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Utvardering av karvalet vid Umea studentkar
Justitiedepartementet uppdrog 2001-04-09 at Statskontoret att utvardera
anvandningen av Internetrostning vid studentkarsvalet i Umea
den 10-11 maj 2001.
I denna rapport (Internetval- en utvardering av karvalet i Umea 2001 :23)
redovisas resultatet av utvarderingen.
Utvarderingen visar att Intemetrostningen har haft begransad betydelse for
valdeltagandet men att metoden anvandes av en stor majoritet av de
rostande. Sakerheten har varit godtagbar vid karvalet, men sakerhetsproblemen ar generellt av sadan art att Intemetrostning inte kan
rekomrnenderas for allmanna val med nuvarande teknik.
Intemetrostning kan dock vara en lamplig metod for val och omrostningar
dar det inte stalls absoluta krav pa fullstandig sakerhet i alia delar av
valprocessen. Statskontoret bedomer det mojligt att anordna komrnunala
folkomrostningar med Intemetrostning som en kompletterande rostmetod
vid sidan av brevrostning och vallokalsrostning.
Statskontoret fOreslar att Lagen om komrnunala folkomrostningar andras sa
att det blir mojligt att anvanda Intemetrostning.
Generaldirektor Knut Rexed har beslutat i detta arende. Direktor Lars
Dahlberg, chef fOr Forvaltningsutvecklingsenheten, organisationsdirektor
Simon Andersson och adjungerad professor Tomas Ohlin, foredragande, var
narvarande vid den slutliga handlaggningen.
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Sammanfattning
Valet vid studentkaren i Umea i maj 2001 har utvarderats pa flera satt.
•
•
•
•

En lokal analys utfOrdes vid Umea Studentkar.
En natburen direkt enkatundersokning anknuten till sjalva valet genomfordes.
En informatikuppsats och en statsvetenskaplig uppsats skrevs vid Umea
Universitet med direkt anknytning till Umeavalet.
En omfattande intervjuundersokning utfordes av Statistiska Centralby-

ran.

De olika analyserna kompletterar varandra, och innebar att en bred samlad
erfarenhet finns tillganglig fran valets genomforande. Nagra av erfarenheterna ar foljande. Man kunde rosta med tre olika metoder: i valurna, per brev
och med Internet. Denna okade mangfald fick dock inget synligt genomslag
pa valdeltagandet, som minskade nagot jamfort med aret innan. Detta blev
fallet trots att Internet attraherade manga valjare. En konklusion ar att det
behovs kompletterande motivskapande atgarder for att ytterligare oka valdeltagandet.
Den okade tillgangligheten genom mojligheten att utnyttja Internet for rostning upplevdes av deltagarna som viktig, men intervjuundersokningen i valmanskaren visade samtidigt att det fanns en viss oro for att sakerheten inte
skulle tillgodoses.
I anslutning till valet fanns mojlighet att utnyttja ett diskussions- och samradsforum pa Internet. Detta forum kom dock att utnyttjas i synnerligen liten
utstrackning.
Sakerheten kring anvandning av Internet var tillracklig for detta val. Daremot kan det konstateras att sakerheten vid anvandning av Internetanslutna
persondatorer for allmanna val ar klart otillracklig. Anvandning av Internet
fOr allmanna val kan darfor i nulaget inte rekomrnenderas. Daremot ar anvandning av natet for mer begransade sarnrad och medborgarpaneler rimlig,
da sakerhetskraven ar lagre. Sakerheten kan ocksa bedomas vara tillrackligt
god for att genomfora forsok med komrnunala folkomrostningar. Sadana
forsok kraver dock lagandring.
Utvarderingen har uppmarksamrnat risken for otillborlig kommersiell insyn
i de demokratiska beslutsprocesserna, om man gor sig beroende av utomstaende systemleverantorer.
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Utvarderingen visar sammanfattningsvis att
•

Intemetrastningen har haft begransad betydelse for valdeltagandet men
att metoden anvandes av en stor majoritet av de rastande.

•

Sakerheten har varit godtagbar vid karvalet, men sakerhetsproblemen ar
generellt av sadan art att Intemetrastning inte kan rekommenderas for
allmanna val med nuvarande teknik.

•

Intemetrastning kan vara en lamplig metod for val och omrastningar dar
det inte stalls absoluta krav pa fullstandig sakerhet i alla delar av valprocessen, t.ex. kommunala folkomrastningar dar Intemetrastning bar
kunna komplettera brevrastning och vallokalsrastning.

I rapporten foreslas att
•

Regeringen tydliggar var myndighetsansvaret ska ligga for uppfoljning
och erfarenhetsformedling rarande utvecklingen av eDemokrati.

•

Lagen om kommunala folkornrastningar bar andras sa att det blir majligt att anvanda Intemetrastning.
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Uppdraget

Justitiedepartementet uppdrog 2001-04-09 at Statskontoret att utvardera
anvandningen av Intemetrostning vid karvalet vid Umea universitet den
10-11 maj 2001.
Bakgrunden till uppdraget var att bade Demokratiutredningen och Valtekniska utredningen ar 2000 hade foreslagit att lntemetrostning bor provas
pa forsok i exempelvis ett skolval. Aven om antalet tankta deltagare i ett
riksomfattande skolval skulle vara vasentligt hogre an i karvalet vid Umea
universitet borde, enligt Justitiedepartementet, de allmanna forutsattningarna
som galler i karvalet kunna tillgodose de krav pa en fOrsoksverksarnhet med
Intemetrostning som de bada utredningama angivit.
Inriktningen av utvarderingen angavs i direktiv enligt bilaga 1.
Statskontoret uppdrog i sin tur at adjungerad professor Tomas Ohlin att vara
projektledare. I projektgruppen ingick aven Istvan Orci, Statskontoret. Till
projektet knots en referensgrupp bestaende av Vivan Nilsson och C-G
Gustafsson, Valmyndigheten, Ake Gronlund, Umea Universitet, samt
Markus Hallgren, Umea Studentkk
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