrörelsen. 

 Individkostnader: tiden och resekostnader som individen lägger på att rösta kan minska. 
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2.6.3 Adoption av e-förvaltning 

 Utveckling: ökad utveckling inom e-förvaltning kan spridas och höja den svenska 

standarden. 

 Resurser: en satsning inom i-röstning kan spara resurser för annan e-förvaltning, 

exempelvis ifall en effektivare autentisering än bankID skulle utvecklas. 

2.6.4 Säkerhet och korrekthet 

 Säkerhet: ett resultat av som stöds av ett säkert och beprövat system har potential att 

höja säkerheten över dagens standard. 

 Korrekthet: ett transparent system som är verifierbart kan öka tillit i valsystemet från 

folket. 
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3. Metod 

I kapitlet som följer diskuteras valet av forskningsstrategi och hur data samlas. Tydliga grupper 

av experter presenteras, och hur studien analyserar den data som framställs. 

3.1 Forskningsstrategi 

Studien besvarar en fråga som i grund handlar om människor, bestämmelser och åsikter kring 

ett system snarare än systemet i sig. Genom att analysera dessa faktorer skapar studien en 

djupare förståelse kring vad som påverkar införandet av ett i-röstningssystem på nationell nivå, 

och människors syn på faktorerna i dagsläget. Eftersom studien skapar en analys av nuläget, 

med den bakgrund och samhällsvetenskapliga kontext som finns, rekommenderar Oates (2006, 

s 141) att använda en fallstudie som strategi. Oates beskriver att fallstudiens egenskaper är att 

föredra när studien avser att fokusera på djup förståelse i kontrast till en bred förståelse, och 

samtidigt vill behålla fallets komplexa relationer till andra fenomen som politik och mänskliga 

faktorer. Då studien analyserar just dessa komplexa relationer är alltså en fallstudie att föredra, 

och eftersom studien skapar en förståelse genom djup och detaljrik analys har studien ett 

beskrivande format. 

  

Fallet som undersöks är ett teoretiskt införande av ett IT-system, som åtminstone i Sverige ännu 

inte finns, vilket gör det till en samtida studie (Oates, 2006, s144). I enlighet med Oates 

beskrivning av en kortsiktig, samtida studie samlas observationer från intressenter som redan 

är insatta i nuläget, vilket i sin tur leder till en god beskrivande bild av fallet.  

3.2 Datainsamling 

Studien undersöker den insamlade teorin från kapitel tre där problematik och risker samt 

motsvarande styrkor och möjligheter identifieras. Teorin ligger som underlag för utformningen 

av vidare informationsinsamling genom intervjuer, och dessa används som huvudsaklig metod 

för att identifiera åsikter och aktuell information kring fallet. Intervjuerna används som material 

för analys i senare kapitel, och ställs mot den föreliggande dokumentstudien i kapitel tre för att 

stärka eller försvaga svaren som framställs av intervjuerna.  

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer utförs av mig och är i första hand inspelade i person med intervjupersonerna. 

Däremot är det prioriterat att få svar från rätt personer, och mail- och telefonintervjuer används 

då intervjuobjekten önskar det. Intervjuerna har en semistrukturerad form, vilket innebär att 

intervjun följer fördefinierade teman enligt en framställd guide, men låter intervjupersonerna 

tala förhållandevis fritt under dessa teman. Semistrukturerade intervjuer underlättar för att ha 

ett tydligt mål, men för att också ge utrymme för intervjupersonerna att tala om sina egna 

erfarenheter och förhoppningar. Detta gäller för samtliga intervjuer, såväl i person intervjuer i 

person, intervjuer via telefon och via mail. Speciellt vid intervju via mail är det viktigt att 

frågorna är generellt ställda för att få breda svar, då jag som intervjuare inte har samma 

möjlighet att påverka intervjun som vid intervjuer i person. 
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Intervjuerna är delvis anpassade efter intervjuobjektet för att utnyttja deras erfarenheter fullt ut, 

vilket exempelvis innebär att en tekniskt fokuserad forskare får frågor kring tekniska problem. 

Speciellt användbara, menar Oates (2006, s188), är semistrukturerade intervjuer för att få fram 

mer detaljerad information, utan att driva iväg från de teman och frågor som ställs av 

intervjuaren. Semistrukturerade intervjuer är på samma sätt mycket användbara när forskaren 

vill utforska personliga åsikter eller känslor (Ibid), som är en central del i studiens mål. 

Avslutningsvis skapar som tidigare nämnt den föreliggande dokumentstudien från kapitel tre 

en grund för utformningen av intervjufrågorna. 

  

Oates (2006, s 150) beskriver en nackdel med fallstudier att det i vissa fall kan vara svårt att få 

tillgång till rätt platser och personer för att samla in data. Till viss mån är detta sant för studien, 

då många experter som har åsikter och erfarenhet i ämnet är upptagna med större uppdrag. 

Däremot ser många av dessa personer tydliga fördelar med att forskning bedrivs i ämnet, och 

att få tillgång till tillräckligt med intervjuobjekt är inte ett problem. En tydlig fördel med studien 

är att utföra forskning i området nu, då ingen utförlig nulägesanalys har publicerats sedan SOU 

2013:24, och för att det under studiens utformning snart är dags för allmänt val igen under 2018. 

  

Slutligen är det viktigt att vara medveten om sin egen inställning till ämnet och möjligheten att 

man som forskare är partisk i frågan, och att det inte påverkar utförandet av intervjun (Oates, 

2006, s 193). Intervjufrågorna är därför utformade för att vara neutrala, och jag som forskare är 

endast delaktig i diskussion under intervjuer när det är nödvändigt för att föra samtalet vidare. 

Slutligen presenteras i resultat och analys även intervjupersoners vilja att inte lägga positiva 

eller negativa värderingar i vissa av frågorna som ställs. 

3.2.2 Forskare och experter för intervjuer 

Frågeställningen i kapitel två refererar till åsikter från “forskare och experter” angående 

införandet av ett svenskt i-röstningssystem. Dessa forskare och experter är alltså de som studien 

använder som intervjupersoner för datainsamling, för att på så sätt svara på frågeställningen. 

Studien definierar forskare och experter som personer med speciellt starka anknytningar eller 

åsikter i ämnet, främst på ett akademiskt eller professionellt plan. 

  

För att hålla studien objektiv och bred väljer studien intervjupersoner med olika bakgrund och 

ställning till ett i-röstningssystem, vilket bidrar till att genomföra en undersökning där olika 

synpunkter och resonemang finns representerade. Nedan följer ett antal olika grupper som 

bedöms relevanta för studien, och studien intervjuar minst en person ur varje grupp. 

  

 Forskare med bakgrund inom e-röstning. 

 Utvecklare med erfarenhet av e-röstning. 

 Forskare med bakgrund inom IT-säkerhet. 

 Experter inom offentlig digitalisering. 

 Experter som deltagit i offentliga utredningar kring e-röstning. 

  

Dessa grupper är valda utifrån studiens syfte och täcker de kunskapsområden som är av intresse. 

Ett fokus ligger på forskare och experter som deltagit i utredningar då de har mycket kunskap i 

ämnet sedan tidigare, förstår vikten av att bedriva ytterligare forskning och är goda kandidater 

för att delta i statliga utredningar i framtiden. 
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3.3 Dataanalys 

Då studien analyserar text i form av transkriberade intervjuer och skapar detaljerad förståelse 

av nuläget innebär det att studien utför en kvalitativ dataanalys. Kvalitativ dataanalys är 

tidskrävande och förlitar sig på hur väl forskaren tolkar den informationen som utvinns av 

intervjupersoner med relevanta mönster och teman (Oates, 2006, s 267). En kvalitativ 

dataanalys ger dock djup insikt, och datainsamling på andra sätt än intervjuer förminskar 

möjligheten till djupgående och ärliga svar.   

  

Med hjälp av att granska tidigare studier finns redan förutbestämda teman för analysen, detta 

innebär dock inte att nya teman inte förekommer under intervjuer och även dessa tas i 

beaktning. Analysen har därför en abduktiv ansats, vilket innebär en kombination av den 

deduktiva och induktiva ansatsen som beskrivs av Oates (s 269). Den abduktiva ansatsen ger 

forskaren en förankring i tidigare forskning utan att överse viktiga upptäckter under 

datainsamlingen.  

  

Fokus under analysen ligger vid att tolka intervjupersonens åsikter kring redan identifierade 

för- och nackdelar, hur de anser att dessa kan hanteras eller ifall de inte är av markant vikt. 

Vidare är det viktigt att få fram vilka faktorer intervjupersonen bedömer kommer att påverka  en 

process att införa ett i-röstningssystem eller för att ändra på det nuvarande systemet. Resultatet 

av studien är då en tolkning av intervjupersonernas ställning till i-röstning, och vilka faktorer 

som påverkar införandet av ett i-röstningssystem, med en modell som illustrerar hur processen 

ser ut och hur faktorerna påverkar den. För att framställa detta resultat används följande teman 

under analysen och presenteras i resultatet.  

 

 

 Inställning till i-röstningssystem hos forskare och experter. 

 Juridiska, politiska och sociologiska påverkande faktorer. 

o Viljan att införa systemet. 

o Tolkning av de grundläggande principerna för val. 

o Tillsättning av utredningsgrupp. 

 Tekniska påverkande faktorer. 

o Verifierbarhet. 

o Säkerhet. 

 Ekonomiska och tidsmässiga påverkande faktorer. 

o Budgetering. 

o Diskussion och utvärdering. 

o Testning och förbättring. 
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4. Empiri och analys 

I kapitlet nedan presenteras och tolkas den insamlade datan.  Flera intervjuer utförs med 

anteckningar och saknar inspelning, vilket är anledningen till att svaren presenteras utan 

citeringar av intervjupersonerna. Sammanfattning med viss värdering från mig själv är därför 

oundvikligt, vilket leder till att de två delarna presenteras under samma kapitel, även om de 

skiljs åt i så stor utsträckning som möjligt. 

4.1 Intervjupersoner 

Nedan följer en tabell som visar vilka personer som svarade på frågor, vilken erfarenhet de har 

och hur intervjun utfördes eller svaren togs emot. 

  

  

Intervjuperson Erfarenheter Typ av intervju Dokumentering 

Douglas 

Wikström 

Lektor i kryptografi, forskare och 

utvecklare inom e-röstning. 

Personintervju Anteckningar 

David Bismark Doktorerade i e-röstning, agerade 

expert vid SOU 2013:24. 

Telefonintervju Anteckningar 

Charlotte 

Brogren 

GD för Vinnova, medlem av 

digitaliseringsrådet. 

Personintervju Inspelning 

Kristina Lemon Delaktig i utformning av 

Rec(2004)11, expert vid 

vallagsutredningen 2011. 

Mailintervju Mail 

  
Tabell 1: Information kring utförandet av intervjuer. 

  

Som tidigare nämnt i kapitel 3.2.1 är studiens förstahandsval av intervjuformat i person med 

inspelningsverktyg. På grund av intervjupersonernas upptagna vardag är dock en intervju utförd 

via mail och en via telefon med anteckningar. Wikström avböjde från att bli inspelad, och 

utförliga minnesanteckningar används istället för inspelning.  

  

På grund av intervjupersonernas olika bakgrunder och erfarenheter diskuteras olika ämnen 

olika mycket beroende på person. De ämnen som tas upp i samtliga intervjuer är för- och 

nackdelar med systemet. Ämnen som varierar mellan intervjuer är röstning i stort, tekniska 

aspekter och införandeprocessen. Wikström och Bismark har en mer teknisk bakgrund och står 

för svaren kring de tekniska aspekterna. Brogren och Lemon står främst för svaren kring 

röstning i stort och införandeprocessen. 
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4.2 Intervjusvar 

Nedan följer en sammanställning av svar och tankar från intervjupersonerna. Svaren delas upp 

i fyra huvudsakliga grupper för att analyseras. Viktigt att notera är att svaren ges i egenskap av 

person med erfarenhet, och inte som representant av en organisation.  

4.2.1 Fördelar 

Då intervjupersonerna som tidigare nämnt har olika bakgrunder och erfarenheter framstod även 

olika fördelar med systemet. Två av intervjupersonerna har mer teknisk bakgrund och de andra 

har mer fokus på mjuka parametrar som tillgänglighet och förenkling för valdeltagarna. Tre av 

intervjupersonerna nämner en fördel som inte finns i den tidigare forskning som studeras, 

nämligen möjligheten att skapa nya demokratiska former och möjlighet till högre grad av 

demokrati. Ett i-röstningssystem hade enligt intervjupersonerna underlättat för att genomföra 

folkomröstningar, vilket är allt vanligare i närliggande länder som Finland, Schweiz och Island 

under senare år. I-röstning hade också möjliggjort en form av demokrati som kallas liquid 

democracy, där regeringen och riksdagen inte styrs av mandatperioder på samma sätt som i 

representativ demokrati. Istället är tanken att medborgare kan ändra vem som representerar sin 

röst när som helst, vilket då kan leda till att de beslut som fattas mer representerar folkets 

åsikter. 

  

De mjukare fördelarna som nämns stämmer mer överens med tidigare presenterad teori. Två av 

intervjupersonerna menar att en fördel med i-röstning är möjligheten att förenkla för personer 

som inte kan eller vill ta sig till vallokal. Lemon utvecklar detta och talar om möjligheter till 

funktionsanpassning i programvaran, där man kan förändra hur information presenteras med 

olika storlekar och kontrast på text, textuppläsning och översättning till flera språk. Även 

möjligheten till ekonomiska fördelar i längden kommer fram från två intervjupersoner, dock 

var man eniga om att det initialt handlar om en stor investering.  

  

En aspekt som det talas mycket om var den administrativa processen. Inom det administrativa 

finns ett flertal fördelar, där de flesta är uppgifter som idag antingen tar tid och kan 

effektiviseras, och uppgifter där människor kan räkna eller skriva fel. Bland annat talar ett par 

intervjupersoner om att det blir enklare att tolka röster, och man förminskar det antal röster som 

idag ogiltigförklaras för att de är slarvigt eller felaktigt ifyllda. I-röstning skulle också förhindra 

att vissa partiers röstsedlar ibland inte finns representerade i vallokaler, och förminskar den tid 

som rösträknare lägger på att ta fram resultatet, samt den tid valrörelsen lägger på att redovisa 

resultatet. Antagandet om att systemet skulle ha en positiv påverkan på valdeltagandet stärktes 

inte av intervjuerna, då två av intervjupersonerna menar att det inte finns belägg för att det 

skulle ha en påverkan. 

  

Utifrån Wikström och Bismarks intervjuer framgår att den viktigaste aspekten med i-röstning 

är själva verifierbarheten. Verifierbarheten är då inte bara en rekommendation för att behålla 

förtroende i valsystemet, utan poängen är snarare att systemet kan bevisa med matematiska 

formler att valet är korrekt genomfört, utan fusk eller manipulering. Bara faktumet att ett land 

skulle implementera ett sådant system tyder på att de tar demokratin och säkerhet på allvar. 

Som exempel menar Bismark att ingen regering som funderar på valfusk skulle införa ett 

system som direkt motarbetar fusk eller manipulering. Tekniska lösningar kan också förminska 
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problem för människor som redan med dagens system blir pressade till att rösta på ett visst sätt, 

ofta av partners eller familjemedlemmar, genom att erbjuda en röstningskanal som har detta 

problem i åtanke. Slutligen talar Wikström om problem och sätt att utnyttja dagens 

röstningssystem, och att man kan förminska vissa av dessa med ett i-röstningssystem. 

4.2.2 Nackdelar 

De grundläggande problemen som finns och talas om i anknytning till de demokratiska kraven, 

alltså fria och hemliga val, är till stor del i linje med den tidigare forskning som presenteras i 

kapitel tre. Lemon talar här om ett antal risker som kan skada delar av de grundläggande 

principerna. En risk är att valhemligheten inte kan garanteras eller upprätthållas. En annan risk 

är att fria val inte kan garanteras, ifall det möjliggör röstning under hot eller påtryckning. Vidare 

talar Lemon om risker för försäljning av röster och mer övergripande problem som försvårande 

av valobservationen, som idag är offentlig, och en risk för lägre tillit till valprocessen generellt. 

Wikström erkänner också till stor del att dessa risker existerar, men utvecklar frågan något. 

Wikström menar att dessa problem redan finns i dagens röstningssystem och inte hade uppstått 

av ett införande, speciellt i frågan om röstförsäljning och inkräktandet på det fria valet. Ur ett 

riskperspektiv menar Wikström dock att detta är ett mycket litet problem, då röstförsäljning i 

större skala skulle upptäckas och principen om fria, hemliga val skulle kunna stärkas genom 

utveckling riktad mot dessa risker. Brogren talade om att folk verkar värna om 

röstningsritualen, och att det eventuellt kan uppstå negativa effekter från att förminska den. Vid 

införandet av ett i-röstningssystem är det då möjligt att man antingen tappar förtroendet för 

valrörelsen om man inte längre kan se och ta på processen, eller att man tappar lusten att rösta 

för att det är för enkelt. Däremot berättar hon också att sådana inställningar förändras över tid, 

och att man i framtiden kanske ser på röstningsritualen från ett helt annat perspektiv. 

  

Intervjupersonerna är mer splittrade kring de tekniska och hårda problemen. Något som flera 

talar om, och ingen förnekade, var risken för höga kostnader för utveckling, där det också alltid 

finns en risk för att systemet inte kommer till användning. Brogren och Lemon talade om risk 

för identitetsförfalskning, hackning eller infiltrering av systemet, samt en risk för fel i gränssnitt 

så att man felaktigt summerar fysiska och digitala röster. Däremot menar Wikström här att även 

fast det teoretiskt sett är möjligt att användarnas datorer blir påverkade av skadlig kod behöver 

det inte vara troligt att det händer, eller ens att förövaren kan få ut något av det som de inte kan 

framställa på andra sätt i dagsläget. 

  

Bismark tar upp två problem med i-röstning som ingen av de andra intervjupersonerna nämner. 

För det första diskuterar han ett problemet everlasting privacy. Everlasting privacy refererar till 

faktumet att någonting som är säkert för hackning genom kryptering eller liknande idag inte 

nödvändigtvis är det i framtiden. För det andra identifierar Bismark ett problem med 

införandeprocessen. Om riksdagen tar beslut på att införa eller börja testa i-röstning till ett visst 

datum, men underskattar tiden eller resurserna som behövs, finns risken att man kommer in i 

ett pressat läge och vill ta genvägar i processen. 

4.2.3 Tidfaktorer och införandeprocessen 

På frågan om vad som skulle kunna få igång en utredning eller process svarar 

intervjupersonerna olika, men anledningen till att frågan inte diskuteras mer är de enade om. 
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Tre av intervjupersonerna nämner att det saknas politisk vilja att utreda frågan vidare, Bismark 

utvecklar detta och menar att det behövs någon som brinner för frågan och tar upp den i 

riksdagen. För att komma till det stadiet tror Bismark att det behövs ett tryck eller behov från 

väljarna som inte heller verkar finnas i dagsläget. Däremot tror han att det kan finnas en chans 

att tryck uppstår ifall fler länder börja använda sig framgångsrikt av folkomröstningar, och ifall 

det finns en vilja att använda sig mer av folkomröstningar hos Svenskar. 

  

Intervjupersonerna för fram helt olika punkter även under frågan om hur juridik och politik 

påverkar införandeprocessen. Lemon ger tydliga svar om att alla de grundläggande principerna 

för röstning måste uppfyllas oavsett röstningskanal, och att det finns en stor respekt för de 

utmaningar som är förknippad med elektronisk röstning. Vidare anser Lemon att alla 

röstningskanaler ska uppfylla ett behov från väljarna gällande tillgängligheten till 

röstningsprocessen. Brogren menar istället att man har en stor försiktighet mot nya tekniska 

lösningar, och att jurister ofta begränsar möjligheter till ny teknik som hade gynnat samhället. 

På grund av den tröghet som finns i det offentliga systemet menar Brogren att frågan måste 

göras tillräckligt stor i regeringskansliet. Där behöver en tydlig förändring visas och vad det 

skulle innebära, samt motivera varför det behövs, för att någon digitalisering som helst ska 

kunna ske. Det enda vallagsmässiga hindret som framstod från intervjuerna var att lagen inte 

tillåter mindre testval, och att det hade underlättat för en utvecklingsprocess. 

  

Innan någon utvecklingsprocess inleds är intervjupersonerna enade om att ämnet behöver 

diskuteras ordentligt. En central diskussion verkar vara vilket system man bör gå vidare med, 

och där är det viktigt att man har ett system som passar de ändamål Sverige kommer att använda 

det till, och att systemet kan hantera just Sveriges problem. Man behöver se till att systemet är 

utformat efter gällande lagstiftning och värderingar. Ifall avvägningar görs mellan olika 

värderingar, som exempelvis tillgänglighet och valhemlighet, måste också detta diskuteras och 

motiveras. I samband med detta menar ett par av intervjupersonerna att man kommer behöva 

göra riskanalyser, där analysen tar i beaktning det system som föreslås och det samhället som 

råder vid tillfället. Slutligen är intervjupersonerna också enade om att kritik alltid kommer att 

finnas oavsett vilket system man går vidare med, det innebär dock inte nödvändigtvis att 

systemet är oanvändbart. Snarare är det ett till moment där man behöver möta och ta till sig 

kritiken, och motivera valen som har gjorts. 

  

Det ekonomiska är alltid en central del kring stora projekt, och inte speciellt förvånande är det 

även centralt i i-röstningsfrågan. En utvecklingsprocess hade inte gått vidare utan speciella 

medel och uppdrag enligt Lemon, det kräver alltså tilldelning av budgetmedel från regeringen. 

En observation som Wikström förde fram är att forskning kring röstningssystem får väldigt lite 

statlig finansiering. Han berättar att hans egen forskning i e-röstning inte får något 

forskningsbidrag utan att han lägger sin egen tid och egna resurser på den forskningen. 

  

Själva utvecklingsprocessen verkar enligt Bismark och Wikström inte ta markant tid, Wikström 

menar att tekniken finns i dagsläget och att hans egna system kommer att vara klart inom kort. 

Det som däremot verkar ta tid är enligt Bismark att ventilera systemet och utveckla transparent 

så att det blir så bra som möjligt. Efter utveckling behöver man också utvärdera systemet, vad 

användare tyckte och hur det påverkar tilliten. De system som finns och har prövats i andra 

länder har alla blivit markant bättre av utvärdering och testning. Man bör enligt Bismark räkna 

med utvärdering och testning för att få ett bra system, förslagsvis i mindre kommuner likt 

testningen i Norge, snarare än att räkna med att ett system kan fungera felfritt från början. 
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Några fasta tidsangivelser eller utvecklingsperioder är svårt att utröna från intervjuerna, men 

flera intervjupersoner räknar med att det tar minst en regeringsperiod att utreda, remittera, 

besluta och utveckla. Om tanken är att testa först på ett allmänt val bör man således inleda 

processen direkt efter eller straxt innan det föregående valet. 

4.2.4 Teknisk genomförbarhet 

Tre av intervjupersonerna är övertygade att man bör vara pragmatisk i utvecklingen av ett i-

röstningssystem. Med det menar de att det ofta är omöjligt att tekniskt lösa alla problem perfekt, 

men det går att lösa tillräckligt bra och sedan utveckla vidare allt eftersom nya problem eller 

lösningar uppstår. Nya innovativa system drar även till sig experter och forskare, och osäkra 

system hade upptäckts och förbättrats inom kort. För att göra detta är de flesta 

intervjupersonerna övertygade om att ett egenutvecklat system är ett krav.  

  

Bismark och Wikström menar att verifieringen är fullt möjlig och kan garantera att valet varken 

har blivit utsatt för fusk eller att röster har blivit manipulerade. Tekniken är mer eller mindre 

färdig i dagsläget, och båda intervjupersonerna menar att Wikströms egna system antagligen är 

ett av världens främsta system vad gäller säkerhet och verifiering. Ett problem som de erkänner 

och nämnts tidigare är att man aldrig kan veta när i framtiden som tekniska genombrott kan 

överkomma dagens kryptering, och lösningarna är därför aldrig oändligt framtidssäkra. 

Däremot menar de även här att man bör tänka pragmatiskt, och exempelvis inte göra alla röster 

offentliga bara för att de är säkert krypterade idag. Bismark och Wikström är också säkra på att 

det inte är ett problem med tekniskt stabila system för att undvika problem som att förlora lagrad 

data eller andra hårdvaruproblem, och risken för skadlig kod som läser av och kartlägger röster 

är låg och saknar realistiska motiv. Slutligen var Wikström av åsikten att man behöver utveckla 

ny autentisering, då BankID som används flitigt idag är privatägt och utvecklat av banker, och 

saknar transparens för att veta hur säkert det egentligen är. Istället bör en lösning tas fram där 

även autentiseringen är egenutvecklad tillsammans med systemet, för att vara så anpassat som 

möjligt mot röstning. 

4.3 Analys av intervjusammanställning 

I kapitlet som följer tolkas den data som har presenterats i föregående kapitel. Vi ser hur 

intervjupersonerna förhåller sig till de för- och nackdelar som introducerades i teoridelen, 

diskuterar vilka faktorer som påverkar en införandeprocess av i-röstning och hur 

intervjupersonerna ställer sig till systemet. 

4.3.1 Teorianknytning 

Av de problem och risker som identifieras från tidigare forskning i kapitel 2.5 instämmer 

intervjupersonerna på majoriteten av punkterna. En stor skillnad var att flera intervjupersoner 

inte ser de tekniska aspekterna som problem. Istället menar man att både hårdvara och mjukvara 

i dagsläget är tillräckligt utvecklad för att kunna överkomma de hot och risker som tidigare 

identifierats. Detta med utgångspunkten att tekniken endast tar hänsyn till de problem som är 

troliga att inträffa, och också i jämförelse med det system som används idag. Vidare anser 
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Wikström och Bismark inte bara verifiering som ett ickeproblem, utan som en central fördel till 

varför systemet är användbart för en demokrati. Det är också en stor skillnad från tidigare 

forskning i hur mycket direktdemokrati som nämns. Alla intervjupersoner nämner 

folkomröstningar som en fördel, och Wikström och Bismark utvecklar detta med nya former 

av direktdemokrati som liquid democracy. I den tidigare forskning som studerats diskuterades 

inte direktdemokrati alls på samma sätt. 

  

Det som däremot erkänns som problem är systemets omdiskuterade förmåga att upprätthålla 

fria och hemliga val. Problemet i sig är då inte att systemet antingen kan eller inte kan tillgodose 

dessa krav, utan huruvida man tolkar systemets funktioner som tillräckliga för att upprätthålla 

principerna. Problemet ligger då åt det politiska hållet, och kan antagligen endast överkommas 

av en åsiktsförändring genom diskussion, snarare än genom vidare tekniska framsteg. Som flera 

av intervjupersonerna nämner handlar det om en pragmatisk inställning, och antagligen hur man 

då kan få jurister och politiker att dela den inställningen. Som den tidigare forskningen antyder 

är vilka som tillsätter regeringen också en påverkande faktor, men ett problem som 

intervjupersonerna identifierar är att det oavsett regering inte verkar finnas ett intresse i frågan. 

  

Det ekonomiska tolkar jag endast som ett mindre problem, regeringen verkar helt enkelt inte 

vilja investera i något som inte har fångat intresse. Wikström talar om att det är svårt att få 

statliga resurser till vidare forskning och utveckling av systemet, och att det är få övriga som är 

intresserade av att köpa eller investera. Däremot menar Brogren och Lemon att val självklart 

får kosta pengar, men att det är en budgetfråga. Därför drar jag slutsatsen att det finns resurser 

ifall regeringen och riksdagen övertalas att systemet fungerar, att det fyller ett behov och att det 

finns en tydlig vilja från svenska folket. En annan problematik i anknytning till det ekonomiska 

som Bismark framför är ifall man underbudgeterar processen, och går vidare med 

färdigutvecklade system istället för egenutvecklade i hopp om att spara pengar. Det finns också 

risken att tiden det tar att utveckla och utvärdera underskattas, vilket kan leda till ett pressat 

tidsläge där regeringen köper ett färdigutvecklat system eller avslutar processen helt. Bismark 

lägger mycket fokus på att man ordentligt testar och utvärderar systemet. Han antyder att ingen 

forskning pekar på att förtroendet till systemet skulle vara låg, men att det hela tiden måste 

utvärderas för att säkerställa att förtroendet faktiskt är högt. 

  

Precis som enligt tidigare forskning (Solvak & Vassil 2016, s 169) visar intervjuresultatet att 

valdeltagandet inte skulle öka. Andra punkter där teorin stöds av intervjupersonerna är speciellt 

den ökade tillgängligheten och säkerheten. Det framgår tydligt av Bismark och Wikström att 

ett välutvecklat och anpassat system skulle kunna höja säkerheten och korrektheten i valen, 

men huruvida det leder till ökad tillit till valrörelsen återstå att se från utvärderingar i efterhand. 

Tillgängligheten tolkas också som en bekräftad fördel, då flera intervjupersoner talar om den. 

Med tanke på att Lemon också nämner ett krav på att nya röstningskanaler måste fylla ett syfte 

för tillgänglighet, ser studien detta som en av de främsta möjligheterna till att inleda en 

utredning i dagsläget. 

  

Möjligheten att vinna ekonomiskt på systemet verkar vara låg, de flesta intervjupersonerna 

verkar ense om att det kommer dröja innan systemet sparar ekonomiska resurser. Det finns även 

risken för att processen avslutas tidigt med stora initiala investeringar. Resursmässigt verkar 

det ändå finnas anledningar att införa systemet. Flera intervjupersoner talar då om att 

effektivisera valrörelsen, exempelvis kan valresultat framställas snabbare, och det kan leda till 

ett mer digitalt centraliserat system där man i framtiden har lättare att tillägga digitala 



26 

 

innovationer. Däremot anser inte studien att dessa fördelar är något som markant kommer 

påverka en utredning eller införandeprocess, men eventuellt ligga som argument i fördel det 

om processen kommer dit. Andra områden som vidareutveckling av e-förvaltningen eller 

besparing av resurser i offentliga sektorn talade ingen av intervjupersonerna om. 

4.3.2 Inställning till systemet och dess fördelar 

Generellt sett verkar intervjupersonerna vara för ett i-röstningssystem, med ett undantag där 

personen inte vill lägga värderingar i huruvida systemet är positivt eller negativt. Med detta 

sagt är det också under förutsättningarna att man utvecklar ett anpassat system och kommer 

fram till lösningar på de problem som identifierats. Det är också värt att nämna att tidigare 

forskning från närliggande länder pekar på att folket är generellt sett positiva till i-röstning, och 

även här i Sverige enligt en Sifo-undersökning som Bismark utförde. Däremot anser flera av 

intervjupersonerna att ämnet diskuteras väldigt lite i Sverige, och att det är svårt att veta 

huruvida det finns en vilja från folket att utreda ämnet vidare utan att ämnet talas om oftare.  

  

I den offentliga sektorn verkar det vara lite annorlunda. På grund av den avhållsamhet till teknik 

och innovation som verkar finnas, främst i regeringskansliet, kommer det antagligen att krävas 

mycket tryck utifrån för att gå vidare med en utredning. Även när en utredning har inletts är det 

svenska politiska systemet trögt, och det verkar finnas en risk att processen blir utdragen eller 

avslutad i förtid trots eventuellt positiva utfall. 

4.3.3 Summering av införandeprocessen och dess hinder 

Det allra största problemet som för tillfället förhindrar en utredning är avsaknaden av tryck eller 

vilja från svenska folket att införa ett system. Resultatet blir då att regeringen inte har något 

incitament att gå vidare med en utredning, då de andra positiva aspekterna av i-röstningssystem 

är för svaga eller outforskade. För att skapa vilja hos folket finns det enligt intervjuresultatet 

två identifierade möjligheter. Den första möjligheten för tryck är genom att tillräckligt många 

uppmärksammar tillgängligheten som ett i-röstningssystem skulle kunna tillföra. Den andra 

möjligheten är att det efterfrågas fler folkomröstningar, eller andra former av direktdemokrati 

där i-röstning har ett klart övertag i genomförbarhet. Att systemet är verifierbart anser studien 

också vara en stor fördel, men dessvärre en fördel som antagligen inte kommer skapa tryck från 

folket. Sverige har redan en hög grad av valdeltagande och tillit till valrörelsen, och därför antas 

funktioner som kontrollerar korrektheten av valet ha en mindre påverkan än om förtroendet 

hade varit lågt.  

  

Ifall regeringen väljer att gå vidare med en ny utredning kommer det enligt intervjupersonerna 

att ta cirka fyra år att genomföra, detta inkluderar utredningen i sig men även remittering, 

diskussion och beslut. Huruvida utredningen får positiva utfall hänger också delvis på vilka 

personer regeringen uppdrar att genomföra utredningen och vilka resurser de får. Enligt 

Bismark och Wikström är det mycket varierande kunskapsnivå i ämnet hos de som tidigare har 

varit delaktiga i utredningar, och det kan leda till att ogrundade spekulationer och 

teknikskepticism följer med i rapporten. Efter en utredning är det nödvändigt med utförliga 

diskussioner och analyser, mestadels av de risker som identifieras i utredningen. För att komma 

förbi detta behöver främst ett tydligt behov av systemet identifieras och det måste finnas en 

övertygelse om att det kan upprätthålla de grundläggande principerna för val. Efter utredning 
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kvarstår de anpassningar som behöver ske utifrån rådande lag och budget. Utredningen kommer 

att identifiera revideringar av vallag ifall det krävs och föreslå en förändring till riksdagen, man 

kommer också att behöva allokera tydliga resurser genom budget vilket kan finnas tillgängliga 

först  i nästkommande budgetår. 

  

Utvecklingen av systemet i sig tar som tidigare nämnt inte speciellt lång tid, det som däremot 

tar tid är testning av produkten så att den fungerar som planerat och med tillfredsställande 

resultat. Initial utveckling och testning bör inte ta mer än ett år, men sedan behöver man testa 

det i ett riktigt val, även om det är ett mindre kommunalval eller liknande kommer 

möjligheterna att göra riktiga test att vara sporadiska. Efter testning i riktiga val krävs 

utvärdering av systemet för att garantera att förtroendet i valsystemet håller fortsatt höga 

värden, och att man inte har missat något i utvecklingsfasen. Det är också viktigt att hålla i 

åtanke att denna del av införandet inte stannar här, utan ett realistiskt system kräver kontinuerlig 

utvärdering och översikt för att vara genomförbart. Har man inte det i åtanke kommer systemet 

högst sannolikt förr eller senare att möta kritik från externa experter och forskare, och behöva 

justeras eller avvecklas. 

4.3.4 Processmodell 

 

 
Figur 2: Processkarta över införandeprocessen av ett i-röstningssystem. 

 

Modellen ovan, figur 2, illustrerar processen som studien identifierar genom teori och 

intervjuanalys, och används för att tydliggöra och kartlägga de faktorer som påverkar 

införandeprocessen. Modellen antar att dagsläget inte kommer att ändras utan tryck någonstans 

ifrån och inleds av att trycket finns i form av en trigger, alltså en händelse där man anser att 

någonting har förändrats. Modellen anger fem tydliga faser i införandeprocessen och dessa faser 

är iterativa i enlighet med svar från intervjupersoner. Med att processen är iterativ menas att 

den aldrig kommer att skapa ett önskvärt slutgiltigt resultat, utan repeterar sina faser under tiden 
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systemet är i funktion. Det önskvärda resultatet är istället att systemet alltid är under konstant 

revision och utvärdering, för att garantera att det fortsatt uppfyller kraven som ställs på 

systemet. Det enda sättet att avsluta processen är ifall man finner det olämpligt att fortsätta med 

frågan, och kommer att ske i någon av utrednings- eller diskursfasen. Modellen anger heller 

inga tidslinjer då detta anses vara allt för flytande, trots att vidare undersökning antagligen kan 

urskilja somliga av de enskilda processernas tidsramar. 
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5. Slutsats 

Syftet med studien som identifieras i kapitel 1.3 är att analysera för- och nackdelar med ett 

internetröstningssystem ur olika perspektiv, och presentera faktorer som har en tydlig påverkan 

på en införandeprocess av ett internetbaserat röstningssystem. För att uppfylla syftet ställer 

studien följande frågor: 

  

 Hur ställer sig forskare och experter i Sverige till införandet av ett svenskt i-

röstningssystem? 

  

 Vilka faktorer har en tydlig påverkan på införandet av ett svenskt i-

röstningssystem? 

  

För att svara på frågorna använder studien mina tolkningar av intervjusvaren som presenteras 

i kapitel 4.3. Svaren presenteras under punkterna nedan. 

5.1 Inställning till i-röstningssystem hos forskare och experter 

Inställningen är överlag positiv till i-röstning hos de intervjupersoner som studien har varit i 

kontakt med. I ett fall är personen tydlig med att inte lägga någon värdering i huruvida det 

systemet är positivt eller negativt. Det som kan sägas är i varje fall att ingen är direkt emot 

systemet, utan intervjupersonerna belyser mestadels de fördelar som i-röstning kan medföra till 

valrörelsen. Man är dock medveten om att i-röstning inte kommer utan risker, och att dessa 

måste motverkas i störst möjliga mån, men att systemets nackdelar och risker inte är orimliga 

eller oöverkomliga. 

5.2 Påverkande faktorer 

Nedan följer de faktorer som identifieras under studien och har en tydlig påverkan på 

införandet av ett svenskt i-röstningssystem, samt vilken eller vilka faser i processen de 

påverkar. Faktorerna delas upp i tre underkategorier i enlighet med de teman som analyseras 

och framställs i kapitel 3.3, dessa underkategorier visar på de olika områden av faktorer som 

identifieras av studien. 

5.2.1 Juridiska, politiska och sociologiska faktorer 

 Viljan att införa systemet. 

o För att starta processen behövs en vilja från riksdagen som kan uppstå på olika 

sätt, detta är vad som i figur 2 kallas för triggerfasen. Mest troligt är att den 

uppstår av ett tryck från svenska folket, exempelvis genom att de kräver 

tillgängligheten som ett system hade tillfört eller att de tydligt visar viljan att 

delta i fler folkomröstningar. 
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 Tolkning av de grundläggande principerna för val. 

o Både för att inleda och avancera i processen behöver man ständigt tolka systemet 

som att det upprätthåller kraven för hemliga, fria och direkta val. Alltså att 

användaren får tillräckligt med stöd för att få rösta enligt sitt eget tycke och utan 

att det finns möjlighet att någon får reda på hur någon annan har röstat. Detta 

innebär också att de som tillsätter posterna som kommer att uttala sig i frågan, 

t.ex. justitieministern, representerar en viktig faktor i införandeprocessen. 

Tolkning av de grundläggande principerna för val sker i både utrednings- och 

diskursfasen i figur 2, och ett negativt utfall leder till att processen avslutas. 

 

 

 Tillsättning av utredningsgrupp. 

o Vid en eventuell utredning påverkar det också vilka som blir tillfrågade att delta 

i utredningen, deras tidigare erfarenheter och inställning till systemet. 

Utredningsgruppen tillsätts under utredningsfasen i figur 2. 

5.2.2 Tekniska faktorer 

 Verifierbarhet. 

o Att man har ett verifierbart system som garanterar användare att deras röst 

räknas korrekt har en möjlighet att skapa tryck från folket. Av internationella 

erfarenheter och dagens experter anses det också vara ett krav för att införa 

systemet. Kravet på verifierbarhet uppfylls i utvecklings- och testningsfasen i 

figur 2. 

 

 

 Säkerhet. 

o Utöver verifierbarhet anser man det vara ett krav att systemet är tillräckligt 

säkert för att minimera risken för manipulering av valresultat och andra hacking 

attacker. Under samma punkt är det också nödvändigt att säkerställa att systemet 

är tillräckligt hållbart, vilket exempelvis innebär att det måste finnas backup-

system för krissituationer. Kravet på säkerhet uppfylls i utvecklings- och 

testningsfasen i figur 2. 

5.2.3 Ekonomiska och tidsmässiga faktorer 

 Budgetering. 

o Att utvecklings- och införandeprocessen får en tillräcklig budget är något som 

tydligt påverkar huruvida systemet får ett positivt utfall eller inte. Budgeteringen 

sker i diskursfasen i figur 2 och påverkar hur processen går vidare in i 

utvecklingsfasen. En otillräcklig budget riskerar att systemet som utvecklats blir 

undermåligt och möter stor kritik i senare testning och utvärdering, och att 

processen då avslutas.  

  

 Diskussion och utvärdering. 

o Av samma anledning som budgeteringen är det viktigt att man inte underskattar 

tiden och vikten av att diskutera systemet ordentligt. Diskussion sker i 
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diskursfasen i figur 2 och påverkar hur processen går vidare in i utvecklingsfasen 

samt testning och utvärderingsfasen. 

 

 Testning och förbättring. 

o För att utveckla ett system som är tillräckligt bra krävs tid och budget för utförlig 

testning. Det är också viktigt att ha inställningen att systemet inte är färdig så 

fort det har utvecklats en första omgång, utan att det tar tid och möjligtvis flera 

iterationer av processen för att uppnå ett optimalt resultat. Testningen sker i test 

och utvärderingsfasen i figur 2, och påverkar hur systemet går in i diskursfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

6. Diskussion 

I följande kapitel så lyfts problem som studien påträffade, och diskuterar hur dessa hade kunnat 

förminskas eller undvikas. Det diskuteras också kort vilken vidare forskning som hade varit 

intressant utifrån vad denna studie har upptäckt. 

6.1 Reflektioner från studien 

Någonting som jag i början ansåg vara enbart positivt med studien var att endast lite forskning 

tidigare har bedrivits inom e-röstning i Sverige. Som en av intervjupersonerna nämnde är vi 

desto duktigare på att observera andra länders framsteg internationellt. Detta var bra utifrån 

synpunkten att skapa ett intressant ämnesval och för att fånga läsaren. Dock var det mindre bra 

i frågan om att faktiskt genomföra studien och hitta intervjupersoner, då det visade sig svårt att 

hitta folk som har tidigare erfarenheter eller vill kalla sig experter inom området.  

  

Inte bara var det svårt att hitta och kontakta folk med expertis inom i-röstning, det ledde också 

till att det blev svårare att få intervjuer överlag. Många av de personer och organisationer som 

jag hörde av mig till ansåg att de inte hade tillräckligt med erfarenhet i ämnet för att vilja uttala 

sig, även ifall det inte var just den erfarenheten som jag ville diskutera med personen i fråga. 

Det var också ett flertal organisationer och personer som inte svarade alls, vilket i somliga fall 

var väntat, men i andra en aning förvånande. Exempelvis fick jag inget svar från närings- eller 

justitiedepartementet, vilket går mot lagen om myndigheternas serviceskyldighet 

(Förvaltningslagen 1986:223, 4§). Detta resulterade i att studien endast utförde fyra intervjuer, 

varav en var via mail. För att få ett mer nyanserat svar hade det varit önskvärt att få intervjua 

ett fåtal personer till. Allra helst hade jag velat få tala med intresserade valforskare, med tanke 

på studiens statsvetenskapliga undertoner tror jag att de hade gett information som de forskare 

jag talade med inte hade. 

  

Väl inne i intervjuerna kunde det också vara svårt att få ut den informationen som studien var 

intresserad av. En intervjuperson avstod från att lägga värderingar i frågor, och undvek att svara 

på frågor som inte hade blivit utredda närmre. Andra hade svårt att komma på raka svar till de 

intervjufrågor som ställdes, vilket istället ledde till diskussion kring delar av ämnet som studien 

inte lade speciellt mycket vikt på. Det var också svårt att framställa intervjusvaren som 

objektiva då tre av fyra intervjupersoner var mycket positiva till systemet, och även här hade 

det varit önskvärt med en eller två till intervjupersoner, med mer erfarenhet av problem eller 

nackdelar med i-röstning. Sammanfattningsvis skapade insamling av empiri de flesta 

problemen. Eventuellt hade problemet kunnat förminskas av en snävare infallsvinkel där de 

mjuka parametrarna i införandeprocessen inte hade en lika stor roll, eller genom att göra ett 

större arbete över en längre tid, där det finns mer möjligheter att leta efter och utföra intervjuer. 

6.2 Vidare forskning 

En möjlighet till vidare forskning är att ta upp det fokus på juridik och politik som denna studie 

avgränsar sig från. Man skulle då kunna undersöka hur olika partier ställer sig till i-röstning 

ifall det hade uppstått ett tryck, eller vilka lagar och förordningar som hade behövts ändras och 
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följas för att kunna införa i-röstning. Det hade också varit relevant att göra en närmare studie 

av vilka möjligheter svenska folket ser med i-röstning, och vilka av dessa som de värderar 

högst, för att kartlägga eventuella triggers för inledande av processen som studien missat. 

  

Vidare hade det varit bra att undersöka de system som intervjupersonerna hävdar uppfyller 

kraven som ställs på i-röstning, hur dessa är uppbyggda och ifall de kan förbättras. Speciellt 

Wikströms egna system hade också varit relevant att jämföra mot andra länders i-

röstningssystem för att skapa en känsla av hur långt svensk forskning har kommit i ämnet. 

  

Slutligen anser jag det viktigt att jämföra i-röstning mot befintliga teorier om införandet av 

stora informationssystem på ett generellt plan. Det hade kunnat skapa en medvetenhet om vad 

det är som skiljer dessa åt, och kanske en uppfattning om huruvida det är något särskilt med att 

införa röstningssystem jämte andra system som också har strikta säkerhetskrav. 

6.3 Kunskapsbidrag till informationssystem 

På grund av studiens samhällsvetenskapliga undertoner kan det anses nödvändigt att förtydliga 

vad studien bidrar med till kunskapsområdet informationssystem. Uppsatsen presenterar 

flertalet för- och nackdelar vid den tekniska delen av i-röstning och även den tekniska 

genomförbarheten gällande säkerhet. Denna information är studerad för att ge bidrag till 

systemvetenskapen och är en lika viktig nulägesanalys för forskning inom e-röstning, som de 

samhällsvetenskapliga slutsatserna som dras kring införandeprocessen i stort.  

 

Det ska också sägas att även systemvetenskaplig forskning är intresserad av de mänskliga 

faktorerna som påverkar systemen. Studien skapar en medvetenhet om de moment och problem 

som måste överkommas för att ett system ska kunna implementeras på nationell skala, detta 

kan därför också ses som en högst relevant nuläges- och riskanalys för utvecklare och forskare 

inom e-röstning. 
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Bilaga: intervjuguide 

Grundläggande 

  

 Berätta lite kort om dig själv, vad arbetar du med för tillfället? 

 

 

 Hur ser du på e-röstning i allmänhet? 

o Hur och varför? 

o Gäller det även för i-röstning i Sverige? 

  

 Har du några tidigare erfarenheter av e-röstning eller har du arbetat nära frågan tidigare? 

  

Fördelar med i-röstning 

  

 Tror du att det finns några positiva aspekter med internetröstning? Vilka skulle det i så 

fall vara? 

o Hur värderar du dessa fördelar? Är de mer eller mindre obetydliga, mycket 

viktiga eller akuta, eller någonstans däremellan? 

o Hur och varför? 

o Kan du tänka dig något mer? 

  

Nackdelar med i-röstning 

  

 Vilket är i din mening det största problemet med internetröstning? 

o Hur och varför? 

o Hur kan man överkomma problemet? 

  

 Vilka andra stora problem är det viktigt att vara medveten om? 

o Hur viktiga är dessa? 

o Hur kan man överkomma problemen? 

  

Röstning i stort 

  

 Kan det finnas ett egenvärde i att utveckla system och prova nya lösningar, även om det 

inte finns underlag som stöder för- eller nackdelar? 

o Varför? Motivera gärna! 

  

 Varför tror du att Sverige aldrig har gått vidare med frågan om e-röstning? 

  

 Finns det någon anledning att tro att ett i-röstningssystem skulle påverka tilliten till 

valrörelsen negativt, vad skulle det då vara? 

  

 Finns det någon anledning att tro att individen inte kan dela ansvaret om fria och 

hemliga val, vad skulle det då vara? 

o Påverkar det dagens röstningssystem på något sätt? 
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 Finns det aspekter med dagens röstningssystem som påverkar tilliten negativt eller 

ligger i en juridisk gråzon? Främst med tanke på lika rösträtt, fria, hemliga och direkta 

val. 

  

Systemet 

  

 Är det nödvändigt att ett i-röstningssystem måste spara resurser, eller är det rimligt att 

det ökar kostnaden för att bedriva val? 

  

 Är det möjligt i dagsläget att utveckla säkrare system än de som används i bl.a. Schweiz 

och Estland, och det som användes i Norge? 

 

 

 Är det möjligt att ha ett tillräckligt stabilt system att det inte kraschar under tryck av 

t.ex. DDoS attacker, och att inga röster går förlorade av det? 

  

 Är det möjligt att utveckla ett system som håller tillräckligt hög transparens så att det 

blir End to end verifiable? Alltså att alla parter kan kontrollera valresultatet. 

  

 Är det möjligt att någonsin utveckla ett system som inte kommer att få kritik från 

säkerhets- och/eller röstningsexperter? 

  

 Går det att använda delar av de IT-lösningar som redan finns, som t.ex. bankID, eller 

finns det ett behov av att utveckla allt utifrån ett röstningsperspektiv? 

  

Processen 

  

 Vad tror du måste ske för att en officiell utredning ska tillsättas av regeringen?  

  

 Finns det någon individ eller grupp som har stort inflytande över ett beslut om att 

utreda? 

  

 Hur lång tid tror du att det hade tagit att utreda ärendet officiellt? T.ex. via 

valmyndigheten eller ett tillsatt utskott. Om man utgår att ett beslut precis har tagits till 

slutbetänkandet lämnas in. 

  

 Hur lång tid borde det ta att ändra på relevant lagstiftning ifall en utredning hade gett 

ett positivt utfall? 

  

 Hur lång tid hade en utveckling tagit, och hur lång tid behöver man för att testa systemet 

utförligt? 


