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I. Arbetsgruppens uppdrag, sammansättning och tillvägagångssätt 
 

 

 

Landskapsstyrelsen tillsatte den 19 maj 2000 en arbetsgrupp med uppgift att utreda de juri-

diska, tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att införa röstning per Internet 

i lagtings- och kommunalval. 

 

Till medlemmar i arbetsgruppen utsågs: 

 

Danne Sundman, landskapsstyrelseledamot, ordförande 

Veronica Johansson, förvaltningsinspektör (föredragande i valfrågor) 

Sirja Boman, häradsskrivare (chef för valregistermyndigheten) 

Eva Wiklund (f. Holmberg), produktutvecklare vid PAF Online 

Lars Ingmar Johansson, lagtingssekreterare (ordförande i kommunala centralnämnden i Mari-

ehamn) 

Ronny Lundström, IT-chef 

Casper Wrede, t.f. byråföreståndare (sekreterare i centralnämnden för lagtingsval), sekreterare 

 

Arbetsgruppens mandattid sattes till den 31 december 2000. Mandattiden förlängdes den 19 

december 2000 till den 30 juni 2001. 

 

Arbetsgruppen har hållit 7 möten under hösten 2000. Arbetsgruppen har varit i kontakt med 

flera sakkunniga och har aktivt bevakat behandlingen av motsvarande frågor på annat håll. 

 

Arbetsgruppen vill med denna mellanrapport offentliggöra sina bedömningar och ställnings-

taganden så här långt i strävan att föra ut de frågeställningar som är förknippade med ett even-

tuellt införande av röstning per Internet till offentligheten. Förhoppningsvis kan detta bidra till 

att frågan blir föremål för en öppen debatt. 

Arbetsgruppen föreslår att landskapsstyrelsen ger rapporten stor spridning, t.ex. via Internet 

och uppmuntrar till bredast möjliga diskussion i frågan, till vägledning för arbetsgruppens 

fortsatta arbete som syftar till att avge en välgrundad rekommendation beträffande huruvida 

ett system för röstning per Internet borde förberedas till valet 2003. 

Den slutrapport som arbetsgruppen avger bör sedan underkastas normalt remissförfarande 

innan landskapsstyrelsen avger en eventuell lagframställning till lagtinget i frågan. 

 

 

Mariehamn den 5 februari 2001  

 

 

 

Danne Sundman, ordförande Veronica Johansson Sirja Boman  

 

 

Lars Ingmar Johansson   Ronny Lundström Eva Wiklund 

    

 

Casper Wrede, sekreterare  
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II. Rösta per Internet – vad det innebär 
 

 

 

Introduktion – demokrati med ny teknik 

 

 

”E-demokrati” hör till de nya begrepp som har introducerats i IT-utvecklingens spår. Med 

detta menas främst förbättrade möjligheter för medborgarna att via Internet följa med i be-

slutsfattandet i första hand på ett lokalt plan, men också utöva direkt inflytande genom att 

argumentera och delta i omröstningar på nätet, kunna ta direktkontakt med beslutsfattare mm. 

 

Begreppet omfattar således mycket mer än röstning per Internet. I själva verket betraktas In-

ternetröstning än så länge som svårgenomförbart, främst av säkerhetsskäl. Detta har emeller-

tid inte hindrat utvecklandet av de andra formerna av e-demokrati; flera kommuner i t.ex. 

Sverige har redan kommit långt i denna utveckling, t.ex. genom att erbjuda sina invånare dyg-

net runt-service (s.k. ”24-timmarsmyndigheter”). 

 

Röstning per Internet bör inte heller sammanblandas med andra former av elektroniska röst-

ningssystem. Sådana är i bruk på flera håll t.ex. i USA och i Holland. Dessa system innebär i 

praktiken att det står en mer eller mindre avancerad dator i varje röstbås. Informationsflödet 

sker dock inte över Internet. 

 

Arbetsgruppen har inte haft som uppdrag att utforma förslag beträffande utökad e-demokrati i 

landskapsförvaltningen, utan uppdraget gäller uttryckligen röstning per Internet. Det bör ändå 

understrykas att det knappast är meningsfullt att införa ett system för röstning via Internet om 

inte Internet överlag är väl etablerat som kontaktkanal mellan medborgarna och myndigheter-

na. Införandet av Internetröstning förutsätter således en rejäl satsning på Internet från myn-

digheternas sida, både från landskapsstyrelsen och från kommunerna. I synnerhet i samband 

med val finns mycket att vinna på att utveckla information och kontakter via Internet, obero-

ende av om det också är möjligt att skicka sin röst via nätet.
1
 

 

Hur det politiska livet påverkas av e-demokrati och Internetröstning är än så länge en öppen 

fråga, där forskning först nyligen har börjat bedrivas i större skala. Säkert är dock att både 

partier och kandidater kommer att lägga ned betydligt större resurser på sina nätplatser i val-

kampanjen år 2003 ifall det då har blivit möjligt att rösta över Internet. Detta leder i sin tur till 

att det uppstår nya frågeställningar – skall t.ex. partier och enskilda kandidater tillåtas lägga in 

länkar till röstningssystemet från sina nätplatser? Hur många klick skall det vara från kam-

panjmaterial till myndighetsinformation och vidare till faktisk röstning? 

                                                 
1
 En utförlig genomgång av vilka möjligheter Internet erbjuder i valsammanhang finns t.ex. i rapporten ”Internet 

and the Electoral Process” utarbetad av Tim Brigham och publicerad av International IDEA (International Insti-

tute for Democracy and Electoral Assistance) år 1998. Rapporten finns på www.idea.int/publications  

 

http://www.idea.int/publications
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Arbetsgruppens förslag till riktlinjer för ett system för röstning per Internet 

 

 

Arbetsgruppen anser att följande kriterier bör uppfyllas innan ett system för röstning per In-

ternet kan tas i bruk på Åland: 

 

- det skall vara lika säkert i alla avseenden som befintliga röstningsmetoder 

- det skall kunna hanteras som ett komplement till nuvarande system för röstning  

- det skall kunna användas i både lagtings- och kommunalval 

- det skall vara globalt tillgängligt. 

 

 

 

*hög säkerhet 

 

Säkerheten står i fokus för all diskussion om röstning per Internet. Röstningen över Internet 

måste garanterat vara lika säker som befintliga röstningsmetoder. Det betyder för det första att 

valhemligheten måste garanteras och att väljaridentifieringen är säkerställd. För det andra 

krävs det att själva systemet är säkrat mot obehöriga intrång och alla former av manipulation. 

För det tredje krävs det också att väljarnas integritet är skyddad och att systemet inte inbjuder 

till valfusk av något slag. 

 

För att den tekniska säkerheten skall kunna garanteras krävs att systemet kan testas under så 

realistiska förhållanden som möjligt. Det system som skall användas måste därför vara färdigt 

utvecklat tillräckligt långt på förhand. 

 

 

*ett komplement till nuvarande röstning 

 

Arbetsgruppen har utgått från att ett system för röstning över Internet skall kunna införas som 

ett komplement till befintliga röstningsmöjligheter och med så få ingrepp i lagstiftning och 

rutiner i övrigt som möjligt. I dagsläget är detta möjligt endast om Internetröstning införs som 

en form av förtidsröstning. 

 

Internetröstning på valdagen skulle bl.a. förutsätta att varje vallokal är kopplad till ett centralt 

rösträttsregister, eller att det preliminära valresultatet kan presenteras först sedan eventuella 

dubbelröstningar kontrollerats och avvecklats. Ett sådant system skulle kunna bli för sårbart 

för driftstörningar; i värsta fall skulle t.o.m. en del väljare kunna förhindras att rösta. 

 

Det är för närvarande möjligt att förtidsrösta i tre olika former: 1) på särskilda förtidsröst-

ningsställen (i praktiken postkontoren), 2) i t.ex. vårdinrättningar (endast de som vårdas eller 

är intagna där) samt 3) per brev.
2
 Den klart vanligaste formen av förtidsröstning är röstningen 

på postkontoren. De två förstnämnda sätten att förtidsrösta innebär att röstningen sker i när-

varo av myndighets-personer: en utsedd valförrättare på förtidsröstningsstället respektive en 

valbestyrelse som besöker inrättningen. Röstningen per brev däremot försiggår utan direkt 

medverkan av någon myndighetsrepresentant (men förutsätter dock att väljaren varit i kontakt 

                                                 
2
 Förfarandet kallas populärt ”hemmaröstning”, men för att undvika sammanblandning med det som enligt lag 

faktiskt benämns hemmaröstning i de riksomfattande valen och som sker inför en valförrättare (=en medlem av 

valbestyrelsen, som förordnats av den kommunala centralnämndens ordförande) samt en annan person, borde det 

snarare benämnas ”brevröstning”. Den benämningen används i rapporten. 
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med vederbörlig instans). Ett system för röstning via Internet skulle snarast ha likheter med 

brevröstningen. Exempelvis borde Internetröstning liksom brevröstning kräva att väljaren är i 

kontakt med systemet vid två tillfällen: först skickas en begäran om att få rösta och sedan – 

när klartecken givits – kan själva röstningen ske. 

 

 

*både lagtings- och kommunalval 

 

Om röstning per Internet införs anser arbetsgruppen att möjligheten borde införas samtidigt i 

både lagtings- och kommunalval. Eftersom valen hålls samtidigt är det viktigt att det också är 

möjligt att rösta i bägge valen samtidigt och på samma sätt. 

 

Det kan med fog antas att flertalet av de väljare som har rösträtt i bägge valen i första hand 

röstar i lagtingsvalet och att kommunalvalet följer med s.a.s. ”på köpet”. Om det då vore möj-

ligt att Internetrösta i lagtingsvalet men inte i kommunalvalet, kanske tillräckligt incitament 

att senare gå till vallokalen enbart för att rösta i kommunalvalet saknas med drastiskt minskat 

deltagande som följd. 

 

 

*global tillgänglighet 

 

Om röstning via Internet skall fylla sitt syfte måste systemet vara maximalt tillgängligt. Väl-

jarna skall kunna nå systemet från vilken dator (eller mobiltelefon) med Internetkoppling som 

helst. Systemet skall kunna nyttjas t.ex. av väljare som är bosatta eller befinner sig på resa 

utomlands och det skall därför inte kräva att myndigheterna i något skede behöver sända nå-

got till väljaren, inte ens i elektronisk form. Sådana utskick är dels arbetsdryga, dels innebär 

de ökade risker för att material kommer i orätta händer. 

 

 

 

Läget i omvärlden 

 

 

På många håll pågår arbete med att utveckla system för röstning via Internet. Längst har man 

kommit i USA, där det första lagligt bindande allmänna valet över Internet hölls i mars 2000, 

då det demokratiska partiet skulle nominera sin presidentkandidat i delstaten Arizona. Valet 

hade högt deltagande, men har blivit kritiserat för bristande säkerhet. Som identifieringsmetod 

användes personliga säkerhetskoder (PIN-koder) som distribuerades per post. 

 

I USA verkar också flera företag som tillhandahåller färdiga Internetbaserade röstningssystem 

för företag och andra stora organisationer. De dominerande är VoteHere.net och 

Election.com. 

 

Osäkerheten kring resultatet av presidentvalet hösten 2000 har lett till att de båda ledande 

tekniska högskolorna i USA, MIT och Caltech, gemensamt fått i uppgift att i brådskande ord-

ning ta fram nya röstningsmetoder. Bland de alternativ som skall undersökas finns givetvis 

röstning per Internet. 
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Inom EU finns ett projekt som har som mål att inom tre år ta fram ett tillförlitligt Internetba-

serat röstningssystem. Kista utanför Stockholm är ett av tre projektområden. Uppgifter om 

systemet finns på www.eucybervote.org  

 

I enskilda EU-länder finns också egna projekt, t.ex. i Republiken Irland där man siktar till att 

ha ett system färdigt för utprovning vid de allmänna valen år 2002. En presentation av planer-

na finns på www.environ.ie/electindex.html  

 

I Sverige har i januari 2001 avgetts ett betänkande av en valutredning, som bland många 

andra frågor också hade till uppgift att 

 

”göra en inventering av de möjligheter och problem som kan finnas med röst-

ning via Internet. Utredaren skall särskilt belysa om röstning via Internet kan 

förenas med kravet på bibehållen valhemlighet. Även de erfarenheter som har 

gjorts i andra länder skall uppmärksammas”. 

 

Utredningen presenterar ett förslag till ett elektroniskt röstningssystem för röstning via Inter-

net som man menar uppfyller de högt ställda säkerhetskraven. Det föreslås att systemet prövas 

noggrant innan det används i ett nationellt val. Bl.a. föreslås att man prövar Internetröstning i 

de skolval som hålls strax före nästa riksdagsval i september 2002. 

 

Utredningens betänkande är publicerat i Sveriges Offentliga Utredningar (SOU) med nummer 

2000:125. Det finns tillgängligt på 

http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2000_125.pdf (det skall vara ett _ 

mellan 2000 och 125: 2000_125). 

 

I Finland prövades ett system för Internetröstning i Mellersta Finlands län i experimentsyfte 

inför riksdagsvalet i mars 1999. Systemet var tämligen enkelt och gav knappast några värde-

fulla erfarenheter vad gäller själva systemet. Däremot bedrevs en del forskning kring använ-

dandet, som är av ett visst intresse. En rapport om försöket finns (på finska) på 

www.kaks.fi/pages/julkaisut/pdf/Vaalit.pdf  

 

I övrigt tycks det inte för närvarande pågå något direkt arbete med att utveckla system för 

röstning via Internet i Finland. Däremot planeras allt mera av annan service och information i 

samband med val kunna ges över Internet. 

http://www.eucybervote.org/
http://www.environ.ie/electindex.html
http://justitie.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou2000-125.pdf
http://www.kaks.fi/pages/julkaisut/pdf/Vaalit.pdf
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III. Varför rösta per Internet? 
 

 

 

I material om röstning per Internet nämns en rad fördelar som skulle kunna uppnås. Exempel 

på sådana fördelar är: 

 

- ökning av tillgängligheten 

- ökning av valdeltagandet 

- sänkning av kostnader (för funktionärer, vallokaler) 

- inbesparing av tid (vid rösträkningen) 

- ökning av säkerhet (vid resultatrapporteringen) 

 

För Ålands del tillkommer ytterligare: 

 

- förstärkning av Ålands IT-image 

 

 

 

Förbättrad tillgänglighet 

 

 

Det huvudsakliga skälet för att införa Internetröstning är att detta skulle öka medborgarnas 

möjligheter att delta i valen. Det kan sägas vara myndigheternas skyldighet att göra valen till-

gängliga för alla som har rösträtt. Vid de åländska valen har det t.ex. inte varit möjligt att upp-

rätthålla förtidsröstningsställen utanför Åland. 

 

Det är alltså först och främst de ålänningar som vistas utanför Åland som skulle dra nytta av 

ett system för Internetröstning. Deras antal och valdeltagande vid de senaste valen framgår av 

tabellen nedan. 

 

 

Bortavarande ålänningars valdeltagande 

 

Val 

 

Antal 

 

Röstande 

Därav 

förtidsröst. 

Röstnings-

procent 

Riksdagsvalet 1999 (riks.) 5.485 137 105 2,5 

EU-valet 1999 (riks.) 4.896 56 30 1,1 

Lagtingsvalet 1999 (ål.) 767 135 .. 17,6 

Presidentval I 2000 (riks.) 5.448 136 104 2,5 

Presidentval II 2000 (riks.) 5.448 262 212 4,8 

 

Kommentarer: 

- i de riksomfattande valen har man rösträtt så länge man är finländsk medborgare, i lag-

tingsval så länge man har hembygdsrätten kvar, d.v.s. högst fem år från flyttningsdatum. I 

kommunalval har bortavarande inte rösträtt eftersom det krävs att man är bosatt i kommu-

nen den 1 september valåret 

- i riksvalen anordnas förhandsröstning vid Finlands beskickningar utomlands 
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- antalet bortavarande ålänningar som röstar är anmärkningsvärt stabilt. EU-valet sticker 

givetvis av, men i EU-val kan man få rösträtt i ett annat land om man är bosatt där. Hur 

många som utnyttjat den möjligheten finns det inga uppgifter om 

- det finns inga uppgifter om på vilket sätt de bortavarande ålänningarna röstat i lagtingsva-

let, d.v.s. om de förtidsröstat eller röstat på valdagen. 

 

 

Röstningen per brev har tillkommit som en möjlighet för väljare att delta i de åländska valen 

utan att behöva befinna sig på Åland under valdagen (eller under förtidsröstningstiden). Pro-

ceduren är dock omständlig och långsam och förmodligen föga känd bland väljarna. Allt detta 

har till följd att förfarandet används i relativt liten utsträckning, vilket uppgifterna från de två 

största kommunerna, Mariehamn och Jomala, i tabellen nedan visar. 

 

 

Röstning per brev vid valet 1999; Mariehamn och Jomala 

 

 Mariehamn Jomala 

Antal personer som lagtingsval kommunalval lagtingsval  kommunalval 

beställde material 85  85 24  24 

fick material 85  85 24  24 

skickade in röster 75  46 23  23 

 

 (Uppgifter erhållna per telefon från resp. kommun v. 34/00) 

 

Kommentarer: 

- alla som begär material får det för bägge valen, eftersom de kommunala centralnämnderna 

inte kan kontrollera rösträtten i det skedet 

- alla är däremot inte röstberättigade, särskilt inte i kommunalvalet (3 st av de inskickade 

kommunalvalsrösterna kasserades i Jomala p.g.a. detta) 

- allt utsänt material kommer inte tillbaka. 

 

 

I dessa två kommuner har omkring 1 % av de röstberättigade begärt att få förtidsröstningsma-

teriel hemskickat. Om omfattningen är ungefär densamma i de övriga kommunerna innebär 

det att knappt 200 väljare utnyttjat denna möjlighet på hela Åland och att ca 1,5 % av alla 

röster är avgivna per brev. Någon särskild statistik om brevröstningen samlas inte in, utan 

brevrösterna ingår i förtidsrösterna i den valstatistik som Ålands Statistik- och Utredningsbyrå 

(ÅSUB) gör upp efter valen. 

 

Antalet förtidsröster har successivt ökat i de åländska valen och uppgick 1999 till drygt 3.400 

eller ca 27 % av de avgivna rösterna. Hur många väljare som skulle komma att begagna sig av 

en möjlighet att rösta per Internet är dock givetvis omöjligt att förutse. Säkerligen skulle 

många av de väljare som röstar på valdagen också kunna tänka sig att rösta i förtid per Inter-

net. 

 

Vid valet 1999 fanns viss myndighetsinformation tillgänglig på Internet och dessutom hade 

samtliga deltagande partier samt vissa enskilda kandidater egna nätplatser. Antalet besök på 

dessa sidor är emellertid okänt. 
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Däremot finns uppgifter om besökarna på den nätplats som Ålands Radio upprätthöll tillsam-

mans med Juniorhandelskammaren (JC) och som bl.a. innehöll en s.k. ”valmaskin”, d.v.s. ett 

program där besökaren genom att ge sin syn på en rad aktuella politiska frågor kunde sålla 

fram den kandidat som bäst motsvarade de egna åsikterna. Nära nog alla kandidater som var 

uppställda i lagtingsvalet hade på förhand besvarat frågorna. 

 

Det totala antalet personer som prövade valmaskinen uppgick till 2.500, varav 1.190 kvinnor 

och 1.310 män. De flesta användarna var i åldersgrupperna 30-39 och 40-49 år (där också det 

största antalet röstberättigade finns). Även med förbehållet att antalet besök inte är detsamma 

som antalet besökare (många intresserade prövade säkert flera gånger) visar siffrorna att val-

material på Internet kan attrahera relativt många medborgare. 

 

Undersökningar i omvärlden tyder på att röstning i allmänna val är en möjlighet som många 

Internetanvändare gärna skulle använda sig av. På Åland är tillgången till Internet god och 

detsamma gäller spridningen av mobiltelefonanslutningar: enligt en skattning som ÅSUB 

gjorde sommaren 2000 ligger antalet mobiltelefoner/1.000 invånare ungefär på samma nivå 

som i de övriga nordiska länderna, medan antalet Internetanslutningar t.o.m. är högre. Många 

ålänningar uträttar regelbundet t.ex. sina bankärenden via Internet. Det finns alltså goda skäl 

att anta att ett system för röstning per Internet skulle bli väl utnyttjat på Åland. Under våren 

2001 utför ÅSUB en undersökning av ålänningarnas Internetvanor, där underlaget för exem-

pelvis Internetröstning förhoppningsvis kan utläsas. 

 

 

 

Ökat valdeltagande 

 

 

Med tanke på att valdeltagandet tenderar att minska på många håll (dock inte på Åland – åt-

minstone inte för närvarande) är det nödvändigt att pröva nya vägar för medborgarpåverkan 

och deltagande. I det sammanhanget kommer Internet som nämnts att spela en viktig roll, 

även som kanal för röstning. Införandet av röstning per Internet kan således ses som en förut-

sättning för att kunna bevara valdeltagandet på nuvarande nivå. Det är dock tveksamt om In-

ternetröstning i sig har någon direkt höjande inverkan på valdeltagandet. Hursomhelst får sy-

stemet på inget sätt innebära någon risk för ett försämrat deltagande. 

 

 

 

Inbesparade kostnader 

 

 

Bland argumenten för Internetröstning omnämns även inbesparade kostnader, t.ex. när det 

gäller upprätthållande av vallokaler och ersättningar åt valfunktionärer. För Ålands del är 

dessa argument inte särskilt verkningsfulla, eftersom avsikten inte är att ersätta vallokalerna 

med Internetröstning. På sikt kanske en del av kostnaderna för förtidsröstningen kan reduceras 

om en ökande del av förtidsrösterna avges via Internet och antalet förtidsröstningsställen i 

stället kan minskas. 
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Förbättrad säkerhet 

 

 

Ett system för röstning per Internet ger möjlighet att utnyttja datatekniken också för rösträk-

ning och resultatrapportering. Dessa skeden i valprocessen kan sålunda göras både snabbare 

och med större tillförlitlighet. 

 

Förvisso är tidsaspekten inte av någon avgörande betydelse i de åländska valen, där det rela-

tivt begränsade antalet röster gör att resultatrapporteringen redan är tillräckligt snabb. Däre-

mot kan graden av tillförlitlighet variera, vilket t.ex. visade sig vid det senaste lagtingsvalet, 

där den slutliga rösträkningen innebar att en preliminärt invald kandidat miste sin plats. Detta 

berodde dock på misstag i den preliminära räkningen av de röster som avgavs under valdagen 

och dessa kommer än så länge inte att beröras av ett eventuellt Internetröstningssystem. 

 

Ur väljarens synvinkel kan valsäkerheten ökas betydligt om röstning per Internet införs: ris-

ken att rösta ”fel”, d.v.s. så att rösten måste ogiltigförklaras, kan i stor utsträckning elimine-

ras. Systemet torde kunna utformas så att t.ex. en sammanblandning av kandidatnummer i de 

två valen, vilket är en vanlig orsak till underkännande, blir omöjlig. Likaså elimineras pro-

blemen med otydliga eller ovidkommande anteckningar, vilket också kan leda till att rösten 

blir ogiltig. (Den största kategorin kasserade röster är emellertid blankrösterna. Att rösta 

blankt skall givetvis vara möjligt även via Internet). 

 

Fel kan t.ex. uppstå som en följd av stress i valbåset, ifall det råkar komma många väljare till 

vallokalen samtidigt och det uppstår köbildning. För vissa personer kan säkert även det mot-

satta upplevas som stressande, d.v.s. att man ensam inför ända upp till fem myndighetsperso-

ners granskande blickar skall utföra sin röstning. Särskilt förstagångsväljare kan tänkas dra sig 

för att råka i en så utsatt situation och i stället välja möjligheten att rösta i lugn och ro t.ex. 

hemifrån. 

 

 

 

Höjning av Ålands ”IT-profil” 

 

 

Ålands landskapsstyrelse går aktivt in för att höja Ålands ”IT-profil” som ett led i strävandena 

att på lång sikt diversifiera näringslivet och därmed samhällets resursbas. Ett införande av 

röstning per Internet i de åländska valen skulle passa väl in i en sådan strategi. 

 

Denna målsättning har legat som en underliggande drivkraft bakom arbetsgruppens arbete, 

men det har ändå rått fullständig enighet om att detta på intet sätt får innebära att det införs ett 

system som undergräver de allmänna valens trovärdighet och integritet. 
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IV. Principiella frågor 
 

 

 

Oövervakad röstning 

 

 

Röstning över Internet innebär att röstaren utför sin röstning utan överinseende av en val-

funktionär. Hur skall det då kunna säkerställas att det är den som utger sig för att rösta som 

faktiskt röstar? Och hur skall kravet på fria val kunna tillgodoses, hur skall det kunna säker-

ställas att röstningen inte sker under någon form av otillbörlig påverkan? 

 

Påverkan som är otillbörlig kan anta två olika former: det kan dels vara fråga om tvång, dels 

om muta, d.v.s. röstköp. Bägge innebär att det inte är röstarens egen vilja som avspeglas i den 

avgivna rösten vilket är principiellt oacceptabelt. 

 

För att ett försök till otillbörlig påverkan skall vara meningsfullt måste påverkaren kunna för-

vissa sig om att rösten verkligen avges på det avsedda sättet. Detta skulle i teorin kunna göras 

antingen vid röstningstillfället då rösten avges eller i efterhand genom att kontrollera själva 

rösten, som då måste vara märkt på något särskilt sätt. 

 

Bägge dessa möjligheter är omintetgjorda i nuvarande lagstiftning: rösterna skall avges i en-

skildhet vilket övervakas av valfunktionärerna (utom vid brevröstningen) och valsedlar som är 

märkta på något sätt är ogiltiga. Valhemligheten innebär att ingen giltig röst skall kunna hän-

föras till en viss väljare. 

 

Vad de avgivna rösternas anonymitet beträffar finns inga problem vid Internetröstning – där 

ges ingen möjlighet att märka rösten på något särskilt sätt. Vid oövervakad röstning kan det 

däremot inte fastställas om röstningen skett i enskildhet. Därför måste det införas andra meto-

der för att åtminstone minska sannolikheten för otillbörlig påverkan vid röstningstillfället. En 

sådan metod är att tillåta att en avgiven röst ändras, eller att en väljare som (förtids)röstat till-

låts avge en ny röst som ersätter den första. Sådan s.k. ångerröstning är i vissa fall tillåten i 

Sverige. 

 

Ångerröstning är emellertid främmande för vårt valsystem. Om det införs för en kategori av 

väljare borde det också införas för andra. En möjlighet att ångerrösta skulle dock fördröja den 

preliminära rösträkningen och även i övrigt medföra omfattande ändringar i lagstiftningen och 

i de inblandade myndigheternas rutiner. Arbetsgruppen kan därför inte rekommendera att 

ångerröstning införs i det åländska valsystemet. 

 

En annan metod som delvis fyller samma syfte är att kräva flera kontakttillfällen innan rösten 

kan avges. Den metoden används vid den nuvarande brevröstningen: först måste väljaren be-

ställa de handlingar som behövs och först när han eller hon erhållit dem kan själva röstningen 

utföras. En eventuell utpressare eller röstköpare måste således bevaka väljaren under en 

längre tid. 

 

Förfarandet att rösta per brev infördes inför valet 1987 främst som en lösning på problemet att 

erbjuda sjömän på långfart en möjlighet att delta i valen. I debatten i det dåvarande lands-
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tinget berördes inte alls frågan om att röstningen de facto är oövervakad.
3
 Som nämndes ovan 

är möjligheten inte särskilt väl utnyttjad, säkert delvis beroende på det omständliga förfaran-

det. 

 

Vid brevröstning kan det inte helt säkert fastställas att det är väljarens egen viljeyttring som 

kommer till uttryck. En väljare kan t.ex. först beställa det material som behövs och under-

teckna det i vederbörlig ordning, men sedan överlåta det till någon annan att fritt förfoga över. 

Vid röstning per Internet finns det emellertid möjligheter att avkräva väljaren en identifiering 

även vid själva röstningstillfället. Om denna identifiering bygger på att röstaren innehar ett 

elektroniskt ID-kort (se närmare nedan) skulle det betyda att den väljare som säljer sin röst 

tillfälligt överlåter hela sin elektroniska identitet till köparen. Detta torde de flesta ha skäl att 

ställa sig ytterst tveksamma till. Valbrott är för övrigt redan nu straffbart enligt strafflagen. 

 

Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att det för att minimera riskerna för otillbörlig på-

verkan även vid röstning över Internet bör krävas att väljaren är i kontakt med systemet vid 

två olika tillfällen. 

 

 

 

Valsystemets transparens 

 

 

Ett annat värde värt att värna hos det nuvarande valsystemet är dess transparens, ”genom-

skinlighet”. Även om systemet är omfattande och innehåller många detaljbestämmelser är det 

ändå fullt möjligt att överblicka för den som är intresserad. Det är ett starkt decentraliserat och 

i hög grad manuellt system som inte är beroende av mer eller mindre känslig teknisk utrust-

ning och nyckelpersoner med specialkompetens för att sköta den. 

 

All hantering av den kritiska informationen, d.v.s. valsedlarna och de noteringar röstarna gjort 

i dem, sker i valnämnder och centralnämnder, där vanliga medborgare kan delta och ha insyn i 

hanteringen och där nämndernas sammansättning är ägnad att utgöra en garanti för att val-

hemligheten bevaras och att fusk inte förekommer. 

 

Det är alltså väl sörjt för att varje väljares viljeyttring oförvrängd skall beaktas i det slutliga 

valresultatet. Systemet är också robust i den meningen att det är okänsligt för störningar i t.ex. 

eldistributionen. Sådana kan på sin höjd orsaka tillfälliga avbrott i aktiviteterna.  

 

Det finns således en fara med att centralisera och ”teknifiera” röstningssystemet eller någon 

del av det. Systemet bör vara transparent och kunna skötas av lekmän. Informationen i syste-

met får inte vara förbehållen experter på exempelvis kryptering, utan måste alltid kunna han-

                                                 
3
 Även i den svenska svenska vallagstiftningen finns det bestämmelser om ”brevröstning i vissa fall” (särskild 

lag utfärdad den 17 april 1997, SFS 1997:159). Den gäller väljare som vistas i Tyskland eller Schweiz eller om-

bord på ett svenskt fartyg i utrikes fart. Lagen innehåller bl.a. en bestämmelse om att två vittnen skall intyga att 

den röstande själv skrivit under den försäkran som åtföljer brevrösterna och att röstningen skett enligt reglerna. 

Också på andra håll används röstning per brev. I vissa val i t.ex. Australien och i den amerikanska delstaten 

Oregon har det hållits val med enbart brevröstning. 

En genomgång av frågor kring röstning per brev finns i rapporten ”Voting by Mail”, utgiven av International 

IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) år 1998. Rapporten finns på 

www.idea.int/publications  

 

http://www.idea.int/publications
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teras av t.ex. en kommunal centralnämnd, där ledamöterna kan övervaka varandra så att käns-

lig information inte förvrängs eller missbrukas. 

 

Att rösta via Internet bör vara enkelt och inte kräva någon särskild kunskap av dem som vill 

använda sig av möjligheten, förutom ett visst mått av allmän dator- och Internetvana. Samti-

digt bör systemet vara utformat på ett sådant sätt att det klart framgår att det handlar om verk-

lig röstning och inte om att delta i någon opinionsmätning av det slag många tidningar och 

andra aktörer tillhandahåller dagligen på Internet. 

 

Möjligheten att rösta via mobilt Internet, alltså i praktiken från en mobiltelefon, innebär att 

röstning kan ske när som helst och i vilka situationer och miljöer som helst. Röstning blir en 

handling som utförs inom den privata sfären snarare än som nu i offentligheten. Det skulle 

kunna innebära en risk för att röstandet trivialiseras. Systemet måste därför utformas så att en 

tillräcklig grad av allvar och värdighet fortsättningsvis präglar deltagandet i valen. Kravet på 

identifiering är dock en omständighet som skiljer val från allehanda omröstningar som idag är 

vanliga på Internet, medan det förfarande med två kontakttillfällen som föreslås är ägnat att 

bl.a. förhindra alltför spontan och oöverlagd röstning. 
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V. Juridiska frågor 
 

 

 

Ett särskilt problem när det gäller vallagstiftning är att lagparagraferna behöver vara synnerli-

gen detaljerade. Alla system och procedurer behöver vara genomtänkta i varje detalj. Valla-

gen saknar i stort sett förordningsfullmakter och skall i stället vara så komplett att det endast 

skall behövas vissa anvisningar om hur den skall tillämpas. Orsaken till detta är dels att valsy-

stemet är av sådan central betydelse i samhället att den folkvalda församlingen behöver ha 

inflytande över alla dess beståndsdelar och dels att det inte finns någon möjlighet att justera 

bristfälliga rutiner efterhand; val hålls en gång vart fjärde år och varje gång måste allt fungera 

klanderfritt.  

 

Den åländska vallagstiftningen har traditionellt nära följt den finländska. Huvudorsaken 

bakom detta är att det förenklar för alla inblandade – såväl medborgare som myndigheter – 

om alla allmänna val som hålls på Åland följer ett i huvudsak likartat mönster. Ett införande 

av röstning via Internet enbart i de åländska valen skulle emellertid i det avseendet inte föror-

saka några nämnvärda svårigheter. Det skulle ju vara fråga om ett komplement till de befint-

liga röstningssätten, vilka skulle finnas kvar som tidigare. Vissa avvikelser mellan Åland och 

riket finns för den delen redan: Åland har ett unikt brevröstningsförfarande, medan den möj-

lighet till övervakad hemmaröstning som finns i riksval saknas i de åländska valen. 

 

Hur omfattande ändringar i vallagen som ett införande av röstning per Internet sist och slutli-

gen skulle kräva beror i hög grad på vilka tekniska lösningar som väljs. Som nämndes ovan 

behöver procedurerna beskrivas i detalj i lagen. Om tilläggen är omfattande kan det vara mest 

ändamålsenligt att lägga till ett helt nytt kapitel om Internetröstning, samtidigt som det är 

oundvikligt att också en del av de befintliga paragraferna behöver ändras. 
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VI. Tekniska frågor 
 

 

 

De två huvudsakliga tekniska problemen vid Internetröstning är dels identifieringen av de 

röstande och dels bibehållandet av valhemligheten, vilket kräver någon form av kodning av de 

avgivna rösterna (åtminstone så länge de kan kopplas till en viss röstande). 

 

 

 

Identifieringen av de röstande 

 

 

Identifieringen av de röstande måste fungera felfritt vid all röstning. Ingen obehörig skall 

kunna avge en giltig röst och ingen skall heller kunna avge flera röster än en. Det finns i prin-

cip två olika system för identifiering av personer på Internet: antingen används unika kod-

nycklar (PIN-koder) som delas ut till väljarna inför valet, eller också utnyttjas något befintligt 

system för identifieringen. 

 

Båda systemen har sina för- och nackdelar. Arbetsgruppen har för sin del preliminärt gått in 

för att föreslå att ett kommande system för Internetröstning skall använda elektroniska ID-kort 

för väljaridentifieringen. Huvudskälet för detta är att man då inte behöver distribuera känslig 

information (koderna) till väljarna och därmed minskas riskerna för manipulation och eventu-

ella röstköp. 

 

Identifiering via elektroniska ID-kort är en teknik som för närvarande är på väg att införas vid 

t.ex. myndighetskontakter över Internet. Än så länge är spridningen av kort starkt begränsad. I 

november 2000 fanns ca 6.600 kort utgivna i hela landet varav 26 på Åland. Prognosen för 

årsskiftet 2000/2001 låg ursprungligen på 100.000 kort i hela landet, men nu uppskattar man 

antalet vid årets slut till ca 8.000. 

 

Potentialen är dock givetvis betydande. När användningsmöjligheterna ökar och infrastruk-

turen i form av datorer försedda med kortläsare blir mera utbyggd kommer antalet kort sanno-

likt att öka mycket snabbt. Meningen är också att kortet skall kunna integreras med tekniken 

för mobilt Internet så att det elektroniska ID-kortet integreras med mobiltelefonernas SIM-

kort. Detta förutspås bli ett av de mest spridda sätten att använda kortet. 

 

En fortfarande öppen fråga är om utländska kort kommer att kunna användas i samma system 

som finländska. Ålänningar bosatta i utlandet har knappast anledning att skaffa sig ett fin-

ländskt ID-kort och samtidigt är det just för dessa personer som Internetröstning vore särskilt 

välkommet. Det återstår att i detalj studera hur dessa problem skulle kunna lösas. 

 

 

 

Bevarandet av valhemligheten (kryptering av information) 

 

 

De tekniska lösningarna för bibehållandet av valhemligheten måste till alla delar fylla stränga 

krav. Förtroendet för systemet får inte äventyras. En person som inte litar på att systemet 

verkligen bevarar valhemligheten eller överför rösten oförvanskad kan visserligen själv välja 
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att rösta på något annat sätt, men om många väljare ändå utnyttjar systemet måste alla med-

borgare kunna lita på att det ger ett rättvisande resultat. Om informationen i något skede 

måste krypteras, alltså förvrängas, måste dekrypteringen även i medborgarnas ögon vara full-

ständigt pålitlig. 

 

Det kan eventuellt finnas en motsättning mellan allmänhetens krav på insyn i systemet och 

behovet att hemlighålla exempelvis kodnycklar för kryptering. Här behöver konsekvenserna 

av olika systemlösningar noga övervägas 
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VII. Ekonomiska frågor 
 

 

 

Utveckla ett eget system eller köpa ett färdigt 

 

 

Det finns inte idag och knappast heller hösten 2003 en färdig applikation för att hantera för-

tidsröstning i ett åländskt lagtings- och kommunalval. Vissa moduler såsom hantering av 

elektroniska ID-kort torde finnas som standardlösningar, likaså produkter för att hantera kryp-

terad kommunikation och för att kryptera data.  

 

Kandidatregister, rösträttsregister, gränssnittet mot den röstande vid själva röstningstillfället, 

kontroll mot och avprickning av rösträttsregistret mm. måste skräddarsys, men det är inte 

fråga om speciellt komplexa moduler. Att binda samman detta till en fungerande applikation 

där samtliga krav på säkerhet, valhemlighet och transparens är tillgodosedda är den centrala 

uppgiften och där krävs specialistkompetens, framförallt vad gäller kryptering, som idag inte 

finns på Åland. Här kommer också många inte direkt tekniska utan mera praktiskt orienterade 

frågor, såsom behörigheter till systemet, hantering av kryperingsnycklar, test av systemet etc 

att behöva lösas. 

 

 

 

Supportbehovet vid drift  

 

 

Systemet för Internetröstning förutsätts vara i drift 24 timmar per dygn under den tid förtids-

röstningen pågår. Detta ställer givetvis krav på teknisk driftsövervakning samt snabb utryck-

ning om eventuella tekniska eller programvarumässiga fel uppstår. Systemet måste givetvis 

också vara skyddat för yttre störningar och påverkan. Åtminstone två personer med teknisk 

kunskap om maskin- samt programvaran måste finnas i beredskap under denna tid. Ifall even-

tuella ingrepp i systemet måste göras torde det även vara nödvändigt att någon från central-

nämnden finns närvarande för att övervaka detta. Sannolikt behövs också någon form av an-

vändarsupport dit väljarna kan vända sig vid problemsituationer. 

 

Även om det idag är ytterst liten risk att en modern nätverksserver eller centraldator stannar 

på grund av tekniska fel – mycket av komponenterna är dubblerade – kan man överväga att 

använda sig av dubblerade servrar som är fysiskt åtskilda. Ett sådant system blir dock betyd-

ligt mer komplext än ett system med en server med dubblerade komponenter och med de 

komponenter som inte kan dubbleras i reservdelslager. En lämplig placering av åtminstone en 

server kan vara Bergskyddet, där den fysiska säkerheten kan åstadkommas och där också av-

brottsfri kraft finns även vid längre elavbrott. Den fysiska accessen till servern bör begränsas 

så att det alltid krävs minst två personer för att komma in i utrymmena. Säkerhetskopior av 

systemet måste tas med jämna mellanrum och ifall dessa tas ut ur serverrummet måste media 

plomberas. 
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VIII. Praktiska frågor 
 

 

 

Att införa ett system för röstning per Internet skulle givetvis medföra en rad mer eller mindre 

praktiska problem för valadministratörerna. Vilka problem som uppstår är till en del avhäng-

igt av hur systemets olika detaljer utformas och de måste lösas i takt med att alla delar av sy-

stemet analyseras. Under rubriken Praktiska frågor behandlas i denna mellanrapport endast 

några frågor av allmän karaktär, som kräver överväganden oberoende av systemets detaljut-

formning. 

 

 

 

När och hur skall rösträtten kontrolleras? 

 

 

Vid nuvarande system för förtidsröstning, antingen den sker på ett postkontor eller via brev-

röstning, kan/behöver inte rösträtten kontrolleras på förhand. Posten har hittills överhuvudta-

get inte haft någon möjlighet att kontrollera rösträtten. Inte heller vid brevröstningen är det 

enligt lagen nödvändigt att kontrollera att mottagare av förtidsröstningsmateriel faktiskt är 

röstberättigade. I stället har rösträttskontrollen åvilat de kommunala centralnämnderna i efter-

hand, när rösterna kommit in. Kontrollen görs på grundval av det följebrev väljaren bifogar 

sin röst.  De kommunala centralnämnderna har således tagit emot alla förtidsröster – även i 

lagtingsvalet – som avgivits av personer som uppger sig vara röstberättigade i respektive 

kommun. 

 

Vid röstning över Internet – som är tillgängligt globalt för många hundra miljoner användare 

– finns det goda skäl att låta enbart röstberättigade personer få rösta. I annat fall löper man 

risken att en mängd obehöriga personer, som kanske råkar hitta nätplatsen av en slump, skick-

ar iväg en röst och därmed förorsakar mycken onödig administration när de skall konstateras 

sakna rösträtt och deras röster skall lämnas obeaktade. En sådan förhandskontroll av rösträtten 

vore också till fördel för väljarna, som på så sätt kan vara säkrare på att deras röster faktiskt 

kommer att räknas. Nu kan det förekomma fall där en förtidsröst blir underkänd av formella 

orsaker, t.ex. ett bristfälligt följebrev, men detta får väljaren aldrig reda på trots att han eller 

hon faktiskt skulle kunna reparera sitt misstag genom att rösta en gång till, antingen under 

förtidsröstningen eller på valdagen. (Detta är dock inte detsamma som ångerröstning eftersom 

den första rösten överhuvudtaget inte noteras.) 

 

Om rösträttskontrollen skall ske innan röstning tillåts måste dock systemet ha tillgång till röst-

rättsregistret och kontrollen bör automatiseras i så hög grad som möjligt. I annat fall riskerar 

hanteringen att bli synnerligen arbetsdryg. Tjänsten bör också vara tillgänglig dygnet runt, 

även under de två lördagar och söndagar som infaller under förtidsröstningstiden. 

 

Införandet av röstning över Internet skulle alltså förutsätta att övergången till ett centralt röst-

rättsregister, som används under hela förtidsröstningen och som även finns tillgängligt på alla 

förtidsröstningsställen, skulle ske fullt ut. Denna möjlighet finns i vallagen sedan 1999 men 

användes endast i begränsad utsträckning vid valet 1999 bl.a. p.g.a. att Posten då ännu inte 

hade tillgång till den erforderliga programvaran (kommunikationen av data skedde inte via 

Internet). Det är fortfarande osäkert om och när Posten kommer att anskaffa den. 
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Kommunikationen mellan väljare och myndighet skulle kunna se ut på följande sätt. Den tid 

som skall förflyta mellan de båda kontakttillfällena skulle förslagsvis vara minst 24 timmar. 

Om man följer den tidtabell som är fastslagen för förtidsröstningen i den nu gällande vallagen 

skulle det innebära att röstningen kan ske tidigast lördagen 15 dagar före valet kl. 00.00. I så 

fall skall den första kontakten ha tagits minst 24 timmar tidigare, d.v.s. senast fredagen 16 

dagar före valet kl. 00.00. Samma fredag kl. 12.00 vinner rösträttsregistret laga kraft och röst-

rätten kan slutligt konstateras. När den första kontakten tidigast kan tas behöver inte bestäm-

mas i lagen, men lämpligen kunde tjänsten öppna tidigast 20 dagar före valet. 

 

Om den första kontakten liksom vid brevröstning skall tas inom förtidsröstningstiden betyder 

det att den sista möjligheten att ta den första kontakten skulle vara tisdagen fem dagar före 

valet kl. 24.00. Röstningen skall sedan ske senast fredagen två dagar före valdagen kl. 19.00. 

Vid den första kontakten skall det alltså ännu inte vara möjligt att avge sin röst. Det skulle 

närmast vara frågan om ett meddelande om önskemål att rösta över Internet, eller en anhållan 

om att få göra det. En sådan anhållan kan då komma från vilken Internetanvändare som helst, 

men personen skall dock redan i det skedet identifiera sig. Vid det andra kontakttillfället har 

en rösträttskontroll gjorts och endast röstberättigade personer kan då gå vidare och avge sin 

röst (eller sina röster, om personen är röstberättigad i både lagtings- och kommunalvalet). 

 

Systemet borde utformas så att det skulle vara möjligt att på förhand via Internet kontrollera 

om man har rösträtt, d.v.s. är upptagen i rösträttsregistret. Uppgifterna i rösträttsregistret (med 

undantag av personbeteckningarna) kan enligt lagen granskas fr.o.m. den 38 dagen före valet. 

Granskningen kan göras per telefon. Det borde då vara möjligt att göra det också via elektro-

nisk kommunikation. Om registret finns tillgängligt på Internet skulle granskningen inte kräva 

någon insats av valregistermyndigheten. 

 

Det borde också göras möjligt att hämta sitt röstkort via Internet. Detta skulle emellertid kräva 

att väljaren identifierar sig. Då skulle väljaren samtidigt erhålla ett bevis på att rösträttsregist-

ret ”känner igen” väljarens elektroniska identitet och därmed vore det klart att också röstning-

en kommer att kunna ske via Internet. 

 

De flesta väljare får sina röstkort hemskickade per post som en bekräftelse på att de är upp-

tagna i rösträttsregistret. Röstkorten kan dock endast sändas till personer som har en känd 

adress. Ålänningar som är bosatta utanför Åland, särskilt de i utlandet, saknar ofta känd adress 

och får därför inget röstkort. I synnerhet dessa personer borde kunna dra nytta av både röst-

rättskontroll och röstning per Internet. 

 

Systemet för Internetröstning måste alltså kopplas till rösträttsregistret för att de ”virtuella 

personer” som anhåller om att få rösta via Internet skall kunna kontrolleras vad deras rösträtt 

beträffar. Denna kontroll kan inte bygga på en manuell hantering; även om det är svårt att 

förutse antalet presumtiva Internetröstare kan ändå antalet antas bli tillräckligt stort för att 

snabbt överbelasta den instans, enkannerligen centralnämnden för lagtingsval, som skulle ha 

till uppgift att handha kontrollen av rösträtt för hela Åland i bägge de aktuella valen.  
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Arbetsfördelningen mellan de kommunala och de centrala valmyndigheterna 

 

 

En komplikation vid införandet av Internetröstning är svårigheten att förena den nuvarande 

decentraliserade valadministrationen, där de kommunala centralnämnderna tar emot och röst-

rättsgranskar förtidsrösterna även i lagtingsvalet, med ett Internetbaserat system som med 

nödvändighet skall vara centraliserat – det vore inte rationellt att ha skilda system för varje 

kommun. 

 

Ett steg på vägen mot en mera centraliserad valadministration togs inför valet 1999 i och med 

införandet av en central förteckning över alla röstberättigade i såväl lagtings- som kommunal-

valet, det s.k. rösträttsregistret. Registret hanteras helt och hållet av centralnämnden för lag-

tingsval och distribueras till de kommunala centralnämnderna först sedan det vunnit laga 

kraft. Det är t.o.m. möjligt att behandla förtidsröstningen centralt och först inför valdagen 

överföra de röstningsområdesvis utskrivna vallängderna till respektive kommun med färdiga 

noteringar om utförd förtidsröstning. Då återstår för de kommunala centralnämnderna endast 

att föra in uppgifter om röster avgivna inför valbestyrelser samt brevrösterna. 

 

Ett system för Internetröstning skulle innebära ännu ett steg mot centralisering. Det skulle 

s.a.s. vända på behandlingen av inkomna förtidsröster, så att centralnämnden för lagtingsval 

skulle ta emot även kommunalvalsrösterna och till de kommunala centralnämnderna vidarebe-

fordra endast röster från personer som befunnits vara röstberättigade. Samtidigt skulle de 

kommunala centralnämnderna erhålla utskrivna vallängder, där de väljare som förtidsröstat 

redan vore avprickade. Så länge brevröstningen och den röstning som omhänderhas av valbe-

styrelserna finns kvar, skulle de kommunala centralnämnderna vid sina lagstadgade möten 

fredagen före valdagen endast behöva pricka av de väljare i kommunen som utnyttjat någon 

av dessa möjligheter. De röster i lagtingsvalet som därvid inkommit skulle behöva överföras 

till centralnämnden för lagtingsval inför den preliminära rösträkningen under valdagen. 

 

 

 

Överföringen från elektronisk röst till pappersröstsedel 

 

 

Röster som avgivits via Internet i elektronisk form skall i något skede överföras i pappersform 

för att kunna kontrollräknas och arkiveras (eventuellt efter stämpling om inte också denna 

görs maskinellt – det behöver övervägas vad stämplingen har för innebörd i detta samman-

hang). Hur denna överföring än går till kommer Internetrösterna fortfarande att kunna särskil-

jas från alla andra röster, där väljarna själva gjort sin röstningsanteckning. Det är således möj-

ligt att i efterhand granska hur Internetröstarna som grupp har röstat och det kommer likaså att 

vara möjligt att undersöka vilka som har röstat via Internet. 

 

Det finns bestämmelser i vallagen beträffande hur små grupper av väljare som får räknas och 

redovisas särskilt för att rösterna inte skall gå att härleda till enskilda personer så att valhem-

ligheten äventyras. Sålunda får rösterna från röstningsområden med färre än 50 röstberätti-

gade inte räknas i vallokalen av valnämnden direkt efter avslutad röstning, utan de skall föras 

till den kommunala centralnämnden för att där läggas ihop och räknas med rösterna från ett 

annat av kommunens röstningsområden. Detta gäller i både lagtings- och kommunalvalet. I 

kommunalvalet gäller ytterligare en gräns: om färre än 25 personer förväntas förtidsrösta i en 



 22 

kommun skall alla förtidsröster räknas av den kommunala centralnämnden tillsammans med 

rösterna från ett av kommunens röstningsområden.  

 

Det är givetvis omöjligt att förutse hur många väljare som skulle utnyttja möjligheten att rösta 

via Internet. Det torde dock knappast föreligga någon risk att antalet skulle bli under 50 i lag-

tingsvalet. I kommunalvalet däremot finns i flera kommuner en uppenbar risk att antalet inte 

skulle överstiga ens 25. I valet 1999 avgavs 25 eller färre förtidsröster totalt i två kommuner, 

d.v.s. alla olika former av förtidsröster. Men långtifrån alla förtidsröster skulle komma att 

avges via Internet så länge det också går att förtidsrösta på postkontoren och därför skulle 

antalet Internetröster säkerligen understiga 25 i flera kommuner än så, även om kanske en del 

väljare som hittills röstat under valdagen skulle komma att övergå till att rösta per Internet. 

 

Detta problem syns svårlöst inom ramen för nuvarande regelverk. Problemet måste uppenbar-

ligen ägnas särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. Som tidigare nämnts är det önsk-

värt att ett system för röstning per Internet införs samtidigt i såväl lagtings- som kommunalval 

om dessa val fortsättningsvis skall hållas samtidigt. Arbetsgruppen anser dock inte att detta är 

ett argument för att skilja de båda valen åt. 
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IX. Sammanfattning 
 

 

 

Som en sammanfattning av denna mellanrapport vill arbetsgruppen ytterligare framhäva de 

frågor och problem som den betraktar som avgörande då det gäller ett eventuellt införande av 

röstning per Internet i de åländska lagtings- och kommunalvalen. Dessa punkter kan betraktas 

som så centrala att de alla måste få en tillfredsställande lösning innan Internetröstning kan 

införas. 

 

 Det centrala problemet är givetvis att garantera valsäkerheten vid Internetröstning. Som 

framgår av rapporten har säkerhetsfrågan flera aspekter. Det system som krävs får samti-

digt inte vara alltför omfattande och komplicerat, utan skall vara så ”transparent” att med-

borgarna och deras företrädare i ansvariga valnämnder kan ha fullt förtroende för det. 

 

 Identifieringen av dem som önskar avge sina röster per Internet måste vara helt säker. Om 

de elektroniska ID-korten endast får begränsad användning kan ett system för Internet-

röstning inte kräva att väljarna innehar ett sådant. Hur skall identifieringen i så fall ske på 

ett lika säkert sätt? 

 

 Hur skall ett system för Internetröstning kunna anpassas så att det är applicerbart på både 

lagtings- och kommunalvalet, när antalet Internetröstare i vissa kommuner förväntas bli så 

litet att valhemligheten hotas? 

 


