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Instruktion för elektroniskt val av fullmäktige
I ett försök att öka valdeltagandet och även för att distansstuderande på t ex Gotland och i
Norrtälje skall kunde rösta kan ett elektroniskt val utföras. Datornämnden har arbetat fram ett
sådant system som kan användas till valet 2004.
Systemet bygger på två separata databaser. Den ena databasen innehåller de röstberättigades
namn och personnummer samt ett val-id och ett fält som talar om huruvida personen röstat eller
ej. Val-id beräknas utifrån den röstberättigades personnummer enligt en formel som innehåller
två av programmet framslumpade variabler. Den andra databasen lagrar röster och innehåller ett
fält för varje kandidat samt personens val-id och ett fält som berättar att en röst har lagts i
posten. Fältet för val-id används för att verifiera en persons röstbehörighet. Då databaserna
lagras separat är själva rösten anonym (se figur 1.).
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Figur 1. Databasernas uppbyggnad samt den information de innehåller.

På sidan finns också information om kandidaterna att tillgå för de som skall rösta.
Personnummer och namn på medlemmar som betalat medlemsavgiften exporteras från
medlemsregistret (MARS) och importeras i databas 1.
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Bild 1. Inloggning
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Inloggning sker med hjälp av sitt personnummer. När man väl loggat in väljer man parti,
alternativt fria kandidater. Efter detta steg kommer man fram till sin valsedel.
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TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.

Bild 2. Valsedel
På valsedeln väljer man i en rullgardinsmeny huruvida man vill kryssa eller stryka en kandidat.
När detta är gjort trycker man på rösta varvid rösten lagras i databas 2 och en bekräftelse
presenteras. Trycker man på ”Bekräfta” aktiveras rösten genom att fältet för ”röstat/aktiv röst” i
databas 1 och 2 fylls i. När detta gjorts är röstningen avslutad.

