
Elektronisk röstning – instruktioner till den röstberättigade 
1. Börja röstningen 
Försäkra dig om att du är i en omgivning där du kan rösta ostört. Det är också bra om du redan innan du 
inleder den elektroniska röstningen har valt den kandidat du vill rösta på.  

Börja röstningen genom att öppna en webbläsare och navigera dig till den elektroniska röstningen. Länk till 
den elektroniska röstningen hittar du i valinstruktionerna. 

 
När du förflyttat dig till den elektroniska röstningen öppnas i webbläsaren ett fönster som ser ut som på 
bilden ovan. Högst upp till höger i fönstret kan du välja språk (ruta 1. i bilden ovan) förutsatt att röstningen 
kan genomföras på olika språk. Välj sedan ”Fortsätt till inloggningen” knappen för att logga in dig i 
röstningstjänsten.   

2. Välj i vilket val du vill delta   

 
När du loggat in finns en lista över de val du har rättighet att delta i (ruta 1 i bilden ovan). I listan syns också 
de val i vilka du redan använt din rösträtt. Du kan endast rösta en gång per val.   

Vid behov kan du avbryta röstningen genom att välja ”jag vill rösta senare” som finns uppe till höger i din 
webbläsare (ruta 2 i bilden ovan). Om du väljer att ge din röst senare loggas du automatiskt ur systemet 
utan att din rösträtt förbrukats och du kan återvända till röstningen senare. Kom ihåg att det inte längre är 
möjligt att rösta efter att valperioden tagit slut.   

Uppe till höger kan du se hur mycket tid du har på dig att genomföra din röstning, välja kandidat samt 
bekräfta valet innan systemet automatiskt loggar ut dig (ruta 3 i bilden ovan med gul botten). Tidsramen 
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för en inloggning är alltid 5 minuter. Din rösträtt kommer inte att markeras som använd ifall du på grund av 
tidsramen inte hinner genomföra ditt val. Ifall du loggas ut på grund av att tiden tagit slut så kan du 
fortsätta att rösta genom att logga in på nytt.  

Välj det val i vilket du vill ge din röst genom att klicka på ”fortsätt till röstningen”. 

3. Välj kandidat 

 
Efter att du valt i vilket val du vill ge din röst listas valets alla kandidater med en Välj-knapp efter namnet. 
Genom att klicka på denna knapp väljer du den kandidat du vill ge din röst till.  

4. Bekräfta ditt val 

 
Innan din röst sparas i systemets elektroniska valurna och din rösträtt markeras som använd måste du 
bekräfta ditt val. Den valda kandidatens uppgifter presenteras i webbläsaren (se ruta 1 i bilden ovan).  Ifall 
du vill bekräfta ditt val, välj ”Ja, jag vill rösta på denna kandidat” (ruta 2 i bilden ovan). Om du väljer det här 
alternativet sparas din röst, din rösträtt markeras som använd och systemet loggar ut dig automatiskt.  
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Om du valt fel kandidat av misstag eller om du av andra orsaker vill välja en annan kandidat, kan du göra 
detta genom att klicka på ”Nej, jag väljer en annan kandidat” (ruta 3 i bilden ovan). Ifall du väljer detta 
alternativ för webbläsaren dig tillbaka till kandidatlistan där du kan välja en annan kandidat. 

5. Avsluta 

 
Följande vy visas då systemet har sparat din röst och din rösträtt är förbrukad i samtliga val du har rätt att 
rösta i. Efter detta är det rekommenderat att stänga webbläsaren som du använt för att beakta din 
datasäkerhet. Detta är speciellt viktigt ifall du röstat på en dator som är i gemensamt bruk. 

Ifall tiden tar slut 

 
Ifall du inte hinner välja kandidat inom den utsatta tidsramen (5 minuter) avbryts din röstning och en ruta 
(se bilden ovan) med texten ”tiden tog slut innan du hann rösta under given tid” dyker upp. Din rösträtt 
markeras inte som förbrukad, utan du kan fortsättningsvis använda din rösträtt genom att logga in igen och 
genomföra ditt val inom utsatt tid. Du kommer tillbaka till inloggningen genom att klicka på ”tillbaka till 
inloggning” länken. 

Ifall problem uppstår 
Inloggningen till den elektroniska röstningen fungerar inte ifall din webbläsares stöd för kakor (cookies)  är 
frånkopplad. I allmänhet stöder de vanligaste webbläsarna användningen av kakor.  

Den elektroniska röstningen uppfyller de allmänt erkända standarderna och är testad i de mest allmänt 
använda webbläsarna.  

Ifall det dyker upp problem vid användningen av den elektroniska röstningen så ska du ta kontakt med de 
ansvariga för röstningens tekniska stöd. 
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