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Abstract: 

E-services are used more and more frequently in Sweden and studies show that a majority of 

the population wants the possibility to cast their vote in the general elections through the 

internet. Neighboring countries like Norway and other European countries have either tested 

or implemented e-voting systems for democratic elections, but many of these systems are 

being criticized or even brought to a halt, like the case of a e-voting development project in 

Norway.   

In this design science study we have developed a prototype of a e-voting system built on 

smart contracts and blockchain technology with the purpose of studying how well this new 

technology holds up against the requirements of a Swedish e-voting system. The evaluation 

was done by gathering data through testing future potential users aswell as interviewing 

experts in the field and then comparing the results with requirement guidelines. The results of 

this evaluation were then discussed by looking at the implications of a system like this along 

with the advantages, disadvantages, and potential for future work and research. An e-voting 

system based on smart contracts and blockchain technology is possible within the limitations 

of this study, but new tools and ways of encryption are required. 
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Sammanfattning: 

E-tjänster används oftare i Sverige och studier visar att en majoritet av befolkningen vill ha 

möjlighet att rösta i val via internet. Grannländer som Norge och andra europeiska länder har 

antingen testat eller implementerat ett e-röstningssystem för demokratiska val, men många av 

dem är under kritik eller läggs ner, som e-röstningsprojektet i Norge. 

 

I den här designvetenskapliga studien har vi utvecklat en prototyp av ett e-röstningssystem 

byggt på smarta kontrakt och blockkedje-teknik med syfte att studera hur väl ett sådant 

system klarar de tekniska kraven som finns för ett svenskt e-röstningssystem. Prototypen 

utvärderades genom att samla in data från potentiella slutanvändare och intervjuer av experter, 

för att sedan jämföra resultaten med framtagna riktlinjer. Resultatet av denna utvärdering 

diskuteras sedan och vi tittar på implikationer av ett sådant system tillsammans med fördelar, 

nackdelar, potential för praktisk realiserbarhet och möjligheter för vidare forskning. Ett e-

omröstningssystem baserat på smarta kontrakt och blockkedje-teknik är möjligt inom ramen 

för denna studie, men nya verktyg och kryptering skulle krävas. 

 

Nyckelord: 

 

E-röstning, E-röstningssystem, Blockkedja, Ethereum, Svenska val, Design Science, 

Kryptovalutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Begreppslista 

Nedan följer viktiga begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

E-röstningssystem 

När den här uppsatsen tar upp begreppet e-röstning så innefattar det ett system där användaren 

via internet i en okontrollerad miljö kan lägga sin röst, detta i motsats till de traditionella 

kontrollerade vallokalerna. 

 

Peer-to-peer nätverk 

Innefattar ett nätverk uppbyggt av noder som alla är likställda och kommunicerar med 

varandra istället för mot en central server. Typexempel på nätverk av den här typen är 

musikdelningstjänsten Napster och fildelningstjänsten BitTorrent (Schollmeier, 2011). 

 

Blockkedja 

Kan beskrivas som en decentraliserad databas med transaktioner vars säkerhet och integritet 

uppehålls genom ett peer-to-peer nätverk där alla noder verifierar och lagrar alla nya 

transaktioner som läggs till i blockkedjan (Kelly, 2015).  

 

Kryptovaluta 

En digital tillgång som i de flesta fallen använder sig av avancerad kryptografi och en 

blockkedja för att lagra och säkerställa transaktionerna och skapandet av valutan.  

 

Ether 

Ethereum-blockkedjans underliggande valuta som används för att utföra de transaktioner och 

beräkningar som sker på nätverket (Buterin, 2013).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................1 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................2 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................2 

2 Teori ....................................................................................................................................... 3 

2.1 Blockkedjan ...............................................................................................................3 

2.1.1 Digitala signaturer ...................................................................................................3 

2.1.2 Plånböcker ...............................................................................................................4 

2.2 Ethereum och smarta kontrakt ....................................................................................4 

2.3 Internetbaserade röstningssystem ................................................................................5 

2.4 Norges internetbaserade röstningssystem .....................................................................5 

3 Metod ..................................................................................................................................... 7 

3.1 Formulering av forskningsstrategi ...............................................................................7 

3.2 Riktlinjer ....................................................................................................................8 

3.3 Datainsamling .............................................................................................................9 

3.3.1 Användbarhetstester ................................................................................................9 

3.3.2 Expertintervjuer .................................................................................................... 10 

3.4 Dataanalys ................................................................................................................ 10 

3.4.1 Kvalitativ dataanalys .............................................................................................. 10 

4 Utveckling ........................................................................................................................... 12 

4.1 Designprocessen ........................................................................................................ 12 

4.2 Det smarta kontraktet ............................................................................................... 12 

4.3 Valmyndighetens process .......................................................................................... 12 

4.4 Väljarens process ...................................................................................................... 13 

4.5 Designval .................................................................................................................. 16 

5 Utvärdering ......................................................................................................................... 17 

5.1 Användbarhet ........................................................................................................... 17 

5.2 Transparens ............................................................................................................. 18 

5.3 Säkerhet ................................................................................................................... 19 

6 Diskussion ........................................................................................................................... 21 

6.1 Svar på frågeställningar ............................................................................................ 21 

6.2 Metodanalys ............................................................................................................. 23 

7 Sammanfattning och slutsats ............................................................................................. 24 

7.1 Sammanfattning ....................................................................................................... 24 



 

 

 

 
 

7.2 Förslag för vidare forskning ...................................................................................... 24 

8. Referenser .......................................................................................................................... 26 

9 Bilagor ................................................................................................................................. 28 

9.1 Skärmavbilder av prototyp ............................................................................................ 28 

9.2 Intervju-frågor ................................................................................................................ 31 

9.2.1 Användbarhetstester .................................................................................................... 31 

9.2.2. Expertintervjuer .......................................................................................................... 31 

9.3 Det smarta kontraktet ..................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

1 
 

1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

E-röstning är inget främmande koncept i Sveriges allt mer digitaliserade samhälle. För ca 13 

år sedan beslutades det att offentliga tjänster i framtiden skulle bli mer lättillgängliga genom 

en så kallad 24-timmarsmyndighet (Post- och telestyrelsen, 2004). Sedan dess har vi svenskar 

kunnat utföra allt fler av våra ärenden digitalt via så kallade e-tjänster, så som att deklarera via 

Skatteverkets hemsida eller hantera den allmänna pensionen (Regeringskansliet, 2017).  

Tanken på att kunna rösta i våra allmänna val på lika smidigt sätt som vi betalar en räkning 

eller kollar pensionen är tilltalande, och år 2011 tillsattes en kommitté för att undersöka 

möjligheterna för att göra detta möjligt genom att implementera ett e-röstningssystem. 

Resultatet av kommitténs arbete blev en gedigen rapport där värdet av ett sådant system 

konstateras, vilket de anser är, förutom att drastiskt underlätta för väljaren med svårigheter att 

ta sig till en vallokal, göra det enklare och mindre kostnadskrävande att praktisera sin 

demokratiska rättighet. Avslutningsvis rekommenderar även kommittén att regeringen till 

valet år 2018 bör testa e-röstningssystem (SOU 2013:24).  

 

Undersökningar visar att en majoritet av svenska befolkning skulle vilja ha möjlighet att e-

rösta (Mjömark, 2015), och i en rapport från Statistiska centralbyråns visade det sig att hela 

94% av de tillfrågade personerna hade tillgång till dator i hemmet och att hela 4,9 miljoner 

svenskar valde att deklarera på Skatteverkets hemsida (SOU 2013:24, s 59). Detta visar på att 

det finns en stor efterfrågan bland den allt mer uppkopplade svenska befolkningen att mer 

självständigt och ej bundet till en plats kunna styra över var de utför sina ärenden så som att 

agera med myndigheter, deklarera och en dag också kanske rösta (SOU 2013:24, s 81). 

 

Med liknande insikter utvecklades i Norge ett e-röstningssystem där väljare gavs möjlighet att 

lägga sina röster digitalt via internet. E-röstningssystemet testades i utvalda kommuner år 

2010, men efter att det visat sig att en liten mängd väljare lagt två räknade röster, en digitalt 

och en i vallokal, och att bakomliggande förhoppningar om ett ökat valdeltagande inte 

förverkligades, lades projektet ner (BBC News, 2014). E-röstningssystemet kritiserades också 

för dess komplexitet eftersom väljare var tvungna att lita på experter för att verifiera 

systemets transparens (Lewan, M., 2013). 

 

En potentiell kandidat för att lösa några av de problem som finns med existerande e-

röstningssystem kan vara ett system baserat på det som kallas för blockkedja. Framtaget för 

att stå som grund för den nu växande kryptovalutan Bitcoin spekuleras blockkedjan som 

teknologi kunna bidra inom fler fält än bara de finansiella. Blockkedjan, som kan ses som en 

databas där alla transaktioner som någonsin gjorts finns sparade och öppet synliga för alla att 

se, kan förändra hur vi lagrar olika slags värdefulla data (Tapscott, 2016). Utöver 

transparensen som överskådligheten av transaktionerna medför är data också säkrare eftersom 

den verifieras mellan alla datorer i nätverket. (Extance, 2015) Sedan Bitcoins popularitet stigit 

har många andra nya så kallade kryptovalutor dykt upp. En av dem, som tjänar ett större syfte 

än att handlas med, är Ethereum. Kryptovalutan Ethereum togs 2013 fram som en plattform 

för decentraliserade applikationer. Koden för de decentraliserade applikationerna, även 

kallade smarta kontrakt, lagras liksom Bitcoins transaktioner mellan de datorer som nätverket 

för Ethereums blockkedja utgörs av. Genom att koden lagras i nätverket går det att verifiera 
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att det smarta kontraktet exekveras som det ska, och se hur det fungerar, vilket bidrar till en 

mer öppen applikation (Buterin, 2013).   

 

Med nämnda potential för säkerhet och transparens finns förhoppningar om att blockkedjan 

ska kunna användas till mer än bara kryptovalutor. Med Ethereum kan potentiellt hela e-

röstningssystem lagras och köras publikt, men huruvida det kan leva upp till krav som 

användbarhet eller anpassning till svenska val är oklart. Samt vilken ny problematik som 

skulle kunna uppstå är också ännu ett relativt outforskat område.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Blockkedjans tekniska innovation kan vara en potentiell lösning till några av de svårigheter 

som står i vägen för ett transparent, säkert och användbart e-röstningssystem. Genom att 

utveckla en prototyp byggt på Ethereums blockkedja och smarta kontrakt anpassat för svenska 

val, vill vi undersöka hur väl ett sådant system uppfyller några av de krav som ställs på e-

röstningssystem. I denna process kommer vi försöka besvara följande frågor: 

 

● Vad står ur ett tekniskt perspektiv i vägen för ett e-röstningssystem för svenska val 

baserat på smarta kontrakt och blockkedja som är säkert, transparent och samtidigt 

användarvänligt? 

● Vilka fördelar och nackdelar existerar hos ett sådant e-röstningssystem?  

1.3 Avgränsningar 

 

Med den här uppsatsen ville vi bidra med praktiskt tillämpbar kunskap inom e-

röstningssystem på blockkedjan, och för att göra det behövdes en testbar prototyp. En 

fullfjädrad applikation skulle behöva mer expertis, testning och tid än vad vi har, eller kunde 

hoppas åstadkomma inom ramen för en uppsats på kandidatnivå, och därför var en 

avgränsning av arbetet nödvändig. De delar vi har valt att avgränsa bort från uppsatsen och 

prototypen är relaterade till kryptering och säkerhet på klient och dataöverföring. Vi har också 

valt att inte titta på potentiella säkerhetsbrister på Ethereums blockkedja, eller med publika 

blockkedjor i sin helhet. Vi drar oss därför från att kunna göra större slutsatser relaterat till 

huruvida teknologin, som den ser ut idag, är redo att användas till syfte av e-röstning eller 

inte. Istället hoppas vi poängtera potentiella för- och nackdelar sett från en användares 

perspektiv, och se vilket värde det finns i att undersöka Ethereum och blockkedjan som ett 

alternativ för framtida e-röstning. För att begränsa oss ytterligare har vi också valt att inte titta 

på rättsliga lagförändringar som skulle behövas för e-röstning i Sverige och inte heller många 

av. Hur valmyndigheten hypotetiskt skulle uppfylla sin administrativa funktion i ett e-val tas 

upp, men inte de säkerhetsåtgärder relaterade till denna funktion som också skulle behövas. 

Vi går inte heller in på eventuella demokratiska implikationer utav ett e-röstningssystem, och 

ämnar inte avgöra huruvida de beslut som tas i designen av prototypen är de bästa möjliga. I 

uppsatsen ställs vår prototyp mot de riktlinjer som tagits fram vilka delvis har begränsats efter 

tidigare nämnda kriterier.  
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2 Teori 

 

2.1 Blockkedjan 

 

Ur askan av finanskrisen år 2008 föddes Bitcoin, ett så kallat peer-to-peer nätverk skapat av 

en person, eller grupp av personer som gick under pseudonymen Satoshi Nakamoto. Den här 

typen av nätverk var i sig ingen ny uppfinning utan något som långt tidigare har haft enorm 

effekt på världsekonomin, som till exempel Napster, som tvingade hela musikbranschen till 

att förändras eller gå under. Det som var banbrytande med Bitcoin var snarare att för första 

gången så fanns möjligheten att endast via en internetuppkoppling kunna överföra värde till 

vem som helst, vart som helst på ett säkert och transparent sätt utan en betrodd mellanhand. 

Det här möjliggörs genom att alla transaktioner sparas i en så kallad blockkedja som kan 

beskrivas som en global huvudbok tillgänglig till alla i nätverket (Kelly, 2015). 

 

Med den distribuerade huvudboken har Bitcoin blockkedjan, olikt banker, inte någon central 

databas som referenspunkt för dess transaktioner. Istället är det uppbyggt på ett globalt 

nätverk av noder som upprätthåller Bitcoins blockkedjas riktighet, där noder representeras av 

datorer runt om i världen. (Extance, 2015) När en ny transaktion registreras så tilldelas så 

kallade miners digitala kopior av transaktionen, och de tävlar i sin tur, mot en belöning av en 

liten mängd Bitcoin, om att bli först med att lösa ett matematiskt pussel och på så sätt få rätten 

att lägga till nästa block med transaktioner i kedjan (Extance, 2015). Det nyskapade blocket 

länkar sedan till det tidigare blocket och huvudboken uppdateras genom nätverket. Den 

kronologiska ordning som kedjan medför gör att samma pengar inte kan användas två gånger, 

då vi med tidigare transaktioner kan verifiera varje adress saldo (Extance, 2015).  

2.1.1 Digitala signaturer  

 

För att säkerställa att ingen obehörig kan spendera eller få tillgång till ens Bitcoin så används 

kryptografiska nyckelpar för att skapa digitala signaturer. Nyckelparen består av en privat och 

en publik nyckel som slumpmässigt genereras. Den privata nyckeln hålls hemlig medan den 

publika används för att visa upp för nätverket så att alla i nätverket kan verifiera att din 

digitala signatur är korrekt (Bonneau et al., 2016, s.39).  Den publika nyckeln kan också ses 

som en personlig identitet och aktör i nätverket. Eftersom endast den person som har det 

kompletta nyckelparet kan skapa korrekta digitala signaturer så kan man också säkerställa att 

Figur 2.1 Illustration av blockkedjan där varje block innehåller föregående blockets 

hash. (Bonneau et al., 2016, s.33) 
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transaktioner som kommer från denna nyckel är från denna aktör. När en transaktion görs 

skickas den från en så kallad adress, vilket helt enkelt är en publik nyckel som gått genom en 

hashfunktion för att korta ner längden och öka läsbarheten. Det innebär att vem som helst kan 

skapa sig en eller flera identiteter i nätverket genom att bara generera ett nytt nyckelpar vilket 

bidrar till en hög nivå av sekretess och integritet (Bonneau et al., 2016, s. 41-42).  

2.1.2 Plånböcker   

 

För att göra transaktioner från en viss adress behöver man alltså ha tillgång till den privata 

nyckeln. Eftersom all transaktionshistorik finns publikt registrerad på blockkedjan så behöver 

inte varje enskilt mynt lagras, utan endast den privata nyckeln som används för den digitala 

signaturen dessa mynt tillhör. Dessa förvaras oftast i en så kallad plånbok där användaren 

smidigt kan lagra alla sina nycklar och tillhörande adresser (Bonneau et al., 2016, s.102).  

De flesta plånböcker genererar en slumpmässig återställningsfras till användaren som tillåter 

denne att återställa sin plånbok och sina nycklar om till exempel ens dator blivit stulen. För att 

slumpa fram denna fras används oftast BIP39 standarden som tar fram 12 eller 24 ord från en 

ordlista på 2048 engelska ord. Detta ger frasen 2048^24 möjliga kombinationer vilket gör den 

väldigt svår att knäcka (Mnemonic Phrase, 2017).  

 

 
Figur 2.2 Exempelbild på en återställningsfras. 

2.2 Ethereum och smarta kontrakt 

 

Medan Bitcoin och dess blockkedja har inneburit ett stort framsteg för hur vi kan utföra 

transaktioner via internet så har den underliggande tekniken använts för utvecklingen av 

många andra kryptovalutor med sina egna användningsområden och syften. Vitalik Buterin, 

en ung programmerare och blockkedje-fantast la år 2013 fram ett förslag för en blockkedja 

med ett inbyggt turing-komplett programmeringsspråk med syftet att användas för att utveckla 

decentraliserade applikationer. Genom att skriva så kallade smarta kontrakt som sedan 

exekveras på blockkedjan garanteras dessa att köras utan behovet av en tredje part och därför 

också riskfritt från bland annat driftstopp, censur och bedrägerier (Buterin 2013).  

 

Smarta kontrakt som idé introducerades redan 1994 av Nick Szabo som ett sätt att 

programmera in avtalsbestämmelser och på så vis minimera behovet av en tredje part. Ett 

kontrakt på blockkedjan kan lagra data och värde samtidigt som dess funktioner kan 

programmeras så att endast en viss adress kan kalla på dem, till exempel för att föra över 

värdet som ligger lagrat i kontraktet. Eftersom kontraktet ligger publikt på blockkedjan kan 

alla aktörer inspektera det. Det innebär också att alla transaktioner som skickas till kontraktet 

kan inspekteras då de är signerade och sker på blockkedjan, vilket gör så att vem som helst 

kan följa kontraktets operationer och vilken adress som bidrog till att en ändring gjordes.  

 

I och med smarta kontraktens innovation föddes också konceptet med så kallade 

decentraliserade autonoma organisationer som styrs och kontrolleras helt av smarta kontrakt. 

Styrningen sker genom att lagra de adresser som har tillåtelse att vara med och bestämma över 

kontraktets beteende. Vissa användare kan då från sina adresser skicka transaktioner som till 

exempel innebär en röst för ett förslag i kontraktet (Christidis & Devetsikiotis, 2016). 
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2.3 Internetbaserade röstningssystem  

 

Idag existerar det flera länder som har, eller som har haft, internetbaserade röstningssystem. 

Två av de mest framgångsrika har varit Schweiz och Estland, som har politiska val där 

antingen hela, eller delar av väljarkåren kan lägga sina röster via internet (SOU 2013:24, 

s.266). De båda e-röstningssystemen har dock fått kritik för att vara av varianten blackbox-

system, det vill säga stängda system som inte ger väljaren någon inblick eller möjlighet att 

försäkra sig om att rösten räknas som den lades. På grund av bristen av transparens har 

kritiken växt mot blackbox-system; den konstitutionella domstolen i Tyskland har dömt dem 

okonstitutionella och Nederländerna som tidigare hade ett blackbox-röstningssystem har lagt 

ner det efter att olika grupper visat hur manipulation av röster kan gå till utan väljarnas 

kännedom (SOU 2013:24, s.260). Motsatsen till blackbox-systemen är så kallade glassbox-

system. Glassbox-systemen öppnar, till skillnad från sin motsats, upp för insyn och 

verifikation, och gör det möjligt för väljare kan själva se in i “val-lådan” och bekräfta att 

rösten läggs korrekt. 

 

2.4 Norges internetbaserade röstningssystem 

 

Hittills är Norge det enda land som haft transparens och verifierbarhet i fokus i sitt 

internetbaserade röstningsprojekt, “E-valg 2011”. Målet med projektet var att med ett pålitligt 

e-röstningssystem förenkla röstningen för väljare och öka valdeltagandet i landet. För att göra 

det så öppet som möjligt publicerades därför allt från styrningsdokument till systemets 

källkod så att alla intressenter skulle kunna granska det (SOU 2013:24, s.269). “E-valg 2011” 

testades för första gången i tio kommuner i kommunalvalet år 2010. Röstningsförfarandet 

gick till så att väljare i kommunerna fick, som annars också sker i övriga Norska val, ett 

röstkort hemskickat per post. Utöver det vanliga vallokalskortet fanns inuti brevet också 

bekräftelsekoder som var unika för varje väljare. Via dator besökte väljaren sedan en 

röstningsportal på internet, identifierade sig med hjälp av ett e-legitimation och en av koderna 

på röstkortet, och lade sedan sin röst. När rösten registrerats av systemets server fick väljaren 

en svarskod skickad till sin mobiltelefon via sms där denna kod kunde sedan jämföras med de 

bekräftelsekoder som fanns skrivna på röstkortet, och väljaren kunde med hjälp av dem 

bekräfta att rösten lagts på rätt parti och kandidat (SOU 2013:24, s.272). Norges e-

röstningssystem har hög säkerhetsnivå, både sett till hur bekräftelsekoderna inte kan knäckas, 

men också i hur röster slutligen hanteras. Rösterna krypteras genom så kallade zero-

knowledge proof så att meddelanden mellan systemets olika delar inte skriver ut något i 

klartext (Cortier & Wiedling 2017) E-röstningssystemet är också verifierbart från ände till 

ände, och alla transaktioner loggas och sparas. (JB Esteve, Goldsmith B, Turner J. 2012) 

 

Norges e-röstningssystem utgör ett relevant exempel att studera inför design av ett svenskt 

röstningssystem. Norges e-röstningssystem är accepterat som ett transparent och verifierbart 

system, men det är också relevant eftersom förutsättningarna som fanns i Norge är jämförbara 

med dem som existerar i Sverige (SOU 2013:24, s.260). I artikeln Security and Trust for the 

Norwegian E-voting Pilot Project (Ansper et al., 2009) tas några förutsättningar som 

användes för det norska e-röstningssystemet upp, och som också av tidigare nämnd anledning 

skulle kunna vara användbara i ett svenskt e-röstningssystem. Några av de förutsättningar som 

tas upp är att norska väljare, genom att rösta i vallokal före valet och på valdagen, eller genom 

annan förtidsröstning, ska kunna skriva över sin elektroniskt lagda röst. Överskrivningen av 

röster anses leda till att problem med röstförsäljning och röstningstvång löses utanför e-
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röstningssystemet. En annan förutsättning är att norska väljare som röstar från sin personliga 

dator själva till viss del är ansvariga för datorns säkerhet. Slutligen finns ett nationellt e-

legitimation utfärdat av staten tillgängligt, som bedöms vara säkert för användning även i 

valsammanhang (Ansper et al., 2009).  
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3 Metod 

 

3.1 Formulering av forskningsstrategi  

 

I första delen av den här uppsatsen redogör vi för ett uppfattat problem och potentialen för en 

lösning med hjälp av de senaste årens teknologiska framsteg. Målet för många forskare inom 

informationssystem är just att lösa ett existerande problem, antingen för egen nyfikenhet och 

för den tekniska utmaningen, eller för någons vinning. Oavsett syfte så ska utvecklingen av ett 

system som gör något på ett nytt sätt ses som forskning. Utkomsten av sådan forskning kan 

till exempel vara en datorapplikation designad och utvecklad för att uppfylla en 

kravspecifikation (Oates, 2012). Då vi genom vår uppsats vill utforska en ny potentiell idé, 

dess realiserbarhet och dess förmåga att praktiskt lösa problemet vi har identifierat så lämpar 

sig forskningsstrategin Design Science. Detta då strategin syftar att genom framtagandet och 

designandet av IT-artefakter presentera en lösning på problemet i artefaktens sociala kontext 

(Wieringa, 2014).  

 

Enligt Oates lutar därför vanligtvis en designorienterad uppsats inom informationssystem mot 

målet att lösa ett problem. Det här målet löses genom en arbetsprocess som kan delas upp i 

fem olika steg - Awareness, Suggestion, Development, Evaluation samt Conclusion. De fem 

stegen ska inte ses som en fastställd stegvis mall för hur arbetet ska gå fortleda utan istället 

ska forskaren genom att iterera fram och tillbaka mellan stegen lära genom att göra. Detta för 

att sedan tillämpa kunskaper som uppkommer i arbetsprocessen på de olika stadierna (Oates, 

2012).   

 

Arbetet med denna uppsats har utförts med ovannämnda fem steg för att följa den typiska 

arbetsprocessen inom designvetenskapen. För att beskriva genomförandet av vår uppsats 

huvudsakliga faser presenteras stegen här.  

 

1. Awareness / Problemuppfattning 

Oates (2012) definierar det första steget i arbetsprocessen som identifieringen och 

artikulationen av ett problem. Genom att läsa tidigare uppsatser och utredningar som 

undersökt e-röstning blev det tydligt att det existerar ett behov för att titta på nya 

lösningar för e-röstningssystem. Att utvecklingen för ett svenskt e-röstningssystem har 

avstannat på obestämd tid trots att en stor efterfrågan tyder på att nya förslag, tekniker 

och system kan undersökas och testas.  

 

2. Suggestion / Lösningsförslag 

Nästa steg i arbetsprocessen är att ta fram ett faktiskt lösningsförslag på det 

identifierade problemet (Oates 2012). Blockkedjan har blivit väldigt uppmärksammad 

de senaste åren för sin banbrytande teknik som bland annat möjliggör en transparens 

och säkerhet som traditionella centraliserade system inte kan erbjuda. Den här teknik 

har visat sig ha fler användningsområden utöver den finansiella innovation, Bitcoin, 

som den skapades för. Genom att sammanfatta tidigare kravspecifikationer för e-

röstningssystem så skapade vi en utgångspunkt att testa delar av tekniken mot och se 

hur ett e-röstningssystem skulle kunna byggas på smarta kontrakt som ligger på 

blockkedjan.  
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3. Development / Utveckling 

I utvecklingsfasen så designas och utvecklas den artefakt som tänkts ut som en lösning 

för problemet (Oates 2012). Ethereum är en blockkedja som kan beskrivas som en 

decentraliserad världsdator. Genom att skriva kod i vad som kallas smarta kontrakt 

körs koden istället för på en central server, på alla datorer som verifierar blockkedjan. 

Vi valde att utveckla prototypen för ett e-röstningssystem baserat på ett smart kontrakt 

på Ethereum-blockkedjan anpassat för den svenska kontexten. Detta för att på så sätt 

undersöka hur ett sådant system skulle kunna se ut, samt hur väl det systemet uppfyller 

krav som tidigare forskning och offentliga utredningar fastställt för e-röstningssystem. 

 

4. Evaluation / Utvärdering 

 För att undersöka den utvecklade artefaktens värde och huruvida den uppnått 

förväntningar så krävs en utvärdering (Oates 2012). Utvärderingen av prototypen 

skedde mot de riktlinjer för e-röstningssystem som sammanställts i steg två. 

Utvärderingen genomfördes i två etapper genom att demonstrera vår prototyp och 

lösningsförslag för experter inom e-röstning och blockkedjeteknik och för potentiella 

slutanvändare av systemet. Genom att därefter intervjua experterna och potentiella 

slutanvändare kunde vi validera hur väl prototypen uppfyller sitt syfte.  

 

 

5. Conclusion / Slutsats 

Sista steget i arbetsprocessen består av att resultaten sammanfattas och den kunskap 

som inhämtats identifieras för att potentiellt utgöra grunden för framtida forskning 

(Oates 2012). I det här slutgiltiga stadiet av arbetsprocessen så sammanfattades 

resultaten och den kunskap som inhämtats identifierades. Vi valde att presentera det 

som var intressant i en diskussion där för- och nackdelar tas upp, och sammanfattar det 

som kan tänkas vara användbart för vidareutvecklingen av e-röstningssystem baserat 

på smarta kontrakt på blockkedjan i uppsatsens sista kapitel. 

3.2 Riktlinjer 

 

För att utvärdera lösningsförslaget som vi exemplifierat genom prototypen behövs något att 

utvärdera prototypen mot. De riktlinjer som vi har tagit fram har sammanställts från två 

dokument, en av Statens Offentliga Utredningar av svenska vallagskommittén, E-röstning och 

andra valfrågor: slutbetänkande (2013), och The Future of Voting: End-to-end verifiable 

internet voting av U.S Vote Foundation (2015). Den amerikanska studien utgör grunden för 

våra riktlinjer ur en teknisk och säkerhetsmässig synpunkt, medan utredningen av 

vallagskommittén handlar mer om ett svenskt perspektiv. I frågor där källorna förespråkar 

olika riktlinjer bedömde vi valkommitténs utredning som viktigare än den amerikanska i och 

med att den svenska kontexten utgjorde vår utgångspunkt. Riktlinjer har hittats genom att gå 

igenom båda dokumenten för att anteckna de krav som hittats i texterna och sedan 

kategorisera och sammanfatta dem inom tre attribut: säkerhet, användbarhet och transparens. 

Vi har valt att använda utredningen från valkommittén eftersom det är den senaste 

utredningen som handlar om ett svenskt e-röstningssystem och eftersom valkommittén 

troligen lär vara de som i framtiden kommer leda ett svenskt projekt framåt. Den amerikanska 

studien valdes av dess relevans och eftersom den svenska utredningen snarare hade ett fokus 

på användning och applicering i Sverige än hur det tekniskt skulle fungera. U.S Vote 

Foundations artikel är produkten av ett större samarbete av experter, vars ändamål var att 

främja framtida e-röstningssystemens användbarhet, transparens och säkerhet.  
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3.3 Datainsamling 

 

I följande delkapitel tas de utvärderingsmetoder vi använt oss utav upp. De är uppdelade 

mellan användbarhetstester där en potentiell slutanvändare testar prototypen och 

datainsamling hämtas från intervjuer som utförs efter testet, och expertintervjuer som tar 

ställning till olika designval vi tagit. 

3.3.1 Användbarhetstester 

 

Användbarhetstester har vi för att utvärdera prototypen gentemot slutanvändaren i aspekter av 

upplevd säkerhet och potentiell användbarhet. Vi definierar i vårt fall användbarhet som att 

slutanvändaren begriper hur rösten ska läggas på valsidan och hur övriga verktyg som krävs 

ska användas för att genomföra röstningsproceduren, utan mer än en textuell förklaring och 

kortare genomgång. Det är också viktigt att testaren anser att e-röstningssystemet fungerar väl 

gentemot syftet. Upplevd säkerhet knyter också an till att slutanvändaren förstår hur 

applikationen fungerar och att den anses som användbar sett till säkerhet och tillit för att en 

lagd röst läggs korrekt, ospårbart och verifierbart. Beroende på testets bredd kan gruppen 

slutanvändare till fördel utgöras av en liten grupp deltagare, då detta kan vara tillräckligt för 

att få en uppfattning om allmänna åsikter kring prototypen (Beynon, 2010).  Urvalsgruppen 

för användbarhetstesterna ska vara representativ för den målgrupp som har ett intresse av att 

kunna rösta online och som redan utför en stor del av sina ärenden via e-tjänster. Till våra 

användbarhetstester har vi därför valt att utgå från studenter i Uppsala som en representativ 

grupp för prototypen eftersom valkommitén (SOU 2013:24) tar upp att unga har en större 

tendens att använda sig utav elektroniska tjänster, och att de därför kan ses som ett eventuellt 

e-röstningssystems primära användare. Testerna utfördes under en dag på studenter i 

Ekonomikum och på Östgöta Nation för att utesluta möjlig effekt som kunnat uppstå av att 

utföra testerna på en och samma plats eller av att testa en grupp av samma utbildning. Urvalet 

av testare gjordes antagningslöst och slumpvis bland dem som satt på publika platser. 

Testerna utfördes avsides från testarens vänner och andra potentiella influenser. Testarnas 

åldrar varierade och var inom intervallet 20 – 26 år gamla.  

 

Användbarhetstester ger bättre feedback om testet på ett verklighetstroget sätt simulerar 

riktigt användande (Beynon, 2010). Testet inleddes därför med en kort introduktion av oss, en 

textuell bakgrundsbeskrivning kring vad blockkedjan är, vad vårt projekt handlar om samt om 

hur insamlad information kommer att användas. Därefter fick testaren på en av våra datorer, 

uppkopplat till Ethereums test-nät, pröva på att logga in i på valsidan och återställa sin 

röstningsplånbok, rösta på valsidan, hämta sin röst, rösta om, hämta den nya rösten och 

slutligen se valresultatet. Registreringen om av att vilja e-rösta utelämnas ur testet då det 

sedan längre tid tillbaka redan ska ha gjorts. Efter testet gjordes en intervju i strukturerat 

format. Först ställdes frågor med likertskalor, testaren bads då kvantitativt bedöma olika 

kvaliteter på en skala mellan ett till fem. Svar med likertskalor kan användas för att 

kvantifiera testarens åsikter (Beynon, 2010, s.178). Därefter ställdes kvalitativa frågor där 

längre svar eftersträvades för att få en djupare förståelse för testarens uppfattningar och 

åsikter. (Beynon, 2010) Testarens angivna svar skrevs ner ordagrant, och någon inspelning 

behövdes därför inte. Med frågor med likertskalor upplevde vi möjligen en viss bias och att 

testare möjligtvis uttryckte sig mer positivt än vad de annars kände. För att kunna använda 

resultaten i större syfte hade det därför varit bra att låta testaren svara anonymt via enkät i den 

delen av intervjun.  
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3.3.2 Expertintervjuer 

 

Medan användartesterna utfördes för att testa användarupplevelsen och den upplevda 

säkerheten i systemet så fyllde expertintervjuerna funktionen att validera de tekniska och 

säkerhetsmässiga riktlinjer som tagits fram. Enligt Wieringa (2014) är det enklaste sättet att 

validera den utvecklade artefakten att presentera den för en grupp experter och låta dem 

avgöra hur väl den löser ett problem. På en mässa i Stockholm under hösten kom vi i kontakt 

med några av Sveriges ledande experter inom blockkedjeteknik. Utöver dem tog vi kontakt 

med andra akademiker och auktoriteter inom e-röstning och blockkedjeteknik för att se om de 

skulle vara intresserade av att ställa upp. Listat nedanför är de experter vi har haft kontakt 

med, men på grund av tidsbrist hann bara intervjuer med två experter, David Bismark och 

Juho Lindman, genomföras i tid för att användas i valideringen av prototypen. 
 

Lista över experterna vi varit i kontakt med 

● Peter Altmann - Doktorand på Chalmers tekniska högskola 

● David Bismark - Doktor inom E-röstning 

● Juho Lindman - Universitetslektor på Göteborgs Universitet  

● Claudia Olsson - VD på Exponential AB 

● Douglas Wikström - Universitetslektor på Kungliga Tekniska högskolan  

 

Intervjuerna gick till så att efter en expert valt att ställa upp i validering så fick den ta del av 

en förklaring av vår prototyp, 11 st. Skärmavbilder som redovisade hela röstningsprocessen 

från väljarens perspektiv samt det koden för det smarta kontrakt som ligger som grund till 

hela systemet. De fick sedan svara på frågor relaterade till tekniska och säkerhetsmässiga 

faktorer i systemet. Intervjun var av strukturerat format, och samma frågor gavs till alla 

experter, utan följdfrågor för att göra datainsamlingen mer koncis och relevant. 

3.4 Dataanalys  

 

Enligt Oates (2012) är målet för många forskare att genomföra ett så kallat “proof of concept” 

visa en funktionell prototyp utan att utvärdera hur denna prototyp skulle agera i en verklig 

situation. Eftersom en någorlunda verklig situation skulle behövas för att få feedback från 

slutanvändare valde vi istället att genomföra en så kallad proof of demonstration. Det innebär 

att prototypen utvecklas till det stadie att den kan testas på en mindre grupp potentiella 

användare. En följd av att testet genomfördes på en mindre grupp är att det inte utgjorde 

grund nog för en statistisk analys eller för att ta fram några statistiskt signifikanta resultat på 

den kvantitativa data som samlats in. Den kvantitativa data vi hade användes istället där det 

var möjligt som stöd för de slutsatser vi fick fram från den kvalitativa dataanalysen genom att 

belysa tydliga problem eller uppfattningar bland användare och experter. 

3.4.1 Kvalitativ dataanalys  

 

Majoriteten av vår datainsamling genererade kvalitativa data från användbarhetstesterna, 

expertintervjuerna och loggböckerna från utvecklingsfasen. Oates (2012) delar upp 

kategoriseringen av kvalitativa data i tre olika kategorier:   
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1. Segment som tillhandahåller en generell beskrivande information om till exempel 

respondentens roll på ett företag eller antalet anställda. Denna information används för 

att beskriva den kontext undersökningen skett i.  

2. Segment utan koppling till studien och därmed irrelevanta.  

3. Segment som relaterar till uppsatsens frågeställning. 

 

Vår insamlade data kategoriserades efter segment som var relevanta för våra 

frågeställningar. Det genomfördes genom en kodning av nyckelord i dokumenten. 

Nyckelorden placerades sedan under tre teman relaterade till frågeställningarna och de 

riktlinjer som ligger till grund för utvärderingen av prototypen. Våra teman var: 

användbarhet, transparens och säkerhet. Genom att göra detta kunde vi analysera vår data 

efter mönster och välja ut citat som speglade resultatet av analysen. Valda citat användes 

sedan som stöd för att utvärdera prototypen mot de riktlinjer som tagits fram.  
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4 Utveckling 

 

4.1 Designprocessen  

 
Vår prototyp har tagits fram genom den designvetenskapliga arbetsprocessen beskriven i kap. 

3.1 och baseras på de riktlinjer som tagits fram som en del av den processen. Tidigare e-

röstningssystem har undersökts för att kartlägga vilka komponenter som existerar i de 

systemen och hur dessa system har gått till väga för att tackla problem som till exempel 

identifikation av röstare. Då Norge är det enda land som implementerat ett system som inte är 

av typen blackbox utan istället fokuserat på transparens och verifierbarhet, och eftersom 

Norges valförfarande är snarlik Sveriges, så har vi främst utgått och inspirerats av deras e-

röstningssystem i våra designval. Att Ethereum, smarta kontrakt och blockkedjan är i ett tidigt 

skede jämfört med äldre befintlig teknologi är också något som präglat designval vi gjort då 

vissa lösningar ofta kan vara de enda möjliga alternativen för oss på grund av till exempel 

brist på dokumentation.  

4.2 Det smarta kontraktet 

 
Ett smart kontrakt har utvecklats och ligger som grund till hela prototypen. Kontraktet kan ses 

i sin helhet i bilaga 3. Här beskrivs kontraktets mest väsentliga och kritiska funktionalitet.  

 

När kontraktet skapas på blockkedjan så kodas en lista med partier och en lista med 

kandidater in och den som skapar kontraktet får vad som kan ses som en administrativ roll 

som benämns som chairperson. Endast från den adress som är kopplad till chairperson kan 

vissa funktioner i kontraktet kallas på, så som att starta röstningsperioden och sätta en sluttid. 

Adressen kan även auktorisera vilka adresser som ska kunna lägga sin röst, eller ta bort de 

röster där väljare lagt sin röst fysiskt i vallokal istället. Eftersom varje block i blockkedjan har 

en tidsstämpel så baseras tidsbegränsningen i kontraktet naturligt på dessa stämplar. Så fort ett 

block skapats med en tidsstämpel senare än sluttiden så stängs till exempel möjligheten att 

lägga en ny röst.  

 

Auktoriserade väljaradresser benämns som voter i kontraktet och de kan kalla på funktioner 

som lägger deras röst för ett parti och en kandidat förutsatt att röstningsperioden är öppen. 

Har väljaren redan lagt en röst så ersätts den med den senaste rösten. Utöver det kan 

auktoriserade väljare också kalla på en funktion som hämtar deras röst, samt en funktion som 

hämtar det totala röstningsresultatet när sluttiden för röstningen har passerat.  

4.3 Valmyndighetens process 

 

Valmyndigheten har huvudsakligen fem uppgifter när det kommer till e-röstningens del av 

valsystemet. För att interagera med Ethereums blockkedja behövs som benämnt i kapitel 2.1.2 

en plånbok. Vi kallar hädanefter de digitala plånböcker som väljare kommer behöva använda 

sig av för röstningsplånböcker. 

 

1. Verifiera och registrera väljare som anmält att de vill ha möjlighet att lägga sin röst 

digitalt. 
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2. Skapa röstningsplånböcker och skicka ut dem till väljare. Röstningsplånböcker måste 

laddas med en summa ether som ska täcka kostnader för transaktioner som en väljare 

kommer göra under valet. På ett säkert sätt förvara en koppling, mellan varje väljare 

och dennes adress tills det att röstningen har stängt då denna koppling helt raderas för 

att skydda väljarens integritet. Kopplingen skapas för att varje väljare ska ha möjlighet 

att rösta fysiskt i en vallokal och då ersätta sin digitala röst.  

 

3. Lägga ut det smarta kontraktet på blockkedjan och koppla det till valmyndighetens 

röstningsportal som görs tillgänglig så fort röstningsperioden har öppnat.  

 

4. Verifiera att alla röster som läggs kommer från auktoriserade väljare och att ingen har 

lagt mer än en röst. Eftersom rösterna ligger publikt på blockkedjan kan vem som helst 

utföra denna verifiering vilket gör att ingen tillit till en tredje part krävs.  

 

5. Ersätta de digitala röster på blockkedjan som lagts fysiskt i en vallokal istället.  

 

4.4 Väljarens process  

 

Från väljarens perspektiv kan processen delas upp i följande steg.  

 

1. Innan röstningsperioden börjat, registrera sitt intresse av att lägga sin röst digitalt.  

 

2. Via brev på posten motta den första delen av säkerhetsfrasen som ger väljaren 

möjlighet till att återställa och få tillgång till sin röstningsplånbok som 

valmyndigheten genererat.  

 

3. När röstningsperioden börjat, få tillgång till den andra delen av frasen genom att logga 

in på valmyndighetens röstningsportal med Mobilt BankID. I bild 4.1 visas hur frasen 

används för att återställa röstningsplånboken via ett plugin kallat Metamask. 

Metamask låter användare köra decentraliserade applikationer, så som vårt 

röstningssystem, direkt i webbläsaren för att göra det smidigare och mer 

användarvänligt. Vid återställningen så skapar väljaren sedan ett nytt lösenord så att 

hen enklare kan logga in lokalt, på samma dator igen, för framtida användning.  
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Bild 4.1 Återställningsfrasen används av väljaren för att få tillgång till 

röstningsplånboken. 

 

4. När väljaren har återställt sin röstningsplånbok är hen redo att lägga sin röst genom att 

välja ett parti och kandidat, visat i bild 4.2, bara parti, eller rösta blankt. När väljaren 

trycker på rösta-knappen känner röstningsplånboken av det och notifierar väljaren att 

en transaktion håller på att skickas och frågar efter en slutgiltig bekräftelse, visat i bild 

4.3. 

  

5. Efter att rösten har skickats så kan väljaren gå in på Min röst för att verifiera att rösten 

har lagrats korrekt. Skulle den inte det eller om väljaren skulle vilja ändra sin röst kan 

denne göra det genom att lägga en ny röst så länge röstningsperioden är öppen. Detta 

kan ses i bilaga 9.1.  
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Bild 4.2 Väljaren väljer ett parti och en kandidat för att lägga sin röst. 

 

Bild 4.3 Röstningsplånboken känner av att väljaren har tryckt på Rösta-knappen och frågar 

efter en bekräftelse för att skicka transaktionen till det smarta kontraktet. 
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4.5 Designval 

 

För slutanvändaren har vi utgått från det norska e-röstningssystemet där vi använder oss utav 

brev och Mobilt BankID. Till det norska systemet behövdes ingen anmälan om att som väljare 

få lägga sin röst digitalt, vilket underlättar för väljaren och kan göra det mer öppet och 

tillgängligt. Vi valde att inkludera en anmälan eftersom röstningsplånboken behöver laddas 

med ether för transaktionskostnaderna, och att det vore mer realistiskt än att generera en 

röstningsplånbok till varje väljare. För att återställa röstningsplånboken använde vi oss utav 

Metamask. Under utvecklingen undersöktes olika alternativ men beslutet att använda oss utav 

Metamask berodde på dess användarvänlighet och dess status som industristandard. Det var 

viktigt att ha ett gränssnitt som i liknelse med fysiska valsedlar och miljön i en vallokal inte 

påverkade väljarens val, för att uppnå det använde vi oss utav gråskala då många färger kan 

kopplas till ett särskilt parti i Sverige. Vi använde oss också utav undertitlar som vi delade 

upp informationen under på röstningsportalen för att underlätta för användaren. Bekräftelser 

till användaren gavs med hjälp av pop-ups och genom att gömma alternativen för rösten när 

rösten väl var lagd. En lagd röst sparas i kontraktet, och eftersom adressen hålls anonym ska 

väljarens identitet vara säker.  
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5 Utvärdering 

 

I det här kapitlet utvärderas vår prototyp mot de riktlinjer som hämtats och valts ut. 

Utvärderingen görs med hjälp av de användbarhetstester och expertintervjuer som gjorts. 

Riktlinjerna presenteras under våra tre teman: användbarhet, transparens och säkerhet.  

5.1 Användbarhet 

 

● Bekräftelse: Systemet meddelar väljaren om att rösten har lagts, och har då också 

sparat den kompletta rösten i databasen. Skulle väljaren lägga sin röst och inte få 

något svar från systemet så måste väljaren få möjlighet att rösta igen. 

 

Innan den lagda rösten kan sparas på blockkedjan så behöver nästkommande block skapas, 

och eftersom den slutgiltiga bekräftelsen ges till väljaren när processen är färdig så kommer 

användaren behöva vänta tills detta har inträffat. Väljaren har möjlighet att rösta om så länge 

röstningsplånboken innehåller tillräckligt med ether, men kan också när som helst välja att 

rösta på traditionellt vis i lokal. Riktlinjen anses vara uppfylld. 

 

● Rösta flera gånger: Väljaren måste kunna rösta om flera gånger digitalt och bara den 

sista rösten ska räknas. E-röstning ska dessutom endast införas som ett komplement 

till traditionell röstning. 

 

Väljaren kan lägga om sin röst så länge som det finns tillräckligt med ether i 

röstningsplånboken för att betala för transaktionen, eftersom den initiala mängden ether kan ta 

slut innebär det att antalet möjliga omlagda digitala röster begränsas. Röstning på traditionellt 

vis skriver över digitalt lagda röster så därför blir e-röstningssystemet endast ett komplement. 

Riktlinjen anses vara uppfylld, med visst undantag för hur antalet röster begränsas. 

 

● Gränssnitt: En väljare måste kunna verifiera att systemet visar en autentisk valsedel 

och att uppkopplingen till en officiell röstningsserver är säker. Gränssnittet har 

motsvarande betydelser som pappersvalsedlar. Utformningen måste vara sådan att det 

inte är möjligt att manipulera väljaren under röstningen. 

 

Prototypen innehåller inget sätt att verifiera valsedelns riktighet eller att uppkopplingen till 

röstningsservern är säker. Gränssnittet uppskattas vara neutralt utformat enligt användartester, 

8/8 testare uttryckte att det var presenterat på ett neutralt sätt. Funktionellt och 

utseendemässigt är gränssnittet baserat på pappersvalsedlar från svenska val. Det är genom 

gränssnittet på valsidan inte möjligt att manipulera väljaren, men på grund av den 

okontrollerade miljö där väljaren lägger sin röst läggs ett större ansvar på väljaren, eftersom 

miljön inte kan undersökas efter risk för manipulation, som det annars görs i vallokal. 

Riktlinjen är delvis uppfylld, internetbaserad röstning är inte kontrollerbar. 

 

● Användbart: Användbarhetstester måste utföras på systemet och uppnå 

tillfredställande resultat innan det används i riktiga val. 

 

Vi har testat prototypen mot slutanvändare för att uppskatta systemets användbarhet i sin 

helhet, för att lyfta fram positiva och negativa aspekter av systemet och för att se huruvida 

röstningsförfarandet via prototypen var förståeligt. I frågor gällande systemets användbarhet i 

sin helhet, vilket innefattade testarens inloggning, återställning av röstningsplånbok, lägga sin 



 

 

 

18 
 

röst, hämta sin röst, rösta om och visa valresultat, har 2/8 testare ställt sig neutralt och 6/8 

testare positivt. Användare uppskattade funktionaliteten som fanns och att navigationen på 

röstningsportalen var enkel. I frågor relaterade till positiva och negativa aspekter av systemet 

uttryckte flera användare att röstningsplånboken var komplicerad i dess syfte och användning, 

och upplevde den som det som var mest osäkert. 

 

“Största problemet är att lägga tillit på externa appar. Det är på något sätt konstigt, känns 

osäkert, lägger dålig smak i munnen. Transaktionsrutan är baserad på kryptovalutor, termer 

som ser konstiga ut och är svårförståeliga.” - Testare 

 

Att få information via brev tyckte testare däremot kändes säkert. En annan komponent av 

systemet som uppskattades var Mobilt Bank-ID som testarna uppskattade eftersom 

tredjepartstjänsten ansågs som familjär och säker. Sett till hur förståeligt systemet var 

upplevde testarna systemet som förståeligt med undantag för röstningsplånboken. Problem 

som lyftes fram var relaterade till återställningsprocessen, användning och att den såg ut att 

vara till för något annat. I intervju med experter upprepades också kritiken mot 

röstningsplånboken och att återställandet var för komplicerat för allmänt bruk.  

 

“I ett politiskt val så måste man se på den minsta gemensamma nämnaren bland väljarna. 

Det är oacceptabelt att använda ett system som inte alla kan använda, även om de kanske inte 

vill det. Det här är för komplicerat.” - David Bismark, expert 

 

Riktlinjen anses inte vara uppfylld eftersom röstningsplånboken är för svår att använda.  

5.2 Transparens 
 

● Röster räknas korrekt: Antalet registrerade röster måste överensstämma med antalet 

väljare som har listat att de har röstat. En röst kan inte registreras utan en väljare, 

och en väljare ska inte kunna listas som att den har lagt sin röst utan att ha gjort det. 

Räkningsprocessen måste kunna reproduceras och resultatet ska kunna verifieras i 

efterhand. Det får inte uppstå något tvivel om att varje röst registreras, räknas och 

bidrar till valresultatet.  

 

Antalet röster är öppet synliga och verifierbara genom transaktionerna till kontraktet. 

Eftersom auktoriserade adresser är kodade i kontraktet kan inga utomstående lägga röster. En 

väljares adress är personlig och ingen röst ska kunna läggas från adressen utan att väljaren 

själv gjort det. Skulle röstningsplånboken äventyras ska en fysisk röst läggas för att skriva 

över den digitala. Valmyndigheten sparar enligt vår prototyp en lista av alla som anmält att de 

vill lägga sin röst digitalt, men endast i syftet att kunna ersätta deras digitala röst i de fall då 

en väljare fysiskt röstar i vallokal istället för digitalt. Eftersom röstresultatet ligger publikt i 

kontraktet så kan räkningsprocessen verifieras och reproduceras av vem som helst i nätverket.  

 

“Det känns säkert att man kan hämta sin röst och se vem man har röstat på” - Testare 

 

I användartestet upplevdes det som positivt att kunna verifiera att rösten lagts korrekt. 

Resultatet kan hämtas, och det är därför, så långt som det går, möjligt att bekräfta 

valresultatets legitimitet. Riktlinjen anses vara uppfylld. 
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● Anonymitet: Efter att valet är avslutat ska det vara omöjligt att extrahera någon 

personlig information om väljaren bakom en röst. System som tillåter att väljaren 

röstar flera gånger måste ha en koppling mellan väljaren och rösten, den ska 

användas för att säkerställa att den nya rösten ersätter tidigare lagda röster. Denna 

koppling måste raderas när valet är över, innan röster räknas. Rösten måste förseglas 

t.ex. med hjälp av kryptering och förbli förseglad genom hela röstningen, lagring och 

hämtning. Den förseglade rösten behåller kopplingen till namngiven röstare. En unik 

identifierare krävs för att inte blanda ihop olika väljare, men får inte kunna kopplas 

tillbaka till väljarens riktiga identitet. Röster som räknas ska vara anonyma.  

 

Enligt vår föreslagna prototyp raderas kopplingen mellan väljare och den auktoriserade adress 

som rösten lagts med utav valmyndigheten i samband med att röstningsfristen tagit slut. Väl 

raderad ska väljarens identitet vara skyddad för all framtid och oförenlig med den röst som 

lagts. Först då röster verifierats och kopplingen bryts ska de räknas. Ett skydd för att ta bort 

koppling innan räkning från valmyndighetens sida är inte implementerat i prototypen då detta 

sker utanför det smarta kontraktet och blockkedjan. 

Röster sparade i kontraktet är inte krypterade i prototypen på grund av avgränsning i vårt 

uppsatsarbete då det ligger utanför kunskapsområde och omfånget för denna uppsats. 

Kryptering är något som också lyfts fram i expertintervjuerna att vara av största vikt.   

 

“Om jag fruktar att om 2, 5, 10 eller 20 år så kommer min krypterade röst att bli läsbar för 

den som har en snabb dator så kommer det påverka hur mycket jag litar på systemet och om 

jag vågar rösta som jag vill (valhemligheten!).” - David Bismark, expert 

 

Adressen är den unika identifierare som varje enskild väljare har. Kopplingen till väljarens 

identitet lagras endast under röstningsperioden. Riktlinjen är bara delvis uppfylld, då 

nödvändig kryptering inte finns med i prototypen. 

5.3 Säkerhet 

 

● Väljarens säkerhet: Dataintegritet genom hela systemet måste säkerställas: Då 

systemet kraschar eller problem uppstår får ingen data förloras. Källan till data måste 

autentiseras och kartläggas. Systemet måste upprätthålla väljarens integritet från 

ände-till-ände så långt det går, även om väljarens dator skulle innehålla skadlig kod. 

Skulle en krasch inträffa måste det kunna återställas utan förlorade data inom tio 

minuter. 

 

Eftersom röster sparas i det smarta kontraktet, som upprätthålls av nätverkets noder, kraschar 

det inte på samma sätt som andra överbelastade system. Detta skapar förhinder för att data 

skulle gå förlorad. Väljarens integritet kan säkras genom att den krypteras i alla dess steg av 

överförande, men detta är inte något som implementerats i vår prototyp. Vår prototyp 

innehåller inte heller något skydd mot skadlig kod på väljarens dator. Skadlig kod kan 

potentiellt ta kontroll över användarens röstningsplånbok eller på annat sätt lägga den digitala 

rösten på något som väljaren själv inte valt. Det är därför viktigt för väljaren att kunna 

verifiera sin röst och också att kunna lägga om den digitalt, eller lägga den fysiskt i vallokal.  

Så länge någon del av nätverket är online ska ingen data behöva återställas. Riktlinjen är inte 

uppfylld eftersom bakomliggande säkerhetsfunktioner saknas sett till kryptering och delvis till 

skydd mot skadlig kod på användarens dator, men uppfylls inom ramen för uppsatsens 

avgränsningar. 
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● Valets säkerhet: Bara berättigade väljare ska kunna rösta och endast kunna lägga det 

tillåtna antalet röster inom den ansedda tidsramen. Ingen ska kunna rösta i någon 

annans namn, ingens röst ska heller kunna ändras av någon annan. Identifierings- och 

autentieringslösning beträffande väljaren baserad på hög säkerhetsnivå ska införas. 

Väljare ska inte kunna bevisa för någon annan hur han eller hon har röstat, som 

skydd mot otillbörig påverkan eller röstförsäljning. 

 

En väljare får en röstningsplånbok vari den auktoriserade adressen finns sparad, att bara 

auktoriserade röster kan läggas förhindrar att otillbörliga röster läggs. Tidsramen 

programmeras i kontraktet som rösterna sparas i, där bestäms också tidsbegränsningar. Som i 

röstningssystemet i Norge behövs ett elektroniskt ID och det hemskickade brevet för att lägga 

en röst, i Norge anses lösningen som tillräcklig för att stoppa andra från att rösta i ens namn, 

eller för att någon ska kunna ändra någon annans röst. Experter ställer sig positivt till hur vi 

gjort för att väljare ska kunna ändra sin röst, genom att enkelt lägga en ny, men kritiskt till 

möjligheten att kunna hämta sin röst och därmed kunna bevisa vad man röstat på för någon 

annan.   

 

“Det är helt oacceptabelt, [att en väljare kan hämta och se sin röst], väljaren ska kunna 

verifiera att rösten är lagd och räknad precis så som väljaren önskade, men det måste vara 

omöljligt för en väljare att bevisa för någon hur man röstat.” - David Bismark, expert 

 

Riktlinjen anses inte vara uppfylld på grund av risken för otillbörlig påverkan eller 

röstförsäljning.  
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6 Diskussion 

 

6.1 Svar på frågeställningar 

 

Det här arbetet kretsade kring att svara på våra frågeställningar vilka var vad som skulle 

krävas för att möjliggöra ett e-röstningssystem baserat på smarta kontrakt och blockkedjan för 

svenska allmänna val som är användarvänligt, transparent och säkert samt vilka fördelar och 

nackdelar som existerar med ett sådant e-röstningssystem. 

  

Sett till de tre teman som vi utvärderat vårt system från kan vi se att vår prototyp helt 

uppfyller få av de riktlinjer vi ställt det mot. Blockkedjan som teknik möjliggör 

decentraliserade, anonyma och transparenta informationssystem, men för att till exempel köra 

ett smart kontrakt på Ethereum eller betala för något med Bitcoin, behövs en plånbok att göra 

transaktionen ifrån, och de kan ses som komplicerade.  

 

Sett till användbarheten uttryckte Experten David Bismark i vår intervju angående 

återställning och användningen av röstningsplånboken att system för sånt bruk som e-röstning 

behöver anpassas efter den minsta gemensamma nämnaren bland användarna, vilket i vårt fall 

är användare som inte tidigare använt eller kommit i kontakt med blockkedjan som teknik. 

För att fler ska kunna använda den här typen av system kommer antingen röstningsplånboken 

behöva abstraheras bort, tillsammans med transaktionerna som görs med den, eller genom 

informationsspridning och utbildning göra plånboken till ett allmänt känt verktyg i samhället.  

En abstraktion av plånboken skulle i vårt fall innebära att väljaren inte märker av att den 

används, att väljaren exempelvis, som i Norges e-röstningssystem, loggar in på sitt 

användarkonto i e-röstningssystemet med en kod och e-legitimation men i bakgrunden också 

loggas in i röstningsplånboken. Hypotetiskt skulle det kunna innebära att väljaren får ett 

användarmässigt mindre komplext e-röstningssystem som fortfarande erbjuder de positiva 

egenskaper som blockkedjan kan tänkas ha. Alternativet, att göra det till ett mer allmänt känt 

redskap skulle fortfarande kräva att en mer lättanvänd röstningsplånbok utvecklas, en utan 

svårförståeliga kryptovalutor och termer som en testare i en av våra intervjuer uttryckte det. 

 

Ett annat problem med röstningsplånboken är att den behöver komma laddad med en summa 

ether som täcker de transaktionsavgifter som uppstår när röstaren interagerar med det smarta 

kontraktet. Skulle avgifterna utgöra en tillräckligt stor summa skapar det ett monetärt 

incitament för väljaren att inte lägga sin röst överhuvudtaget eftersom det till exempel är 

möjligt att sälja den mängd ether som den tilldelats i ens röstningsplånboken av 

valmyndigheten. Detta incitament är ännu ett argument för att röstningsplånboken behöver 

abstraheras bort åtminstone till den grad då väljaren inte relaterar användandet av den med 

pengar, alternativt att en plånbok tas fram som är begränsad till att kunna skicka transaktioner 

till det smarta kontraktets adress.  

Användbarhetstesterna visar att bortsett från röstningsplånboken är systemet användbart, 

förståeligt och att det har ett neutralt gränssnitt. Värt att nämna är också att användarna i våra 

tester visade en hög tilltro till Mobilt BankID som identifikationsmetod, vilket talar för att om 

problematiken med röstningsplånboken skulle lösas så finns det enligt vårt test ingen övrig 

aspekt av systemet som skulle utgöra ett hinder för användbarheten. 

 

Norges e-röstningssystem fick kritik för att endast experter kunde verifiera att röstningen hade 
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gått till korrekt och att inte den enskilde medborgare kunde göra det, och vår prototyp kan 

påstås lida av liknande problematik. Att det smarta kontraktet och alla transaktioner ligger 

publika på blockkedjan innebär inte per automatik att alla som röstar kan läsa sig till den 

informationen, utan det krävs fortfarande en teknisk kompetens och kännedom om 

blockkedjans funktionalitet. I ett allt mer digitalt land som Sverige där allt större del av 

befolkningen använder sig utav e-tjänster har vi däremot förutsättningarna för att leda vägen i 

framtagningen och implementeringen av framtidens e-röstningssystem. En så här ny teknik 

behöver mogna och människor kommer antagligen behöva ha använt den i mer vardagliga 

sysslor, exempelvis i form decentraliserade applikationer använda till mer vardagliga syften, 

för att skapa förståelse och tillit till den bakomliggande tekniken och de redskap som krävs.  

 

Transparens är något prototypen delvis klarar av bra. En blockkedja är i sin design 

decentraliserad och verifierbar av vem som helst i nätverket och en konsekvens av den totala 

transparensen är att kryptering av röster är av hög prioritet. I vår prototyp är alla röster publikt 

lagrade, vilket dels gör att resultatet av röster lagda på blockkedjan kan räknas ut i förtid och 

dels att en röst kan kopplas till adressen som lade den, även om man inte vet vem adressen 

tillhör. Det är därför tydligt att ett e-röstningssystem med smarta kontrakt, som sparar röster 

på samma sätt som vår prototyp, behöver krypteras så att valhemligheten och röstarnas 

integritet säkerställs. Ett nytt problem är då hur de bör krypteras för att inte inskränka på 

transparensen. Ytterligare säkerhet på plattformen är under utveckling och vi ser kryptering på 

Ethereums smarta kontrakt som ett problem som kan lösas i framtiden, och att tekniken idag 

fortfarande är i ett tidigt stadie (Buterin V. 2016). I användbarhetstesterna uppskattade testare 

möjligheten att kunna hämta och se sin röst efter att den var lagd, men funktionaliteten 

kritiserades starkt av experter. En lösning, mer likt Norges, där väljaren bara kan se att rösten 

lagts korrekt med hjälp av bekräftelsekoder istället för i klartext, är därför bättre. Att i en 

okontrollerad miljö inte kunna bevisa för någon hur en röst är lagd men samtidigt kunna se 

rösten själv är paradoxalt, men som tagits upp i teoridelen löses problemet delvis av att 

väljaren också fysiskt i vallokal kan lägga sin röst. Något som var positivt enligt både experter 

och testare var möjligheten att kunna lägga om sin röst digitalt flera gånger och testare talade 

också gott om övriga komponenter var lätta att använda. 

 

Säkerheten i e-röstningssystem är tätt förknippad med transparensen eftersom det smarta 

kontraktet och alla transaktioner som görs till det sparas publikt och verifieras av tusentals 

datorer runt hela jorden. Det gör det svårt för någon att göra intrång i och bryta de regler som 

programmerats in i det smarta kontraktet och att inga lagrade röster skulle gå förlorade om en 

server till exempel skulle krascha eller utsättas för en attack. Det här är något som tidigare e-

röstningssystem varit tvungna att ha andra lösningar för eftersom de haft en centraliserad 

lagringmetod. Att däremot förhindra att skadlig kod på en användares dator skulle kunna 

manipulera deras röst är svårare eftersom röstningen sker i en osäker miljö och inte kan 

kontrolleras av det smarta kontraktet eller blockkedjan. Problematik med persondatorer 

existerar hos alla e-röstningssystem där röstningen sker från väljarens egen dator. Det måste 

därför finnas ett sätt för väljaren att verifiera sin röst, samtidigt som det måste göras svårare 

än i vår prototyp att bevisa för någon hur en röst har lagts.  
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6.2 Metodanalys 

 

I vårt arbete har vi använt oss utav Oates femstegsmodell att iterera över. På grund av 

tidsbegränsningar var möjligheten liten för att gå tillbaka till tidigare steg och förbättra 

prototypen. En klar majoritet av de designvetenskapliga uppsatser på kandidatnivå vi har läst 

baseras på denna modell, vilket influerade vårt val. I efterhand undrar vi dock om en annan 

modell skulle lämpat sig bättre för småskaliga arbeten som vårt. Uppsatsens resultat begränsas 

delvis av dess bredd, och med ett snävare fokus hade studien kunnat göras tydligare eller mer 

inriktad. Exempelvis hade ett mer renodlat användbarhetstest kunnat göras och iakttas för att 

bara testa röstningsplånboken och användargränssnittet, men vi visste heller inte i förhand att 

problem skulle hittas där. Ett färdigt e-röstningssystem behöver också testas av fler 

användargrupper än enbart de studenter vi utgått från i vår uppsats. Två typer av användare 

vars åsikt är av stor vikt är de som befinner sig utanför Sverige som inte har möjlighet att ta 

sig till ambassad, och de som på grund av funktionsnedsättning har svårt att ta sig till vallokal. 

Vårt användartest täcker bara studenter i Uppsala vilket kan medföra stora överseenden. 

Användartestets resultat och slutsatser vi dragit från det är därmed inte slutgiltiga eller 

generaliserbara på andra användargrupper.  
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7 Sammanfattning och slutsats 

 

7.1 Sammanfattning 

 

Det finns potential för att med smarta kontrakt och blockkedjan utöka transparens och 

säkerhet i nuvarande e-röstningssystem i och med att lagrade data kan verifieras och 

säkerställas av nätverket. I utvärderingen av vår prototyp framstår användbarheten av 

röstningsplånböcker, sättet väljaren kan se sin röst på och sättet som röster lagrades på som de 

största problemen. Ett e-röstningssystem byggt på smarta kontrakt och Ethereum för svenska 

val skulle därför endast vara möjligt om lösningar för problemen eller alternativ till dem tas 

fram. Sett till fördelar med vårt e-röstningssystem fanns utöver transparens och säkerhet också 

möjligheten att rösta flera gånger, att skriva över sin röst genom att rösta i en vallokal och 

kopplingen mellan valmyndigheten och väljaren är anonym, samtidigt som rösten är 

verifierbar.  

 

Syftet med uppsatsen var att besvara frågeställningarna och genom dem se smarta kontrakt 

och blockkedjans potential som lösning för ett framtida e-röstningssystem för svenska 

allmänna val. Utvecklingen av ett e-röstningssystem har i Sverige helt stannat av, och trots 

valkommitténs förslag kommer inget e-röstningssystem tas fram till valet 2018. Behovet av 

nya innovationer kan vara ett sätt att få igång processen igen, men det är lätt att få höga 

förväntningar på ny teknologi som blockkedjan eller spekulera på användningsområden som 

kan komma att påverkas av den. Det är därför nödvändigt att ta idéer och testa deras 

realiserbarhet likt vi gjort med vårt arbete. Först då kan teknikens potential och brister 

analyseras. Resultatet som kommer fram från en sådan analys kan sedan ligga till grunden för 

vidare forskning och utveckling av system och verktyg inom ämnet.  

7.2 Förslag för vidare forskning  

 

Vi har under diskussion och sammanfattning noterat områden som kräver vidareutveckling för 

att göra ett e-röstningssystem på smarta kontrakt och blockkedjan mer realiserbart. Områdena 

kretsar främst kring hur man ska kunna öka användbarheten av en röstningsplånbok och 

transaktionerna som utförs, antingen genom att man abstraherar bort den från användaren eller 

att man på annat vis förenklar processen för återställning och användning. Vi anser att det är 

ett forskningsämne som är högst aktuellt eftersom behovet och intresset kommer öka i takt 

med att antalet decentraliserade applikationer och användandet som de har ökar. En bra 

utgångspunkt för att fort följa där det här arbetet slutar kan därför handla om just plånböcker, 

transaktioner och hur de kan förenklas eller förklaras för en ej insatt användare.  

Ett annat område som är mer fokuserat på transparens och säkerhet som är intressant för 

framtida forskning är att studera de olika lösningar som finns och är under utveckling för 

kryptering av data på blockkedjan. Kryptering på blockkedjan kommer vara en kritisk 

komponent att få till rätt för att ett e-röstningssystem liknande vår prototyp ska kunna skydda 

valhemligheten. Att undersöka huruvida man skulle kunna kombinera det norska e-

röstningssystemets kryptering med blockkedjans transparens och säkerhet skulle vara en 

spännande utgångspunkt för ett sådant arbete. Det norska e-röstningssystemet fick också 

kritik för att inte vara förståeligt utan experters hjälp, men med blockkedjans transparens kan 

det möjligtvis finnas potential att förenkla detta. 
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Blockkedjan och smarta kontrakt är en ung teknik av ett slag som vi aldrig tidigare haft 

tillgång till och som i framtiden kan ha potentialen för att drastiskt förändra hur vi till 

exempel röstar. Men det är tydligt att vi är många år ifrån att se att ett sådant e-

röstningssystem faktiskt börjar användas. Detta ger däremot en chans för Sverige att leda 

vägen, fortsätta driva utvecklingen och forskningen framåt och ta fram de lösningar och 

verktyg som behövs för att det en dag ska kunna implementeras. Att föra sådan utveckling i 

Sverige skulle även leda till större kännedom för det hos befolkningen, vilket är ett stort 

förhinder, då deras tillit till e-röstningssystemet är kritiskt. 
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9 Bilagor 

9.1 Skärmavbilder av prototyp 

 
Bilaga 1.1 En bekräftelse visas på att transaktionen till det smarta kontraktet har skickats och 

rösten är lagd.  
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Bilaga 1.2 Genom att hämta ner sin röst kan väljaren verifiera att den inte blivit manipulerad 

och har lagrats korrekt på blockkedjan.  
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Bilaga 1.3 Så fort röstningsperioden har stängt kan väljaren få tillgång till valresultatet.  
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9.2 Intervju-frågor  

9.2.1 Användbarhetstester 

-Kvantitativa frågor om upplevelser (likert scale) 

1. På en skala från 1-5 hur lätt att använda tyckte du att röstningssystemet var i sin 

helhet? 
2. På en skala från 1-5 hur tycker du att proceduren för inloggning var?  
3. På en skala från 1-5 hur neutralt kändes gränssnittet? 
4. På en skala från 1-5 hur viktigt anser du det är att kunna se och verifiera din röst efter 

att du har lagt den?  
5. På en skala från 1-5 hur säkert kändes röstningssystemet? 

 

-Kvalitativa frågor om i-röstning eller annat (här vill vi ha fram tankar och åsikter, här ska 

hela svaren helst skrivas ner.) 
 

1. Vilka positiva aspekter upplevde du med röstningsprocessen? 
2. Vilka negativa aspekter upplevde du med röstningsprocessen? 
3. Fanns det något med röstningssystemet som minskade hur förtroendeingivande det 

var?  
4. Hur tycker du upplevelsen med att använda en röstningsplånbok var? Förstod du syftet 

bakom den och varför den behövs?  
5. Hur ställer du dig till att kunna ändra din röst under tiden för röstningsperioden är 

öppen? 
6. Om du kunde rösta via det här systemet i nästa riksdagsval, skulle du då göra det? 

Varför/Varför inte?  
-Har du några kommentarer? 

9.2.2. Expertintervjuer  

Frågor: 

 

1. Vilka brister ser du med lagra röster på ett kontrakt på Ethereum-blockkedjan? 

Skulle en annan typ av blockkedja lämpa sig bättre? På vilket sätt? 

 

2. Vilka problem ser du med att valmyndigheten skapar plånböcker med röstberättigade 

adresser som väljaren sedan får återställa med koder för att kunna skicka sin röst till 

blockkedjan? Har du något förslag på hur man bättre skulle kunna lösa detta? 

 

3. Ser du något problem med att plånboken behöver komma laddad med ether för att kunna 

skicka rösterna till kontraktet? Ser du något bättre sätt att lösa detta på?  

 

4. Alla transaktioner till Ethereum är synliga. Hur ställer du dig till att rösterna som skickas 

till kontraktet kan ses även om väljarens identitet förblir anonym?  

 

5. Hur ställer du dig till att väljaren kan rösta mer än en gång och att det går att skriva över sin 

röst genom att rösta fysiskt? 

 

6. Hur ser du på att en väljare kan hämta och verifiera att dennes e-röst är intakt? 
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7. Ser du någon annan problematik med vårt förslag som inte täckts av tidigare frågor? 

9.3 Det smarta kontraktet  

 
/// E-voting smart contract developed for a prototype to be tested for it’s  

/// potential to host Swedish general elections  

/// Prototype for final project in Information Systems at Uppsala University 

/// Developed by Max Nerman & Ejnar Sörensen 

pragma solidity ^0.4.11; 

 

contract Ballot { 

 

   // It will represent a single voter. 

   struct Voter { 

       uint weight; // standard is 1 but if delegation of votes is implemented this    

//could be used 

       bool voted;  // if true, that person already voted 

       uint votedParty;   // index of the voted proposal 

       uint votedCandidate; 

   } 

 

   // This is a type for a single proposal. 

   struct Party { 

       bytes32 partyName;   // short name (up to 32 bytes) 

       uint partyVoteCount; // number of accumulated votes 

   } 

 

   struct Candidate { 

       bytes32 candidateName; 

       uint candidateVoteCount; 

   } 

 

   address public chairperson; 

   uint electionEndTime = 0; 

   bool electionHasStarted = false; 

 

   // This declares a state variable that 

   // stores a `Voter` struct for each possible address. 

   mapping(address => Voter) public voters; 

 

   // A dynamically-sized array of structs. 

   Party[] public parties; 

   Candidate[] public candidates; 

 

   /// Create a new ballot consisting the input parties and candidates 

   function Ballot(bytes32[] partyNames, bytes32[] candidateNames) { 

       chairperson = msg.sender; 

 

       for (uint i = 0; i < partyNames.length; i++) { 

           parties.push(Party({ 

               partyName: partyNames[i], 

               partyVoteCount: 0 

           })); 

       } 

       for (uint j = 0; j < candidateNames.length; j++) {  

           candidates.push(Candidate({ 

               candidateName: candidateNames[j], 

               candidateVoteCount: 0 

           })); 

       } 

   } 

   // Function to start an election by setting end time in epoch-seconds 

   function startElection(uint duration) { 

       require(msg.sender == chairperson); 
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       electionEndTime = block.timestamp + duration; 

       electionHasStarted = true; 

   } 

 

   // This function returns the total votes a candidate has received so far 

   function totalVotesForParty(uint party) returns (uint numberOfVotes) { 

       require(electionHasStarted); 

       require(now > electionEndTime); 

       numberOfVotes = parties[party].partyVoteCount; 

   } 

   // This function returns the total votes a candidate has received so far 

   function totalVotesForCandidate(uint candidate) returns (uint numberOfVotes) { 

       require(electionHasStarted); 

       require(now > electionEndTime); 

       numberOfVotes = candidates[candidate].candidateVoteCount; 

   } 

 

   // Give `voter` the right to vote on this ballot. 

   // Verified voter addresses should be hardcoded into the contract on deployment  

   function giveRightToVote(address voter) { 

       require((msg.sender == chairperson) && !voters[voter].voted && 

(voters[voter].weight == 0)); 

       voters[voter].weight = 1; 

   } 

 

   

   function vote(uint party, uint candidate) { 

       // Check that election is still active 

       require(electionHasStarted); 

       require(now < electionEndTime); 

       Voter storage sender = voters[msg.sender]; 

 

       if (voters[msg.sender].voted) { 

           // Deduct the old vote 

           parties[sender.votedParty].partyVoteCount -= sender.weight; 

           candidates[sender.votedCandidate].candidateVoteCount -= sender.weight; 

           // Add the new vote 

           voters[msg.sender].votedParty = party; 

           voters[msg.sender].votedCandidate = candidate; 

           parties[party].partyVoteCount += sender.weight; 

           candidates[candidate].candidateVoteCount += sender.weight; 

       } else { 

           sender.weight = 1; 

           sender.voted = true; 

           sender.votedParty = party; 

           sender.votedCandidate = candidate; 

           parties[party].partyVoteCount += sender.weight; 

           candidates[candidate].candidateVoteCount += sender.weight; 

       } 

   } 

 

   // Return the voters casted vote 

   function getVotersPartyVote() constant  

           returns (bytes32 partyTitle) 

   {   

       uint votedPartyVote = voters[msg.sender].votedParty; 

       partyTitle = parties[votedPartyVote].partyName; 

   } 

 

   function getVotersCandidateVote() constant  

           returns (bytes32 candidateTitle) 

   {   

       uint votedCandidateVote = voters[msg.sender].votedCandidate; 

       candidateTitle = candidates[votedCandidateVote].candidateName; 

   } 

 

 

   // Function removes voters vote - to be called when they casted it live instead  
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   function removeVotersVote(address voter) { 

       require(msg.sender == chairperson); 

       Voter storage sender = voters[voter]; 

       parties[sender.votedParty].partyVoteCount -= 1; 

       candidates[sender.votedCandidate].candidateVoteCount -= 1; 

       delete voters[voter]; 

   } 

} 

 

 


