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Bakgrunn

- Digital utvikling: “There’s an app for that” 

- Tidligere e-valg-prosjekter i Norge

- E-valg i andre land

- Så et behov for å undersøke dette ytterligere
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Forskningsspørsmål

Når konteksten av stemmegivningen endrer seg som følge av at 
stemmegivningen blir digital, hvordan kan opplevelsen av å avgi sin stemme 
i en valgbod overføres til stemmegivning ved bruk av mobile teknologier?
 
Hvordan kan opplevelsen av høytidelighet og tillit ved stemmegivning 
overføres til en mobil løsning?

3



Kontekst for stortingsvalg

- Svekket kobling mellom sted og institusjon, hvor aktivitet skjer (Agre, 2001)

- Tidsaspektet er også viktig (Kakihara & Sørensen, 2002)

- Stemmegivning nå: tid, sted, institusjon og aktivitet → koblet

- E-valg: institusjon og aktivitet → aktiviteten blir mer flytende
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Viktige elementer ved valg

- Sikkerhet

- Tillit

- Hemmelig og fritt valg

- Høytidelighet

- Universell utforming
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Målgruppe

- Alle stemmeberettigede i Norge

- Deltakere i alderen 20 til 30 år - digital natives

- Hvordan løsningen skal utformes fremfor om e-valg bør innføres  
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Datainnsamling

- Desk Research

- Intervju

- Workshop
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Skjermbilde #1 Skjermbilde #2

Skjermbilde #3 Skjermbilde #4



Evaluering

- A/B test

- Hvilke elementer bidrar til opplevelse av høytidelighet og tillit?

- Partilogo/partinavn skrevet i tekst

- Valg om kumulering/direkte henvisning til valgseddel

- Ordvalg knyttet til bekreftelse på valget

- Ordvalg knyttet til kvitteringen på valget
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Skjermbilde #1
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Skjermbilde #2
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Skjermbilde #3
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Skjermbilde #4



Diskusjon

- Er følelsen av høytidelighet overførbar?

- Verdier fra institusjonen 

- Bruk av kjente elementer - men med måte

- Funksjonalitet først, deretter høytidelighet
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Refleksjoner

- Liten deltakergruppe

- La føringer i workshop

- Kritikk til e-valg: prinsippet om hemmelig og fritt valg

- Ingen undersøkelser i kontekst
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Takk for oss!
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