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Uppdraget 
 
 
Våren 2008 tillsatte Ålands landskapsregering en parlamentarisk kommitté med uppgift att se över val-
lagstiftningen. Kommittén har ett brett uppdrag och har inga begränsningar i vilka valfrågor den tar sig 
an. Kommittén har också senare fått som tilläggsuppdrag att se över behovet av regler för valfinansie-
ringen. Kommittén ska slutföra sitt uppdrag inom 2008. 
 
I början av 2000-talet arbetade en annan kommitté med frågan om röstning per internet. Problemen och 
möjligheterna undersöktes noga, men kommittén fann då att det inte förelåg säkra tekniska lösningar 
som skulle möjliggöra ett ur alla aspekter acceptabelt förfarande med röstning över internet. Vid samma 
tid utreddes frågan i flera andra länder, och i de flesta fall kom man fram till samma resultat. Kommitténs 
slutrapport Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i valprocessen finns publicerad i landskapet 
Ålands utredningsserie som nr 2001:13. I rapporten ingår en delrapport om Röstning per Internet? 
 
Tiden anses således inte ännu mogen för röstning över internet. Olika former av elektronisk röstning har 
däremot använts i en rad länder under lång tid. I Finland eller i Norden har det emellertid inte prövats 
hittills. I Finland kom 2006 ett tillägg till vallagen som möjliggör elektronisk röstning. Planen var ur-
sprungligen att pröva ett system i riksdagsvalet i mars 2007, men man blev inte färdig till dess utan sköt 
upp försöket till kommunalvalet hösten 2008. Tre kommuner i huvudstadsområdet skulle vara pilotkom-
muner: Grankulla, Högfors och Vichtis. 
 
Från kommitténs sida fanns givetvis ett starkt intresse att noggrant följa försöket. Kontakt togs med 
Grankulla, som är den mest svenskspråkiga av pilotkommunerna. Från kommunens och valmyndighet-
ernas sida ställde man sig positiv till att ta emot besök från kommittén, och man utverkade till och med 
tillstånd från justitieministeriet för två besökare att få närvara vid en valnämnds sammanträde även efter 
kl. 20.00 på valdagen, då valurnan öppnas och rösterna räknas. Närvarorätten vid valnämndernas 
sammanträden är annars strikt begränsad i vallagen. 
 
Grankulla var ett lämpligt studieobjekt också på grund av kommunens storlek, med 6 391 röstberätti-
gade i kommunalvalet. En jämförelse med Mariehamn (8 688 röstberättigade 2007 – reglerna för rösträtt 
skiljer sig något) ligger därför nära till hands. 
 
Försöket med elektronisk röstning innebar en veritabel revolution i landets långa och stolta tradition av 
demokratiska val med allmän och lika rösträtt. För första gången kommer det att finnas röster som inte 
existerar i fysisk form, som inte kan kontrollräknas, inte granskas, inte sparas – inte behandlas överhu-
vudtaget – annat än i digital form. De syns inte någonstans, utan kan bara hanteras av särskild expertis 
utrustad med vederbörliga lösenord, koder och nycklar. Det säger sig självt att införandet av ett sådant 
system ställer långtgående krav på en rad olika områden. 
 
Till sina observatörer i Grankulla förordnade kommittén oss, Lars Ingmar Johansson, ordförande i kom-
munala centralnämnden i Mariehamn, och Casper Wrede, sekreterare i centralnämnden för lagtingsval. 
Vi är båda är anlitade som sakkunniga av kommittén även i andra frågor. Detta är vår rapport från för-
söket med elektronisk röstning i kommunalvalet i Grankulla den 26 oktober 2008. 
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Elektronisk röstning i lagstiftningen 
 
 
För att möjliggöra försöket med elektronisk röstning godkände riksdagen hösten 2006 en ändring av 
vallagen (FFS 880/2006). Försöket beskrivs ingående i regeringens proposition nr 14/2006, som be-
handlades av grundlagsutskottet i dess betänkande nr 4/2006. Regeringen utgår från att allmänna val i 
Finland bygger på en lång tradition, att valen förrättats utan problem och att valresultatet erhålls snabbt. 
Det finns ändå orsak att pröva metoder för att ytterligare förenkla och försnabba förfarandet. Samtidigt 
framhöll regeringen att röstning vid allmänna val i vårt system alltid förrättas inför en valmyndighet (val-
nämnd, valbestyrelse, valförrättare på förhandsröstningsställe). Regeringen var inte beredd att föreslå 
internetbaserad röstning som t.ex. prövats i Estland (där dock 2005 endast 9 300 väljare använde sig av 
metoden). Det finns enligt regeringen inte garantier för att valhemligheten och valfriheten bevaras vid ett 
sådant system. 
 
I propositionen konstateras att röstningen på valdagen i en vallokal redan i dag är ett snabbt förfarande, 
varför någon förenkling för väljaren inte uppnås. Däremot kan förhandsröstningsförfarandet göras betyd-
ligt snabbare för den röstande genom att flera moment bortfaller jämfört med traditionell röstning på 
pappersröstsedel (ifyllande av följebrev, stämpling, inneslutande i kuvert etc.). Men framför allt skulle 
den elektroniska röstningen medföra att myndighetsuppgifterna minskar. Hanteringen av förhandsrös-
terna kräver mycket ”handarbete” i form av blanketthantering vid röstningen, postning av valkuverten till 
centralnämnderna, sortering, räkning och öppnande av ytter- och innerkuverten, granskning av följebrev 
och röstsedlar m.m. I valnämnderna underlättas och försnabbas räknearbetet genom att nämnden end-
ast räknar de manuellt givna rösterna. 
 
Enligt lagändringen står staten för systemkostnaderna för reformen. Kommunerna skulle däremot stå för 
anskaffningen av datautrustningen och de speciella röstbås som behövs. 
 
I lagtexten beskrivs tämligen ingående det detaljerade förfarandet vid elektronisk röstning. Det före-
skrivs att valförrättaren/valmyndigheten ska ha tillgång till det elektroniska rösträttsregistret. Samtliga 
röstande som röstar i en vallokal där elektronisk röstning tillämpas noteras i detta register. Den på pap-
per utskrivna vallängden används inte. De väljare som röstar elektroniskt tilldelas ett elektroniskt röst-
kort. Röstningen går till så att väljaren knappar in sin kandidats nummer på bildskärmen eller använder 
den knapp som anger att han eller hon röstar blankt. Den sistnämnda möjligheten infördes under riks-
dagsbehandlingen på förslag av grundlagsutskottet. I lagtexten omnämns inte explicit möjligheten att 
rösta blankt vid traditionell röstning med röstsedel. En blank röstsedel betraktas inte enligt lagen som 
ogiltig, men kan givetvis inte påverka valresultatet och har av hävd noterats som en särskild kategori i 
valstatistiken. 
 
Lagtexten och propositionens detaljmotiveringar anger att den röstande två gånger ska bekräfta sina 
åtgärder, först genom att godkänna det kandidatnummer hon eller han skrivit in och sedan bekräfta 
valet (i detta skede är det ännu möjligt att ångra sitt val). Det är på denna punkt som systemet delvis 
fallerat då vissa väljare förbisett den andra bekräftelsen med resultat att rösten inte registrerats och att 
personen inte antecknats som röstande (se närmare nedan). 
 
Rösterna och den röstandes personbeteckning registreras i justitieministeriets elektroniska valurna kryp-
terade så att de inte kan kopplas ihop. Efter avslutad räkning öppnas den elektroniska valurnan av tre 
representanter för Helsingfors valkretsnämnd och en företrädare för justitieministeriet. Ministeriet med-
delar därefter till den kommunala centralvalnämnden vilka röstetal kandidaterna fått. 
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Det praktiska genomförandet 
 
 
Ur väljarens synpunkt var den elektroniska röstningen en tämligen enkel procedur. Vid ankomsten till 
vallokalen ombads väljaren i sedvanlig ordning identifiera sig inför valnämnden. Nämnden hade det 
elektroniska rösträttsregistret tillgängligt, till och med på dubbla datorer för att undvika flaskhalsar. De 
väljare som hade ett streckkodsförsett id-kort, exempelvis ett officiellt id-kort eller ett nyare körkort, 
kunde identifieras med hjälp av en streckkodsläsare. Personuppgifterna kom då omedelbart upp på 
skärmen, och rösträtten kunde verifieras. Givetvis kunde personer även hittas med hjälp av person-
nummer. 
 
Varje väljare kunde välja huruvida hon eller han ville avge sin röst manuellt eller elektroniskt. För de 
väljare som valde att avge sin röst på en röstsedel var förfarandet därefter som vanligt. Valnämnden 
kunde notera även deras röstning i rösträttsregistret, vilket innebar en tidsbesparing jämfört med att 
söka upp namnet i en utskriven vallängd och där göra en manuell markering. 
 
I vallokalen fanns två röstbås för den elektroniska röstningen och ett för den manuella. Fördelningen 
kan betecknas som ändamålsenlig såväl med tanke på att en majoritet valde den elektroniska röstning-
en, som att den manuella röstningen de facto gick snabbare. De manuellt avgivna rösterna skulle dock 
ännu stämplas och släppas ner i valurnan, vilket krävde insatser av funktionärerna. 
 
 

 
 
 
 
För dem som valde att avlägga sin röst med användande av det nya elektroniska systemet var det 
första steget att de erhöll en elektronisk ”nyckel” till systemet. Nyckeln bestod av ett chipförsett plastkort 
– likt en modern hotell- eller hyttnyckel – laddat med väljarens personuppgifter. Uppgifterna fanns kvar 
på kortet en halv timme, eller tills det laddades med nya uppgifter. Korten återanvändes således och 
varje valnämnd hade 20 kort till sitt förfogande. Antalet var tillräckligt. 
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Chipkortet passade i ett uttag på framsidan av den elektroniska röstningsapparaturen. När kortet appli-
cerats kom den första skärmbilden upp på pekskärmen. Väljaren kunde omedelbart avge sin röst ge-
nom att trycka in sin kandidats nummer på pekskärmens numeriska tangenter, eller välja alternativet att 
inte avge sin röst till förmån för någon av kandidaterna (rösta blankt). I Grankulla ställde 88 kandidater 
upp, numrerade från nr 2 till nr 89. Några andra nummer accepterades inte av systemet, det var således 
inte möjligt att rösta ”fel”. I röstbåset fanns sammanställningen av kandidatlistorna samt en instruktion 
för den elektroniska röstningen upphängda. 
 
När väljaren gett ok för sitt val kom en ny skärmbild upp med den valda kandidatens uppgifter, eller 
uppgift om att inget alternativ hade valts. Väljaren ombads ytterligare bekräfta sitt val, varefter röstning-
en bekräftades och väljaren ombads ta ut sitt kort. I samma ögonblick noterades att väljaren utnyttjat sin 
rösträtt i rösträttsregistret. Därefter behövde väljaren bara återbörda kortet till valnämnden för återan-
vändning. 
 
Den elektroniska röstningen stängde exakt kl. 20.00. De väljare som eventuellt hade anlänt till valloka-
len före kl. 20 men som ännu inte hunnit avlägga sin röst, måste därför hänvisas till den manuella röst-
ningen efter kl. 20. I den vallokal vi befann oss i fanns emellertid ingen sådan sen väljare, även om röst-
ningen mellan kl. 19 och 20 var tämligen livlig. 
 
 
 
 
Valnämndens arbete 
 
 
Som nämndes i inledningen hade vi möjlighet att särskilt följa arbetet i en av de tre valnämnderna i 
Grankulla. Eftersom alla tre röstningsområden hade sina vallokaler i samma byggnad hade vi viss möj-
lighet att studera också de båda andra valnämndernas arbete, men den följande redogörelsen bygger 
på våra iakttagelser av arbetet i valnämnden i röstningsområde nr 3. Vi anlände till vallokalen ca kl. 19 
och hade således möjlighet att följa aktiviteten under den sista timmen innan vallokalerna stängde, samt 
nämndens arbete efter avslutad valförrättning. 
 
För valnämnden innebar framförallt tillgång till rösträttsregistret under valförrättningen en betydande 
förbättring. Väljarna kunde identifieras snabbare, särskilt då nämnden hade tillgång till två datorer med 
registret aktivt. En vallängd utskriven på papper kan finnas i endast ett exemplar, vilket kan förorsaka 
köbildning i vallokalen. I Grankulla hade man inte tidigare haft rösträttsregistret tillgängligt i vallokalerna 
under valdagen, utan bara under förhandsröstningen och i den kommunala centralnämnden för behand-
lingen av förhandsröster. Det är oss obekant hur många andra vallokaler i landet – förutom de som del-
tog i försöket med elektronisk röstning – som hade tillgång till rösträttsregistret under valdagen, eller hur 
många som haft det under de senaste valen. I Grankulla liksom annorstädes är det än så länge praxis 
att man använder sig av en pappersutskrift av vallängden under valdagen. 
 
Tillgång till rösträttsregistret förutsätter att det finns datorer utplacerade i vallokalen. Såvida man inte 
erbjuder elektronisk röstning behöver emellertid ingen förbindelse finnas till ett centralt system av något 
slag – i varje vallokal kan ju bara det egna röstningsområdets väljare rösta. Finns det flera datorer i 
lokalen med registret tillgängligt måste dessa givetvis stå i förbindelse med varandra. 
 
Det elektroniska rösträttsregistret har varit i bruk i valen sedan 1999, det är således inte en följd av att 
man infört elektronisk röstning. Hitintills har man ändå mestadels skrivit ut vallängder på papper ome-
delbart efter det att registret vunnit laga kraft, det vill säga sedan eventuella ändringar och tillägg i re-
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gistret har gjorts. Det har dock även använts allmänt under förhandsröstningen på olika håll. Elektronisk 
röstning förutsätter dock att rösträttsregistret finns tillgängligt i elektronisk form också i vallokalen under 
valdagen. På så sätt kan ett införande av elektronisk röstning påskynda en utveckling mot att rösträtts-
registret börjar användas i större utsträckning. 
 
Av de 2 093 röstberättigade i röstningsområde nr 3 hade 672 väljare röstat redan under förhandsröst-
ningen. På valdagen röstade ytterligare 891 väljare, varav 597 valde att rösta elektroniskt. Valnämnden 
hade således endast 294 röstsedlar att hantera då vallokalen stängde kl. 20.00. Räkning och rapporte-
ring av dessa röster tog en dryg halvtimme. Endast två av rösterna måste ogiltigförklaras. En var blank 
och den andra saknade också nummer men hade dessutom en otillbörlig anteckning. 
 
Innan vallokalen öppnade på morgonen hade expertis från det dataföretag som levererat röstningssy-
stemet (Tietoenator) placerat ut de elektroniska röstbåsen och startat röstningsprogrammet. Datorerna 
startades från en cd-skiva, varefter själva datorerna låstes in i lådor med dubbla lås. De båda nycklarna 
omhänderhades av två olika personer. På kvällen efter kl. 20, då vallokalerna stängde, plockades ut-
rustningen ner av dataföretagets personal. 
 
 

 
 
 
 
Försöket med elektronisk röstning, parallellt med att den traditionella röstningen erbjöds väljarna, inne-
bar en viss mängd merarbete för nämnden så länge valförrättningen pågick. De flesta av nämndens 
ledamöter och flera av ersättarna hade varit på plats under hela dagen. Dessutom var två biträden när-
varande under hela dagen. Exempelvis var funktionen som kontrollant av rösträtten dubblerad eftersom 
rösträttsregistret fanns tillgängligt på två parallella datorer. 
 
En annan orsak till att så många nämndmedlemmar och -ersättare samtidigt var närvarande var att man 
ville försäkra sig om att valförrättningen skulle genomföras störningsfritt. Om till exempel ett strömav-
brott skulle ha inträffat (varningar hade utfärdats på grund av mycket dåligt väder på valdagen) kunde 
en del av nämnden fortsätta att sköta valförrättningen ”manuellt” med hjälp av den pappersutskrift av 
vallängden som fanns till hands, medan andra valfunktionärer koncentrerade sig på att avhjälpa drifts-
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störningarna. Också blandningen av två system var en orsak till att man kallade in så många funktion-
ärer.  
 
 
 
 
Kommunala centralnämndens arbete 
 
 
De största vinsterna med ett elektroniskt förfarande gäller sannolikt centralnämndens arbete. Här faller 
flera arbetsmoment bort. Förhandsrösterna ska behandlas på förhand av centralnämnden. När för-
handsrösterna kommer in till centralnämnden noteras de röstande i rösträttsregistret i de fall detta inte 
redan gjorts på förhandsröstningsstället. Valkuverten räknas och fördelas per röstningsområde. Detta 
arbete pågår i större kommuner under hela förhandsröstningstiden. Arbetet ska vara slutfört fredagen 
före valdagen, men förhandsröster som kommer in till kommunala centralnämnden ända fram till 19 
samma dag ska beaktas. Kuverten öppnas och förhandsrösterna räknas sedan av centralnämnden på 
valdagens kväll med målsättningen att resultatet till denna del föreligger då vallokalerna stänger kl. 
20.00. Denna gång skulle förhandsröstningsresultatet rapporteras till valdatasystemet senast kl. 19.30 
på valkvällen. 
 
Efter att vallokalerna stängt på valdagens kväll räknar centralnämnden ut ett preliminärt valresultat på 
basis av förhandsrösterna och de rapporter nämnden får om röstfördelningen i respektive röstningsom-
råden. Dessa rapporter kom i Grankulla in tämligen snabbt tack vare det relativt ringa antalet manuella 
röster. Till dessa röster skulle läggas de elektroniskt avgivna rösterna som hade samlats i den centrala 
elektroniska valurnan i Helsingfors. Denna öppnades strax efter kl. 20.00 och resultaten kunde mycket 
snabbt rapporteras till centralnämnderna i försökskommunerna. I Grankulla förelåg ett preliminärt valre-
sultat på valkvällen ca kl. 21.30. 
 
Centralnämnderna ska vidare företa en kontrollräkning av samtliga röster (förhandsrösterna och de 
under valdagen avgivna rösterna) måndagen efter valet med början kl. 9.00. Eftersom någon kontroll-
räkning av de elektroniskt avgivna rösterna per definition inte kan ske, minskar nämndens arbetsbörda. 
Som framgår av statistiken nedan utgjorde i Grankulla ”pappersrösterna” endast ca en tredjedel av to-
talantalet avgivna röster. 
 
Också kontrollräkningen innebar därför mindre arbete för centralnämnden. En faktor som dock framkom 
vid kontrollräkningen i Grankulla var skillnaden i antalet röstande och antalet avgivna röster, vilket an-
tytts redan på valkvällen utan att man då ännu hade någon klar uppfattning om omfattningen och orsa-
ken. 
 
 
 
 
Utfallet av försöket 
 
 
Försöket med elektronisk röstning utföll positivt i så motto, att möjligheten utnyttjades flitigt. Nedan finns 
en sammanställning över röstandet i de tre pilotkommunerna. 
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  Röstsedlar Elektronisk röstning Sammanlagt 

Kommun Förhand Valdagen Samman- 

lagt 

Förhand Valdagen Samman- 

lagt 

Röster  

 

Valdeltagan-

det 

 % 

Högfors    786 1 300 2 086 1 018 1 147 2 165   4 251  59,8 

Grankulla    845 1 016 1 861 1 266 1 716 2 982   4 843  75,8 

Vichtis 2 157 2 735 4 892 2 701 4 386 7 087 11 979  58,3 

Fördelning Röstsedlar Elektronisk röstning Sammanlagt 

  Röster Procent Röster Procent Röster 

män 4 009 40,1   5 985 59,9   9 994 

kvinnor 4 804 43,5   6 249 56,5 11 053 

tot 8 813 41,9 12 234 58,1 21 047 

Ålder 

18-29    648 30,1   1 502 69,9   2 150 

30-39    836 27,0   2 265 73,0   3 101 

40-49 1 352 30,1   3 147 69,9   4 499 

50-59 1 835 40,6   2 690 59,4   4 525 

60-69 1 873 49,9   1 884 50,1   3 757 

70-79 1 433 69,9      617 30,1   2 050 

80-    836 86,6      129 13,4      965 

tot 8 813 41,9 12 234 58,1 21 047 

Från justitieministeriets/Yles valsajt 28.10.2008 (preliminära uppgifter) 

 

 

Som framgår utnyttjades den elektroniska röstningen relativt sett flitigast i Grankulla, där totalt 2 982 
eller 61,6 % av de 4 843 som röstade använde sig av möjligheten. Det största antalet elektroniska rös-
ter, 7 087 stycken, fanns dock i den största av pilotkommunerna, Vichtis.  De elektroniska rösterna do-
minerade såväl under förhandsröstningen som vid röstningen på valdagen. Grankulla var också den av 
de tre pilotkommunerna som hade det högsta valdeltagandet. 
 
Män utnyttjade den elektroniska röstningen något mera än kvinnor, men skillnaden var inte stor. Bland 
åldersgrupperna är det 30-39 åringarna som har den högsta användargraden, och som väntat är det de 
äldsta väljarna som har den lägsta. 
 
Redan under valkvällen fick den kommunala centralnämnden ta emot kritik från några väljare som upp-
fattat att deras elektroniska röster inte hade registrerats. I ett par valnämnder fanns det också skillnader 
i antalet manuellt räknade väljare och det antal som hade registrerats i rösträttsregistret. Skillnaden 
visade sig bero på att ett antal väljare hade avbrutit sin elektroniska röstning före den sista bekräftelsen. 
De hade tagit ut och gett tillbaka sitt röstkort i tron att de hade fullföljt sin röstning, men i själva verket 
hade rösten inte registrerats och de hade inte noterats som röstande i rösträttsregistret. Dessa väljare 
hade alltså inte fullföljt det avsedda förfarandet, där man först bekräftar sin kandidat och i ett andra 
skede bekräftar att man fullföljer röstningen (två ok-tryckningar, se ovan). Hur många sådana fall det 
fanns var inte känt på valkvällen, men det framgick dagen efter valet att det totalt hade identifierats 232 
avbrutna röstningssessioner i de tre pilotkommunerna, varav 61 i Grankulla. 
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För Grankullas del innebär detta ofrivilliga bortfall av röstande att det verkliga antalet röstande borde ha 
varit 4 902 personer eller 76,7 %, det vill säga nästan en procentenhet högre. 2 % av dem som röstade 
elektroniskt misslyckades med sin röstning. Den kommunala centralnämnden i Grankulla har dock fast-
ställt valresultatet på basen av de godkända rösterna, utan att beakta de ”försvunna” rösterna. Så har 
också de kommunala centralnämnderna i de andra pilotkommunerna gjort. Något annat beslut är inte 
heller formellt möjligt, men beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstolen i lagstadgad ordning, och 
ett godkänt överklagande kan leda till att valet måste göras om under förutsättning att det skedda be-
döms strida mot lag och detta lagstridiga förfarande inverkar på valresultatet. I skrivande stund har be-
svärstiden inte gått ut, men åtminstone i Vichtis har besvär inlämnats. 
 
Av de elektroniska rösterna i Grankulla hade totalt åtta stycken avgivits utan angivande av en kandidat, 
det vill säga de var blanka. Det är 0,3 % av de avgivna elektroniska rösterna. Två av dem avgavs under 
förhandsröstningen och sex under valdagen. Av de röster som avgavs på röstsedlar var sammanlagt 1 
% ogiltiga. Bland dem förekom såväl blankröster som röster som var ogiltiga av andra orsaker. Det 
elektroniska förfarandet eliminerar andra orsaker till att röster blir ogiltiga än att de är blanka, men i stäl-
let fanns alltså problemet med de ”försvunna” rösterna.  
 
Överlag har de som utnyttjat den nya röstningsmöjligheten varit nöjda med försöket, bortsett från de 
ovan relaterade problemen. Tekniken har haft nyhetens behag och har som nämnts använts flitigt. Även 
ur de inblandade valmyndigheternas synvinkel har försöket utfallit till belåtenhet. Processen att be-
handla rösterna och räkna resultatet har blivit snabbare tack vare den elektroniska röstningen. Det har 
varit arbetsbesparande för de olika valmyndigheterna. För den enskilda väljaren är skillnaden mindre. 
För den som röstar i vallokal är proceduren och tidsåtgången i stort sett densamma. Vid förhandsröst-
ning har vissa moment fallit bort som förenklar proceduren. 
 
 
 
 
Våra iakttagelser och reflexioner 
 
 
Vid besöket i vallokalerna i Grankulla kunde vi omedelbart konstatera att försöket med elektronisk röst-
ning hade krävt en omfattande satsning på avancerad teknik och därtill hörande support. I Grankulla 
fanns i varje vallokal två valbås för elektronisk röstning. Valbåsen ska specialutformas och till varje bås 
ska anslutas en separat dator med anslutning till den elektroniska valurnan. Allt detta kräver betydande 
installationer och underhåll. En likadan insats i alla landets vallokaler är svår att tänka sig. 
 
Ett avancerat tekniskt system blir också starkt beroende av expertis för sin funktion. Nu har vi ett lek-
mannabaserat och därmed billigt system. Det kan i stort sett upprätthållas av förtroendevalda. För att 
den elektroniska röstningen ska fungera störningsfritt blir valmyndigheterna beroende av tekniska ex-
perter som kopplar upp utrustningen i varje vallokal, testkör den och plockar ned den efter valet. Back 
up måste finnas om störningar inträffar under pågående valförrättning. 
 
Kostnadsbesparingarna är totalt sett sannolikt små eller inga alls. Med ett utbyggt system kanske man 
kan minska antalet funktionärer för den manuella valförrättningen och rösträkningen. Å andra sidan för 
den tekniska utrustningen med sig kostnader för särskilda valbås, datorutrustning till dem samt installat-
ion, service och back up. Enligt gällande lag förutsätts kommunerna stå för dessa kostnader. Det är oss 
obekant hur stora kostnader pilotkommunerna har haft i samband med försöket. Systemutvecklingen 
har ju dock staten stått för. 



 11 

 
Problemet med de ”försvunna” rösterna illustrerar svårigheterna att skapa tekniska system som är full-
ständigt säkra att använda. Hur goda instruktioner man än lyckas ta fram kan systemet ändå alltid an-
vändas ”fel” i något avseende. Det kan synas märkligt att problemet med de avbrutna röstningsproces-
serna inte blev uppmärksammat och åtgärdat under utprovningen av systemet, och tydligen inte heller 
under förhandsröstningen. 
 
Som nämndes ovan var 1 % av de röster som avgavs på en röstsedel ogiltiga i Grankulla, medan 2 % 
av de elektroniska rösterna misslyckades i så motto att de inte blev registrerade. Detta kan likställas 
med att de blev ogiltiga, vilket skulle innebära att risken för ogiltiga röster var dubbelt större vid den 
elektroniska röstningen än i den manuella. 
 
Ett införande av elektronisk röstning reser också frågor av mera principiell natur. Det handlar om det 
som brukar kallas transparens, det vill säga genomskinlighet, överskådlighet. Vi har nu ett enkelt och 
lättfattligt valsystem som kan skötas av lekmän, det vill säga vanliga medborgare. Det behövs inga 
långa och krångliga instruktioner för att fylla i en siffra på en röstsedel, få den stämplad och lägga den i 
en urna. Väljaren kan själv kontrollera förfarandet under hela röstningstillfället. De demokratiskt tillsatta 
nämnderna och centralnämnderna garanterar ett korrekt och lagenligt förfarande. Ombud har rätt att 
närvara vid räkningen. Manuella röster kan kontrolleras och räknas om i det fall räkningen eller resulta-
tet ifrågasätts. 
 
Om tekniken fungerar som förväntat ifrågasätter man den inte. Men vad hade hänt om de elektroniska 
rösterna hade fördelat sig på ett helt annat sätt än de manuella? Hade man litat på tekniken ändå, hade 
förtroendet för valet varit obrutet? Förmodligen skulle hela valens legitimitet bli starkt ifrågasatt. I sista 
hand är frågan om vårt valsystem en fundamental demokratifråga. 
 
Slutligen kan noteras att användningen av elektronisk röstning på det sätt som nu gjorts i första hand är 
att betrakta som en administrativ åtgärd i syfte att underlätta själva förfarandet vid val. Någon betydande 
inverkan på valdeltagandet har den sannolikt inte. Justitieminister Tuija Brax har också efter kommunal-
valet i offentligheten yttrat sig tämligen svalt om experimentet. Om valdeltagandet kan höjas kan hon 
tänka sig en fortsättning. Om utfallet däremot endast är en snabbare rösträkning, är priset för detta för 
högt, anser hon. 
 
 


