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1 Innledning 

Denne rapporten presenterer et prosjekt hvor målet har vært å utforske hvordan man kan 

utforme et designforslag til en digital løsning for å avlegge en stemme ved et stortingsvalg. 

Målgruppen til en slik løsning vil være alle stemmeberettigede i Norge. Gjennom 

undersøkelser og diskusjon har vi kommet frem til at en slik løsning burde føles høytidelig, 

samtidig som det er viktig at brukerne føler tillit når de anvender den. Følgelig har vårt fokus 

i denne oppgaven vært utforming og evaluering av et grensesnittet til en tenkt e-valgløsning, 

med hensikt om å understøtte en følelse av høytidelighet og tillit hos velgerne. 

 

Stemmegivningen ved valgene i Norge har endret seg gjennom tidene, men har i all hovedsak 

vært basert på analoge, stedsbestemte og papirbaserte handlinger. I 2011 og 2013 ble det 

gjennomført en forsøksordning for e-valg i Norge, men prosjektet er nå skrinlagt grunnet 

politisk uenighet. Til tross for dette mener vi at muligheten for å avgi en elektronisk stemme 

burde utforskes ytterligere. Vi lever i et stadig mer digitalisert samfunn, og forventningene til 

en digital valgløsning vil sannsynligvis bli mer utbredt. Vi ser også at avgjørelsen om å 

skrinlegge e-valgprosjektet var politisk forankret, og ikke et resultat av velgernes ønsker. 

Videre syns vi temaet er både spennende og relevant sett i sammenheng med kursets tema: 

mobile systemer og tjenester. 

 

Dersom valget blir helt eller delvis digitalisert vil betingelsene for stemmegivningen endre 

seg drastisk. Valget om hvilke representanter du ønsker skal styre landet kan tas på t-banen 

på vei til jobb, eller på puben med kompisgjengen. Muligheten for å avgi en stemme vil være 

tilgjengelig til enhver tid og i ulike og ukontrollerte kontekster. Derav ønsket vi i denne 

oppgaven å adressere følgende 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?  

Basert på tilbakemeldinger fra innledende datainnsamling utformet vi også denne 

underproblemstillingen: Hvordan kan opplevelsen av høytidelighet og tillit ved 

stemmegivning overføres til en mobil løsning? 
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Rapporten vil først ta for seg bakgrunnsinformasjon om stemmegivning i Norge, for å bedre 

forstå den forhenværende og nåværende konteksten for stemmegiving. Som utgangspunkt for 

oppgaven vil vi videre redegjøre for relevant litteratur. Deretter vil vi beskrive vår 

designprosess, hvilke metoder vi har brukt, samt presentere våre funn og resultater. 

Avlsutningsvis skal rapporten diskutere funnene i lys av litteraturen, hvor vi vi også vil 

oppsummere hvorvidt vi klarer å svare på problemstillingen.  

 

2 Bakgrunn og litteratur 

Agre (2001) diskuterer hvordan og hvorvidt kontekst kan endre seg som følge av mobil 

teknologi. Han argumenterer for at kontekst er satt sammen av både fysisk representasjon og 

institusjonell representasjon, og at det fysiske rommet setter begrensninger for hvilke 

aktiviteter man kan utføre. På grunn av mobil teknologi vil denne koblingen mellom sted og 

institusjon endre seg, og aktiviteter vil dermed bli mer flytende. Man kan utføre aktiviteter i 

flere institusjoner på alle mulige steder (Agre, 2001).  

 

Kakihara & Sørensen (2002) diskuterer også kontekst i forbindelse med ny teknologi. Til 

forskjell fra Agre snakker de om kontekst som «på hvilken måte, i hvilke omstendigheter og 

til hvilken aktør». De fokuserer på ulike dimensjoner av mobilitet, som de mener består av 

temporalitet, romlighet og kontekst. De påpeker altså at endringene som følge av mobil 

teknologi også må tenkes på gjennom et tidsaspekt, ved at aktiviteter ikke lenger trenger å 

koordineres i samme grad. Teknologien har påvirket strukturen på tidsbruk, og mennesker 

aksepterer i større grad veksling mellom aktiviteter. 

 

Dette er relevante aspekter for diskusjon rundt en potensiell digitaliseringen av 

valgordningen. Valgtinget, både ved forhåndsstemmegivningen og ved valgdagen, er en av få 

institusjoner som til nå har opprettholdt en sterk kobling mellom sted og institusjon, men 

også til tid. Selv om steder man kan forhåndsstemme har blitt flere og mer tilgjengelige de 

siste årene, vil vi argumentere for at de institusjonelle reglene ved et valglokale er sterkt 

knyttet til dette stedet, og vil dermed være mer høytidelig enn om man hadde muligheten til å 

stemme hvor som helst. Dette er noe vi har valgt å definere som «verdiene» til dagens 

valginstitusjon. Det som er interessant, er hvordan opplevelsen av høytidelighet rundt 
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stemmegivningen kan komme til å endre seg dersom stemmegivningen blir flyttet ut av 

valglokalet og inn på mobile enheter. Det at man setter av tid til å stemme på valgdagen eller 

ved forhåndsvalget, kan også sees på som en tidsbegrensning slik Kakihara & Sørensen 

(2002) beskriver. Når man er i stemmelokalet er det én handling i én tidsperiode, men om 

man kan stemme når man vil på mobilen, vil dette også kunne komme til å endre seg. Det kan 

også være interessant å se hvordan tidsdimensjonen kan bli påvirket av dette. 

 

Med tanke på dette mener vi det er viktig at en digital løsning opprettholder følelsen av en 

tett institusjonell kobling mot Valgtinget, samt staten Norge, til tross for at aktiviteten 

stemmegivning blir mer flytende. Samtidig ønsker vi å løsrive oss fra tanken om at 

valglokalet må fortsette å være et fysisk sted. Her kan man trekke paralleller mot utviklingen 

av banktjenester. Via nettbanker har man digitalisert mange handlingene som tidligere var tett 

knyttet til fysiske banklokaler. Det kan virke som om denne digitaliseringen ikke forringer 

opplevelsen til tross for at banktjenester nå er tilgjengelig i en rekke ulike kontekster. Kan 

man på samme måte skape et digitalt «valglokale» på nett, hvor man til en viss grad klarer å 

opprettholde verdiene til dagens institusjon? 

 

2.1 Valg i Norge 

Vi ser det som hensiktsmessig å undersøke hvordan Norges valgordning utføres i dag, da 

dette er utgangspunktet for løsningen vi ønsker å lage og undersøke. Vi vil også se om det er 

elementer ved valgordningen slik den er i dag som kan være relevante å bringe med inn i en 

digital løsning.  

 

Hovedprinsippet ved demokrati er at befolkningen direkte eller indirekte har innflytelse på 

hvilke avgjørelser som skal tas. I Norge har vi indirekte demokrati, hvor befolkningen velger 

representanter som skal ta beslutninger på vegne av alle. Valgordningen har gjennomgått 

flere store endringer siden 1814, fra valgordningen basert på indirekte flertallsvalg, til 

forholdstallsvalg i flermannskretser som er valgordningen vi har i dag (Stortinget, 2015). I 

Norge i dag er det kun mennesker under 18 år, samt de som er dømt for landsforræderi, 

valgfusk, eller statskupp, som ikke kan stemme (Søbye, 2017).  
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I dag avgis en analog stemme ved at velgeren møter opp ved et valglokale og går inn i et 

avlukke. I avlukket er alle valgalternativene tilgjengelige, og velgeren velger ønsket politisk 

parti ved å ta dette partiets valgseddel og brette den slik at innholdet ikke er synlig for andre. 

Deretter bringer velgeren stemmeseddelen ut av avlukket, bort til to valgfunksjonærer, viser 

legitimasjon (eventuelt også valgkort), får stempel på stemmeseddelen, og legger så 

stemmeseddelen i valgurnen. Velgeren må gå alene inn i valgavlukket, men kan be om 

assistanse fra valgmedarbeidere i lokalet dersom det er noe hun lurer på eller trenger hjelp til. 

Det er ikke lov å ha med seg bekjente, ektefelle eller barn over 4-5 år inn i avlukket, og det er 

ikke tillatt å snakke om politikk i stemmelokalet.  

 

2.2 E-valgene i 2011 og 2013 

I 2004 opprettet Kommunal- og regionaldepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å 

ta stilling til om og eventuelt hvordan det burde innføres elektronisk stemmegivning i Norge. 

Allerede i 2003 ble det i forbindelse med valget gjennomført fire forsøk med elektronisk 

stemmegivning i valglokalet i noen få kommuner i landet. Etter dette forsøket fikk norske 

velgere spørsmål om de kunne tenke seg å stemme elektronisk gjennom internett om dette var 

mulig. 6 av 10 meldte at de kunne tenke seg dette, men her var det store forskjeller knyttet til 

alder, utdanning og inntekt. Unge mennesker under 44 år, og mennesker med høy inntekt 

og/eller høy utdannelse var mer tilbøyelig til å stemme over nett. Motsatt var det flere over 44 

år, mennesker med grunnskole som høyeste utdanning, og/eller mennesker med lavest inntekt 

som ikke ønsket å stemme over nett (Kommunal- og regionaldepartementet, 2006).  

 

Ved kommunevalget høsten 2011 ble det gjennomført et prøveprosjekt hvor innbyggere i 10 

utvalgte kommuner kunne avgi stemme gjennom internett på egen PC, dersom de ønsket 

(Segaard & Saglie, 2012). Etter en evaluering ble prosjektet i 2011 utvidet ved stortingsvalget 

i 2013 med ytterligere to kommuner. Igjen kunne deltakerne forhåndsstemme enten via 

Internett eller på papir, eller de kunne velge å stemme på valgtinget på valgdagen. Til 

sammen fikk mer enn 250.000 stemmeberettigede mulighet til å avgi stemmen sin via 

Internett, og mer enn 70.000 benyttet muligheten (Segaard, Christensen, Folkestad & Saglie, 

2014).  
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Evalueringsrapportene viser også at majoriteten av respondentene godtok at andre kan se hva 

de har stemt, så lenge det ikke er forbundet med noe kriminelt. Videre var de også positive til 

at folk kunne få hjelp til å avgi sin stemmen, dersom de på grunn av sykdom, handikap eller 

lignende, forhindres fra å gjøre det selv (Segaard et. al, 2014).  

 

I Norge kunne myndighetene velge å den gang gå videre med tjeneste som var både ønsket og 

likt. På den andre siden måtte de ta hensyn til borgernes rettsvern om private opplysninger. 

Dette ble blant annet belyst i en rapport om datasikkerhet (Østvold & Karlsen, 2012), hvor 

det ble påpekt mangler av en så alvorlig grad at de konkluderte med at systemet ikke skulle 

vært anvendt i kommunevalget i 2011. Dilemmaet har en parallell til Howard Rheingold 

(1999) sitt studie om hvordan et samfunn skal balansere enkeltindividets rettigheter opp mot 

samfunnets behov, og hvordan samfunnet kan begrense eller nekte tilgangen på teknologi 

basert på hensyn til felles verdier. I Norge veide samfunnets ansvar for å verne om borgernes 

personvernrettigheter tyngst. Prosjektet ble i 2014 kansellert grunnet spørsmål som ble reist 

av politiske aktører knyttet til datasikkerheten i systemet. Dette til tross for at systemet både 

var i tråd med Europarådets anbefalinger, og at eksperter fra Organisasjonen for Sikkerhet og 

Samarbeid i Europa var fornøyde med databehandlingen og sikkerhetstiltakene.  

Det faktum at systemet ikke medførte høyere valgdeltagelse, eller mobiliserte nye 

velgergrupper, ble også brukt som argument for å skrinlegge prosjektet (Trechsel, 

Kucherenko, Silva & Gasser, 2016). 

 

2.3 Andre e-valgprosjekter 

Estland har hatt elektroniske løsninger for valg siden 2005, og prosjektet er ansett som en 

suksess (Trechsel et al. et al., 2016). Systemet behandler per i dag opp mot 30 % av alle 

stemmene som gis ved siste valg. De har funnet at systemet har omfattende støtte fra et bredt 

spekter av befolkningen (Leetaru, 2017). Allikevel virker det heller ikke her som at løsningen 

har ført til betydelig økning i valgdeltakelsen (IFES Election Guide, 2017). I Sveits er det 

gjennomført ulike forsøk med elektronisk stemmegivning, både rettet mot sveitsere som 

oppholder seg i utlandet, og befolkningen generelt. De erfarer at to tredjedeler av de som 

kvalifiserer for å avgi elektronisk stemme, benytter seg av muligheten, noe som ifølge 

myndighetene indikerer en betydelig etterspørsel etter tjenesten (Swissinfo, 2017). Dette 
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støttes også av en rapport bestilt av Europa-parlamentet som finner at en klar majoritet av 

respondentene er positive til et tilbud om elektronisk stemmegivning (Trechsel et al., 2016).  

 

2.4 Viktige elementer ved valg 

Vi vil her trekke frem noen elementer vi ser på som viktige i utformingen av en elektronisk 

valgløsning. En av de åpenbart viktigste elementene ved en elektronisk valgordning er 

datasikkerheten. Etableringen av brukernes tillit kan ha sammenheng med opplevelse av 

datasikkerheten, samt systemets evne til å ivareta den enkelte velgers frihet og anonymitet. Vi 

ønsker også å fremme høytidelighet i en elektronisk løsning, slik at det å avgi en stemme 

fremdeles vil oppleves som en viktig og høytidelig aktivitet. Til slutt er det viktig å utvikle en 

løsning med tanke på universell utforming, slik at systemet kan brukes av alle norske borgere. 

 

2.4.1 Sikkerhet 

Til tross for at sikkerhet unektelig er en essensiell del av en løsning som tilrettelegger for 

digital stemmegivning, kommer vi ikke til å ha fokus på informasjonssikkerhet i dette 

prosjektet. Vårt forskningsspørsmål fokuserer på utformingen av grensesnittet til en 

elektronisk løsning og vi legger til grunn at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom 

brukernes opplevelse av systemet som sikkert, og hvorvidt systemet faktisk er teknisk sikkert. 

Vi ser derfor for oss at vi kan utvikle et grensesnitt som legger til rette for opplevelse av 

sikkerhet selv om vi ikke har tatt hensyn til en fungerende løsning. 

 

2.4.2  Tillit 

Ifølge evalueringen av e-valgprosjektet gjort av Segaard et al. (2014), har befolkningen i 

Norge høy tillit til elektronisk stemmegivning, med 76 % i 2011, og 81 % i 2013. Det skal 

også legges til her at nordmenn generelt utmerker seg ved å ha høy tillit til systemer, 

myndigheter, politiske institusjoner og prosesser, samt mellommenneskelig tillit. 

Overveldende mange mener internettvalg bør være mulig i Norge (Segaard et al., 2014). 

Samtidig viser det seg at de som ikke stemmer i stortingsvalget har mindre tillit til de 

politiske institusjonene enn de som stemmer (Kleven, 2016). Vi kan derfor tenke oss at en 

e-valgløsning ikke vil føre til mer tillit, ei eller mobilisere hjemmesitterne. Det er heller viktig 
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at en slik løsning ivaretar tilliten til de som allerede har tillit til de politiske institusjonene, og 

at man på den måten beholder velgermassen.  

 

Vi ser på tillit som en grunnleggende faktor for vårt demokrati. Folket må ha tillit til 

valgordningen, tillit til systemet som brukes og til de som har laget systemet. Disse henger 

tett sammen. Vår teori er at man kan skape og opprettholde tillit gjennom et grensesnitt, da 

med fokus på en god brukeropplevelse. Dette kan være at man er trygg på at man forstår 

interaksjonen og at det ikke kan skje noe feil, samt at brukeren sitter igjen med en følelse av 

at systemet kommer fra en profesjonell aktør.  

 

2.4.3  Hemmelig og  fritt valg  

Ifølge Valgloven (2002) skal Norges borgere ved frie, direkte og hemmelige valg, kunne 

velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Dagens stemmeordning 

sørger for at disse prinsippene opprettholdes. Prinsippet om hemmelige og frie valg vil 

derimot settes på prøve ved innføring av elektronisk stemmegivning i ukontrollerte 

omgivelser. Om man får muligheten til å stemme hvor og når som helst, er det ingen som 

fører en overordnet kontroll over hvem som potensielt kan se hva hver enkelt velger stemmer, 

eller om de blir truet til eller betalt for å stemme på bestemte parti.  

 

Etter prøveordningen i 2011 var det hele 30 % som hevdet de ikke var alene da de avla sin 

elektroniske stemme. Totalt svarte 1,65 % av testvelgerne at de muligens hadde stemt 

annerledes om de hadde vært alene (Bekkelund, 2011). I følge Kommunal- og 

regionaldepartementet (2006) sin rapport argumenterer de for at en ordning med elektronisk 

stemmegivning i ukontrollerte omgivelser i forhådsstemmeperioden, kombinert med en 

angremulighet, vil sikre at stemmer kan avgis usett og uforstyrret, eller uten utilbørlig 

påvirkning. I rapporten fremstår det at Valgtinget slik det er i dag vil bestå, og at elektronisk 

stemmegivning kun er mulig i forhåndsstemmeperioden. Den siste avgitte stemmen vil være 

den gjeldende, og borgere som har stemt elektronisk kan overskrive stemmen sin ved 

Valgtinget. Rapporten argumenterer for at gitt muligheten til flergangsstemmegivning, kan 

ikke en velger bevise hva han eller hun har stemt (Kommunal- og regionaldepartementet, 

2006).  
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2.4.4  Høytidelighet 

Ifølge rapporten fra Kommunal- og regionaldepartementet (2006) kan det argumenteres for at 

en digitalisering av stemmegivningen vil svekke det preg av høytidelighet som kjennetegner 

valghandlingen i tradisjonelle valglokaler. Noen legger stor vekt på at valgdagene beholdes 

som spesielle og høytidelige dager. Valghandlingen er en «borgerplikt» og bør, hevdes det, 

fortrinnsvis foregå i det offentlige rom og i kontrollerte omgivelser. I den forbindelse mener 

arbeidsgruppen at elektronisk stemmegivning skal være et supplement til den tradisjonelle 

stemmegivningen, og at stemmegiving i valglokaler vil bestå i overskuelig fremtid. 

Rapporten nevner også at de seneste årenes forhåndsstemmegivning allerede har endret den 

tradisjonelle måten å stemme på. Valget i 2017 var første gang over 1 million velgere har 

avlagt sin stemme før selve valgdagen (Valgdirektoratet, 2017). Uansett hvordan man 

stemmer vil den avgjørende forutsetningen være om velgerne har tillit til prosessen og 

systemet (Kommunal- og regionaldepartementet, 2006). 

 

2.4.5  Universell utforming 

Universell utforming vil i en e-valg-løsning være ekstremt viktig, da dette legger til rette for 

at alle kan bruke systemet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å favne om dette området i dette 

prosjektet, men i en eventuell utvikling av et slikt system legger vi til grunn at WCAG 2.0 

blir fulgt. 

 

3 Målgruppe 

Som nevnt vil målgruppen for vår løsning være alle stemmeberettigede i Norge. Da dette 

prosjektets omfang ikke tillater oss å gjøre datainnsamling og evaluering med et 

representativt utvalg av denne målgruppen, velger vi å involvere deltakere i alderen 18 til 35 

år. Disse er såkalte digital natives, altså mennesker som har vokst opp i den digitale tidsalder 

(Prensky, 2001). Vi ser for oss at denne gruppen vil forvente at myndighetene etterhvert 

tilbyr en digital løsning for stemmegivning, og vi ønsker at diskusjonen skal handle om 

hvordan løsningen skal utformes og ikke om e-valg bør innføres.  
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4 Datainnsamling 

Vi startet vårt prosjekt med å utføre desk research. Her undersøkte vi valgordningen i dag, 

samt så på hva som er blitt gjort tidligere når det kommer til elektronisk stemmegivning. 

Deretter utførte vi et intervju med en ekspert på området, før vi gjennomførte en workshop 

med representanter fra brukergruppen. 

 

4.1 Desk Research 

Bakgrunnsinformasjonen vi fikk gjennom desk research, gjort rede for i kapittel 2, var et godt 

startpunkt for utføringen av intervjuet, samt forberedelsen til workshopen. Etter å ha lest og 

diskutert mye informasjon, ønsket vi i vårt prosjekt å basere oss på nåtidens opplevelse av 

stemmegivning, samt hvordan personer opplever tillit og høytidelighet knyttet til dette. Det 

var viktig for oss å se på hva som er blitt gjort før av e-valg-prosjekter, samt hvordan dette er 

løst i andre land. Informasjonen vi fikk fra å gjøre desk research dannet et godt grunnlag for 

vårt designforslag.  

 

4.2 Intervju 

Etter å ha undersøkt prosjektområdet selv, ble vi tipset om å henvende oss til noen som selv 

har vært med på e-valgprosjektet. Vi intervjuet Kristin Fuglerud, sjefsforsker ved Norsk 

Regnesentral og forsker på universell utforming av IKT-løsninger. Fuglerud jobbet med 

universell utforming ved, og evaluering av, e-valgprosjektet gjort i 2011. Vi tenkte det 

dermed ville være hensiktsmessig å snakke med henne for å få innsikt i hennes erfaringer, 

men også tanker angående digitalisering av en valgløsning. Vi stilte blant annet spørsmål som 

angikk hennes rolle i det tidligere prosjektet, hennes tanker om å overføre stemmegivning til 

en mobil plattform, samt hvilket fokus de hadde på brukeropplevelsen i utformingen av 

prototypene. I og med at e-valgprosjektene ikke har blitt videreført grunnet «politisk 

uenighet» (se kapittel 2.2), var vi også interesserte i å høre hvorvidt hun følte at de kom i mål 

etter prosjektslutt, eller om noe kunne blitt gjort annerledes. Intervjuet ble gjennomført i 

lokalene til Norsk Regnesentral. I etterkant diskuterte vi hvordan vi hadde opplevd intervjuet 

og hva vi følte var viktige holdepunkter å ta med seg videre. 
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4.3 Workshop 

For å undersøke hvordan opplevelsen av å avgi en stemme i en valgbod kan overføres til bruk 

av mobile teknologier, så vi det som nødvendig å få innspill fra deltakere i målgruppen. Etter 

å ha gjennomført intervjuet, valgte vi derfor å ha en workshop hvor vi inkluderte potensielle 

brukere av en elektronisk løsning. Vi gjennomførte en workshop på to timer med fire 

personer. Vi ønsket å fasilitere en diskusjon omkring temaet valg, samt få deltakerne til å 

produsere egne løsninger. Videre ønsket vi å inkludere brukerne i design slik at de helt 

konkret kunne ta med seg sine assosiasjoner vedrørende stemmegivning inn i en 

e-valg-løsning. Dette fordi vi ønsker at en løsning ikke skal virke fremmed, men baseres på 

erfaringer de har fra å stemme i dag. 

 

 
Bilde 1. Utforming av designløsninger. 

 
Workshopen ble delt i to; del 1 bestod av diskusjon og del 2 av enkel prototyping. Deltakerne 

ble i del 1 presentert for vårt forskningsspørsmål, og diskusjonen ble ledet rundt temaet. 

Diskusjonen omfattet blant annet deres assosiasjoner rundt og erfaringer med å stemme ved 

stortingsvalg, hva de tenker om tillit til valgsystemet, samt e-valg-løsninger og deres tanker 

om en utvikling mot det digitale. Deltakerne ble bedt om å unngå diskusjon vedrørende 

tekniske løsninger eller politikk. I del 2 ble deltakerne introdusert for våre 

brukeropplevelsesmål (se kapittel 5.2) for å få et grunnlag for arbeidet med prototyping. 

Målet var her at deltakerne skulle få uttrykt hvordan de ville utforme designet for å møte 

brukeropplevelsesmålene, samt adressere forskningsspørsmålet. Deltakerne ble utstyrt med 

ark, tusjer og tape, samt utklipp relatert til valg (logoer, symboler, flagg og valgseddel), som 

de kunne bruke for å utforme et ønsket design på en elektronisk løsning. 
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5 Prosess og resultat 

Vi vil i dette kapittelet redegjøre for våre funn, samt hvilke implikasjoner vi har satt for vårt 

videre arbeid og design. Vi vil også her presentere prototyper og designforslag som vi, basert 

på funnene våre, har utformet for å forsøke å svare på forskningsspørsmålet vi har satt for 

oppgaven. Kapittelet avsluttes med en beskrivelse av hvordan vi har evaluert 

designforslagene. 

 

5.1 Analyse og funn fra intervju 

Etter intervjuet hadde vi en diskusjon innad i gruppen, og vi fant flere interessante aspekter 

ved e-valg som vi ønsket å ta med oss til utvikling av designalternativer. Det første og 

viktigste vi fikk bekreftet i intervjuet var våre antagelser om viktigheten av universell 

utforming i utviklingen av en slik løsning (se kapittel 2.4.5). Etter prosjektslutt i 2011 så man 

tydelig at behovet for en elektronisk valgløsning var stor hos brukere med 

funksjonsnedsettelser. Eksempelvis vil blindes situasjon ved et ordinært valg stride mot 

prinsippene om et hemmelig og fritt valg, da blinde ofte må ha med seg en hjelper inn i 

stemmeavlukket. Denne situasjonen kan løses ved å ha blindeskrift i avlukket, men vi er 

usikre på om dette finnes i alle stemmeavlukker eller om valgfunksjonærene vet om det. En 

elektronisk valgløsning kan løse dette problemet. Muligheten for å avgi en stemme hjemme 

ble videre uttrykt å være svært attraktivt for dyslektikere, da de for eksempel kan bruke sin 

egen PC med mulighet for å få tekst til tale. Blant bevegelseshemmede ble det også uttrykt 

positivitet. En elektronisk løsning stiller ikke krav til at de må forflytte seg for å avgi en 

stemme eller opplevelsen av å for eksempel ikke få plass i et stemmelokale. På denne måten 

slipper velgere med ulike funksjonsnedsettelser «å skille seg ut».  

 

Ettersom Fuglerud sin rolle i prosjektet var knyttet til universell utforming, hadde hun 

begrenset å si i forhold til våre spørsmål angående brukeropplevelsen av et slikt system. I 

prosjektet fra 2011 virket det ikke som at det var så stort fokus på designet av grensesnittet 

utover prinsippene i WCAG 2.0, ei heller brukervennlighet. Med tanke på det å beholde 

høytideligheten i en digital løsning responderte Fuglerud bekreftende på at dette virket som et 

interessant område å dykke inn i. Ved spørsmål om å bevare høytideligheten var et mål i 

prosjektet, svarte hun at «... noen av informantene påpekte at [høytideligheten] er noe man 
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mister når man foretar et digitalt valg». Vi ble derfor interesserte i å undersøke dette, og det å 

bruke multimodalitet for å prøve å bevare følelsen av å stemme er noe vi vil jobbe videre 

med.  

 

5.2 Implikasjoner på bakgrunn av intervju 

På bakgrunn av teori, samt datamaterialet fra ekspertintervjuet, valgte vi å fokusere på to 

brukeropplevelsesmål i utformingen av designforslagene. Disse ønsket vi å ha fokus på under 

utformingen av prototypen vår, slik at vi også i større grad kunne utforske 

forskningsspørsmålene vi satt oss innledningsvis for oppgaven: 

1. Brukerne skal oppleve tillit når de anvender systemet. 

2. Løsningen skal bevare «høytideligheten» ved å avlegge en stemme. 

 

5.3 Analyse og funn fra workshop 

Vi gikk gjennom notatene gjort i workshopen, samt de inntrykkene vi satt igjen med, og 

diskuterte det vi hadde sett og hørt. Vi trakk ut det vi så på som viktige og relevante poeng. 

Det første deltakerne trakk fram ved spørsmål om hva de assosierer med å stemme ved et 

valg var høytidelighet, upåvirket av våre antakelser. Å avlegge en stemme føltes høytidelig, 

viktig og alvorlig, samt at det føltes sikkert når man selv fikk legge stemmeseddelen i 

valgurnen. Deltakerne var enige om at å stemme er noe man må gjøre. Høytideligheten ved å 

fysisk dra til et valglokale ble blant annet kommentert som noe som kan falle bort når 

konteksten ved stemmegivningen endrer seg, og vi så det derfor som enda viktigere å 

fokusere på dette i utformingen av designet.  

 

Deltakerne trakk også fram et sosialt aspekt ved dagens stemmegivning. Deres opplevelse av 

å gå og stemme ble knyttet opp mot det å møte andre ved stemmelokalet. Deltakerne syntes 

det var spennende å tenke på hva de andre stemte, det var hyggelig å bli tatt godt imot av 

valgfunksjonærene, og dette bygde opp under en positiv brukeropplevelse. Samtidig var det 

stor enighet om at det var viktig at det skulle være enkelt å stemme. De ville ha få barrierer.  

 

I del 2 gikk vi over til prototypingen og fokuset ble ledet over på konkrete designforslag for å 

imøtekomme brukeropplevelsesmålene (opplevelse av tillit og høytidelighet). Deltakerne  
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utformet hvert sitt forslag, og vi så flere fellestrekk. Alle ønsket å benytte partienes logoer. 

Det er tydelig at disse representerer partiene best, framfor bare ordlyden av partiets navn. 

Deltakerne kan imidlertid ha blitt påvirket her, da de fikk utdelt et sett med partilogoer, som 

muligens kan ha vært lettere å sette sammen enn om man skulle skrevet eller tegnet alle 

partilogoene for hånd. Samtlige benyttet valg-logoen i gull, og fargetemaet de ønsket var 

også hvitt og gull. Alle valgte å midtstille skjermbildet og beholde mye luft. Den 

informasjonen de ville ha ble gjemt bak linker eller pop-uper, slik at hovedsiden ble beholdt 

ryddig uten for mye informasjon (se bilde 2). 

 

  
Bilde 2. Eksempler på designforslag deltakerne lagde. 

 
Når det kom til informasjon så alle det hensiktsmessig å tilby partiprogram i systemet. Dette 

vil være tilgjengelig uansett fra andre nettsider, og skal man først ha et system for å stemme 

lett tilgjengelig så må all informasjon være lett tilgjengelig også. De ville også at det skulle 

utvikles som et eget system med sin egen nettside. Å gå gjennom for eksempel Altinn 

oppfattet de som veldig «knotete». Noe som overrasket oss var at de ønsket å ha systemet på 

mobilen, for da ville det være tilgjengelig hele tiden. Dette gikk i mot våre antakelser om at 

man gjerne ville sette seg ned foran PC-en når man skulle avlegge en stemme. Videre ble det 

også poengtert at det ville vært fint med en form for chatbot eller annen mulighet for å få 

hjelp underveis dersom man trengte det. 

 

5.4 Implikasjoner på bakgrunn av workshop 

Etter workshopen så vi at det var flere elementer ved utformingen av en digital valgløsning 

deltakerne var samstemte om. Disse trakk vi ut som implikasjoner for videre design (se figur 

1), da deltakerne så på de som viktige for å få fram følelsen av høytidelighet og for å etablere 
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tillit til systemet. 

 

Implikasjoner for design 

1. Bruke partilogoene 
2. Fargebruk: hvitt, svart og gull 
3. Midtstilt design 
4. Ryddig og luftig 
5. Minimalt med funksjonalitet 
6. Informasjon skjult, men lett tilgjengelig 
7. Grensesnitt for mobil 

Figur 1. Implikasjoner for design. 

 
5.5 Prototyping 

Med utgangspunkt i implikasjonene (se figur 1) designet vi to forslag på skjermbilder til en 

digital valgløsning der vi inkluderte forskjellige versjoner av disse sentrale elementene 

(vedlegg, kapittel 9.3). Partiet vi valgte å bruke som eksempel var tilfeldig, det samme gjelder 

rekkefølgen på hvordan partiene ble presentert i løsningen. 

 

5.5.1  Versjon 1 

Denne versjonen (vedlegg, kapittel 9.3.1) er den mest nøytrale av de to. Det er ikke brukt 

partilogoer eller bilder av partiledere, og man må se valglisten for så å velge om man vil 

kumulere. Dette for å gjøre det mest mulig likt slik man stemmer i dag. Det er også brukt et 

nøkternt språk ved bekreftelse og avskjed.  

 

5.5.2  Versjon 2 

Denne versjonen (vedlegg, kapittel 9.3.2) spiller mer på følelser, samtidig som vi vil bevare 

høytidelighet og tillit. Vi har her benyttet partilogoer, og man kan velge om man ønsker å se 

valglisten for å kumulere. Språket simulerer her det som skjer i et valglokalet, og man får en 

personlig hilsen fra lederen i partiet en har stemt på.  

 

5.6 Evaluering 

De to prototypene satte vi opp mot hverandre i en A/B-test. Dette for å evaluere hvilke 

versjoner av elementene som i størst grad bidro til en opplevelse av høytidelighet og tillit. Vi 
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så for oss at resultatene kunne brukes til å få et innblikk i om brukerne ønsker en løsning som 

er mest mulig nøktern, eller om de vil ha personlige elementer og et billedlig språk. 

 

 
Bilde 3. Fra evalueringen hvor deltaker blir presentert for to ulike alternativ til et skjermbilde. 

 
Vi gjennomførte A/B testing på følgende elementer; partilogo/partinavn skrevet i tekst, valg 

om kumulering/direkte henvisning til valgseddel, ordvalg knyttet til bekreftelse på valget, og 

ordvalg knyttet til kvitteringen på valget. Vi spurte også deltakerne om de foretrakk et tilbud 

om hjelpetekst eller om de ville ha en faktisk person som satt og svarte på spørsmål i en chat; 

en valgfunksjonær. Deltakerne ble først presentert for alternativene, før de ble bedt om å 

velge et av dem samt begrunne valget. Vi sørget også for å presisere overfor brukerne at 

rekkefølgen og valg av parti var et tilfeldig valg. Evalueringen ble gjennomført på Institutt 

for Informatikk med 8 deltakere. Vi delte gruppen i to slik at to og to evaluerte med brukerne. 

Deltakerne ble valgt gjennom et bekvemmelighetsutvalg da vi på daværende tidspunkt kun 

var ute etter den generelle stemningen rundt prototypene.  

 

5.7 Analyse og funn fra evaluering 

Etter gjennomført evaluering gikk vi sammen i gruppen og gikk gjennom svarene vi fikk. Her 

talte vi først opp antall deltakere som valgte hvilke skjermbilder, i tillegg til at vi så på 

kommentarer og begrunnelser for hvert valg (se figur 2 for oversikt over hvilke versjoner 

deltakerne valgte). Kommentarene som var sammenfallende eller tilfeller hvor deltakerne 

foreslo de samme endringene, noterte vi ned som viktige implikasjoner for videre arbeid og 

diskusjon. 
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Skjermbilde 1  2 foretrakk tekst (versjon 1) 
6 foretrakk logoer (versjon 2) 

Skjermbilde 2  4 ville gå rett til valgseddel (versjon 1) 
4 ville få opp valg om man vil se valgseddel (versjon 2) 

Skjermbilde 3  1 ville utelate logo og ha nøytral tekst (versjon 1) 
3 ville ha logo og billedlig tekst (versjon 2) 
4 ville ha logo, men nøytral tekst (blanding) 

Skjermbilde 4  5 ville utelate bildet og ha nøktern tekst (versjon 1) 
1 ville ha bilde og personlig tekst (versjon 2) 
1 ville ikke ha bilde, men personlig tekst (blanding) 
1 ville ha bilde, men ikke knyttet til noe parti (blanding) 

Figur 2. Oversikt over deltakernes meninger knyttet til skjermbildene. 
 

For skjermbilde 1 var det seks deltakere som foretrakk å se logoene, fremfor to deltakere som 

valgte å ha tekst. Dette ble begrunnet i at det var lettere å lese, og lettere å velge sitt parti. 

Flere deltakere kommenterte at de hadde hørt historier hvor noen hadde valgt feil parti da de 

ikke klarte å skille de tekstlige beskrivelsene fra hverandre. På en annen side begrunnet de to 

som foretrakk en nøytral tekst i at dette minnet mest om valget slik det skjer i dag, og at man 

da unngår å bli påvirket av farger og logoer. For skjermbilde 2, hvorvidt systemet skal gi en 

valgmulighet for å gjøre endringer på valglistene, var deltakergruppen splittet. Den delen av 

gruppen som ønsket å komme direkte til valglistene begrunnet dette med at de føles mer 

høytidelig da det er slik de har opplevd det i valglokalet. Her ble det også kommentert at en 

direkte henvisning til valglisten vil gi mindre feilmargin. Den andre delen som ønsket et valg 

om å gjøre endringer, var i stor grad samstemte med at de ønsket et valg fordi de ikke hadde 

gjort endringer før. Dette kan tolket som at de, ved å komme rett til valglisten, følte de var 

nødt for å gjøre endringer.  

 

I skjermbilde 3, hvor bruker faktisk avlegger en stemme, ønsket flertallet et bilde av logoen 

til partiet. Dette ble begrunnet i at de da var sikre på hvilket parti de var på vei til å stemme 

på, og det var lettere å oppdage dersom man hadde trykket feil. Én deltaker poengterte her at 

et bilde av logoen kunne være upraktisk med hensyn til personvernet, da det var lettere for 

andre rundt å se hva man hadde stemt. Angående teksten på knappene, var det delte meninger 

hvorvidt ordlyden skulle være høytidelig og lik som i stemmelokalet. Flere deltakere synes 
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det var hyggelig med metaforen som å «legge stemmen i valgurnen», men ingen forsto 

metaforen med å «legge stemmen tilbake i hyllen».  

 
«Likte ikoner og valgurne. Både design og ordlyden. Mer folkelig. Bygger på det som skjer i 

lokalet.» 
Deltakersitat 

 

Det ble også poengtert her at det var rart at en slik ordlyd «plutselig» kom inn i systemet når 

ordlyden ellers var ganske nøytral. Flertallet konkluderte her med at de ønsket en logo, men 

med en nøytral tekst som «bekreft» eller «gå tilbake for å gjøre endringer». For skjermbilde 

5, hvor brukerne ble presentert for en bekreftelse på valget og i det ene alternativet et bilde av 

partilederen til partiet de hadde stemt på, ønsket flertallet å fjerne bildet av partilederen. Dette 

ble oppfattet som useriøst, til tross for at den helhetlige opplevelsen virket mer personlig.  

 

«Syns det er farlig å ha bilde av lederen på siste side. Det er ikke sikkert man liker han/hun.» 

Deltakersitat 
 

Deltakerne ble ikke presentert for skjermbilder som illustrerte hjelpetekster i form av en 

chatbot eller en animert valgfunksjonær, men ved spørsmål om dette svarte flere at dersom 

dette skulle være en funksjon, så måtte det først og fremst ikke være overveldende. Dersom 

man ønsket hjelpetekst, var dette noe man kunne velge å slå av/på etterhvert som man trengte 

det. Deltakerne diskuterte dette ut fra sin egen kunnskap om valget og hvorvidt de tenkte de 

selv trengte hjelp, og kommenterte at det åpenbart ville være ulike behov for dette hos hver 

enkelt velger. Noen kommenterte også at et alternativ til tekstlig hjelp kunne være en video 

eller en visualisering av hvordan noe skulle gjøres.  

 

I forhold til opplevelsen av høytidelighet og tillit, svarte deltakerne at så lenge de følte tillit til 

innloggingen av et slikt system, så kunne de gjerne benyttet seg av det. Her ble sikkerheten til 

systemet sammenlignet med sikkerheten til for eksempel nettbank, og at de ikke ville stilt 

andre krav til et elektronisk valgsystem enn hva de ville gjort til nettbanken. Flertallet 

kommenterte at et elektronisk valgsystem var tilgjengelig og praktisk. Én deltaker 

kommenterte at det ikke var så viktig for henne hvor godt løsningen ble utformet, da den 

høytidelige følelsen av å stemme ikke kunne bli overført til en elektronisk løsning. En annen 
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deltaker sa at hun uansett kom til å gå til et valglokale på valgdagen da hun syntes dette var 

en morsom og hyggelig opplevelse uansett. 

 

6 Diskusjon 

Vi startet prosjektet med følgende 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? Vi 

hadde også denne underproblemstillingen: Hvordan kan opplevelsen av høytidelighet og tillit 

ved stemmegivning overføres til en mobil løsning? 

 

Som vi har sett i rapporten fra Kommunal- og regionaldepartementet (2006), kan det 

argumenteres for at en digitalisering av stemmegivningen vil svekke det preg av høytidelighet 

som kjennetegner valghandlingen i tradisjonelle valglokaler. Vi anerkjenner at det ikke er alle 

aspektene fra den analoge valgordningen som kan overføres til en digital løsning. Gjennom 

prosjektet vårt har vi sett at følelsen av høytidelighet i stor grad assosieres med det fysiske 

valglokalet både i tid og rom, samt de sosiale interaksjonene man har der. I tillegg knyttes det 

også opp mot de artefaktene man anvender underveis i stemmegivningen. Dette bekrefter 

påstandene til både Agre, og Kakihara & Sørensen. Videre har vi, basert på Agre, og 

Kakihara & Sørensen, diskutert hvordan kontekst av stemmegivningen kan komme til å endre 

seg som følge av at det digitaliseres og blir mobilt, og hvordan koblingen mellom institusjon 

og sted kan bli mer flytende i forbindelse med valget. Det å utvikle denne tjenesten for mobil 

vil kunne gjøre at de ulike kontekstene man kan stemme i blir desto mer varierte og 

ukontrollerte. Med utgangspunkt i dette hadde vi et ønske om å undersøke om en løsning 

kunne opprettholde følelsen av at institusjonen fremdeles vil stå sterkt, til tross for at tid og 

sted ble mer flytende. Vi så på dette som et aspekt som kunne påvirke følelsen av 

høytidelighet. 

 

Flere av deltakerne ga uttrykk for at det ikke er realistisk at et grensesnitt skal klare å 

opprettholde følelsen av høytidelighet uavhengig av konteksten den brukes i. Det virker 

likevel som at en digital løsning med en sterk opplevd institusjonell kobling vil kunne være 

istand til å overføre deler av verdiene til denne institusjonen. Om man skal lykkes i å lage et 
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«digitalt valglokale» trenger vi å bruke elementer som velgerne allerede har kjennskap til. I 

vårt prosjekt undersøkte vi muligheten for å bruke grensesnittmetaforer som bygget på kjente 

elementer fra det fysiske valglokalet. På denne måten ønsket vi å kunne forsterke den 

institusjonelle tilknytningen mellom det tradisjonelle valglokalet, og løsningen vår. 

Deltakerne var positive til dette så lenge metaforene er forståelig for alle. For eksempel likte 

mange knappen med skriften «legg stemmeseddel i valgurnen», mens knappen «legg 

stemmeseddel tilbake i hyllen» var forvirrende. På samme tid bør man bruke slike metaforer 

med måte. Det er ikke alle aspekter ved et fysisk valglokale som trenger et digitalt motstykke, 

da dette kan gjøre bruken av løsningen unødvendig komplisert og uklar.  

 

Flere av våre deltakerne anså stemmegivning mer som en obligatorisk handling, og det 

viktigste for dem var at de fikk stemme, og at stemmen telte. Vi ser at i vårt arbeid med å 

underbygge følelsen av tillit og høytidelighet, er det viktig å ikke miste det rent funksjonelle 

av syne. For at brukerne skal ønske å benytte løsningen, må den være lite tidkrevende, og 

stemmen som avgis må være gyldig. Man må dermed passe seg for å ikke overbelaste 

løsningen med for mange elementer, selv om de er aldri så velfunderte, da disse kan oppleves 

som unødvendige og forstyrrende. Dette er en trend som også kan sees i sammenheng med 

den økte oppslutningen forhåndsstemming har hatt den siste tiden, i den grad det kan virke 

som om folk ønsker å minimere den faktiske tiden man må sette av til å avgi en stemme. 

 

Ved prosjektets slutt mener vi å kunne diskutere hvilke elementer en digital løsning kan 

inneholde for å opprettholde en følelse av høytidelighet og tillit under stemmegiving. Som vi 

har sett fra litteraturen, er det i utgangspunktet høy tillit til en digital løsning for 

stemmegivning (Segaard et al., 2014). Det var ikke et mål for oss å undersøke hvorvidt en 

løsning skulle mobilisere hjemmesitterne, men hva de som allerede stemte opplevde som 

tillitsvekkende. Vi fant at det var viktig med en sterk kobling mot valginstitusjonen for å 

bygge opp under følelsen av tillit, blant annet gjennom valg-logoen og fargevalg. Vi så også 

at når deltakerne ble bedt om å sette sammen sitt eget forslag, benyttet samtlige partilogoer. 

Under evalueringen ble bruken av partilogoer problematisert fordi det går imot prinsippet om 

frie valg. Deltakerne påpekte at en løsning for stemmegivning bør være fullstendig 

partinøytral, og at rekkefølgen og utformingen av partilogoer kan være med på å påvirke 

stemmegiveren. På den andre siden var det flere som var positive til å bruke partilogoer. 
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Noen nevnte at dette gjorde grensesnittet mer «spenstig». Vi opplevde at der evaluator ba 

deltakeren om å velge med utgangspunkt i hva som føltes høytidelig, så skiftet mange 

oppfatning og mente at en tekstlig beskrivelse av partinavn egnet seg best. Derav kan man 

påstå at validiteten i evalueringen var lav, da det er mulig at vi fikk svar basert på hva 

deltakerne fant mest estetisk tilfredsstillende, og ikke på hva som føltes mest høytidelig og 

tillitsvekkende.  

 

Som vi har sett oppfyller dagens stemmeordning prinsippet om frie, direkte og hemmelige 

valg, men at dette kan bli satt på prøve ved innføring av digitale og mobile valgløsninger. Det 

som har vært interessant å se i våre undersøkelser er hvordan flere deltakere har sagt at det 

ikke er så nøye hvem som ser hva de stemmer. Dette er i tråd med hva som ble funnet i 

evalueringsrapporten fra 2014, hvor flere sa at det ikke spilte så stor rolle hvem som så hva 

man stemte, så lenge det ikke ble brukt til noe kriminelt (Segaard et. al, 2014). Dette er 

derimot ikke noe vi eksplisitt har undersøkt, men som vi alikevel mener det er viktig å tenke 

på. Vi vil derfor si oss enig i kommunal og regionaldepartementet sin rapport om at en 

løsning som tilbyr muligheten for å stemme flere ganger, eller som kommer i tillegg til 

dagens løsning, i stor grad vil kunne opprettholde dette (2006).  

 

7 Konklusjon 

Vår evaluering er utført med et veldig begrenset antall deltakere, så vi kan derfor ikke trekke 

noen slutninger om i hvor stor grad elementer i vår prototype fremmer tillit og høytidelighet. 

Vi ser derimot for oss at vårt arbeid kan være starten på et større prosjekt. Utviklingen av et 

mobilt system for stemmegivning vil være en omfattende prosess som vil kreve 

brukerinvolvering i flere iterasjoner, med et representativt utvalg. Først og fremst må designet 

av grensesnittet bearbeides, både for å fremme opplevelse av tillit og høytidelighet, men også 

for å fremme gode brukeropplevelser. Våre resultater kan brukes som en pekepinn på hvilke 

designelementer som vil være med på å støtte opp under følelsen av tillit og høytidelighet. I 

tillegg er det nødvendig å sørge for at løsningen er universelt utformet og støtter bruk av alle 

Norges innbyggere, uavhengig av eventuelle begrensninger. Til slutt ser vi det som 

hensiktsmessig å evaluere en slik løsning i ulike kontekster. Dette fordi et slikt system vil 

muliggjøre at en fysisk handling sterkt knyttet til tid, sted og institusjon, blir mer flytende, og 
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løsrives fra tidligere kontekst. Det kan imidlertid diskuteres om en mobil løsning i det hele 

tatt kan støtte opp om høytidelighet og tillit, dersom konteksten den blir brukt i ikke ivaretar 

dette. 
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9 Vedlegg 

9.1 Intervjuguide 
 

1. Kan du fortelle litt om hva som var bakgrunnen for å sette i gang prosjektet om 
e-Valg?  

- Hvor var det initiativet kom fra? (Var det fra politisk hold, eller andre 
grupper?)  

 
2. Kan du fortelle om din rolle i prosjektet? 

 
3. Hva er dine tanker rundt å overføre stemmegivning til en mobil plattform, for 

eksempel å avgi en stemme i valg via en app? 
a. Ser du noen spesielle hensyn som må tas? 

 
4. Hvilket fokus hadde dere på brukeropplevelsen i e-valg prosjektet? 

a. Kan du fortelle om hvilke brukeropplevelser dere ønsket 
b. Hvordan gikk dere frem for å få til dette? 

 
5. Gjennomførte dere evalueringer av brukeropplevelsene? 

a. Hvis ja:  
i. Når? 

ii. Hvordan? 
b. Hva var tilbakemeldingene? 

i. Var det noen grupper som skilte seg ut i tilbakemeldingene de gav? 
c. Var det spesielle deler av systemet brukerne var skeptiske til?  
d. Har dere data som sier noe om hvorvidt brukerne hadde tillit til systemet?  

 
6. Var det noe som var spesielt utfordrende i prosjektet? 

 
7. Vi leser av evalueringsrapportene rundt prosjektet i 2011 at det var brukere som fant 

veiledningen vanskelig å forstå (ref. artikkel på forskning.no).  
a. Hva var det som forårsaket denne usikkerheten?  
b. Hvor omfattende var egentlig dette problemet? 

 
8. Følte dere at dere kom i mål etter prosjektslutt? (ref. at de gikk videre til 2013, men 

avsluttet etter det)? 
a. Var det forskjeller mellom systemet i 2011 og i 2013? 
b. Kjenner du til årsaken til at man ikke gikk videre etter 2013? 

 
9. Etter at du har vært gjennom dette prosjektet, er det noe du ville gjort annerledes i 

dag? 
a. Designprosess? 
b. Sluttprodukt? 

 
10.  Kjenner du til om det pr. idag er noen offentlige prosjekter rundt e-valg?  

 
11. Har du noen bilder av grensesnittet fra løsningen i 2011? 
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9.2 Plan for workshop 

Del 1 - Diskusjon omkring temaet 

Tema: Gjøre stemmegivningen digital/elektronisk 
 
Hvordan kan opplevelsen av stemmegivning endre seg som følge av at den blir mobil/digital?  
Kan opplevelsen av å avgi sin stemme i en valgbod overføres til stemmegivning ved bruk av 
mobile teknologier? 

 
- Trenger ikke snakke om politikk 
- Si det dere mener, vi er interessert i hva dere mener og vi er ikke interessert i å teste 

dere eller hva dere vet.  
- Trenger ikke ikke snakke om datasikkerhet 
- Vi skal ikke sjekke hvor flinke dere er til å tegne etc. 
- Det er grensesnittet som er viktig. 

 
Oppgave 1: Lage post-its: Deres assosiasjoner rundt å avlegge en stemme ved et 
stortingsvalg (10 min) 

 
1. Stemming?  (om du har stemt eller ikke, du trenger ikke si noe om du ikke vil) 

a. Hvordan oppleves det å stemme? Følelse - Hvorfor?  
b. Forhåndsstemte? Stemte ikke? På valgdagen? 

i. Hva var forskjellen? 
ii. Hvorfor den ene? 

2. Vi har oppfattelsen av at å stemme ved et valg er ganske høytidelig? 
a. Hva tenker dere?  
b. Er det viktig for dere at det føles høytidelig?  
c. Hva legger du i at det er høytidelig? 

3. Tillit 
a. Vise stortingets side 

 
Oppgave 2: Hvordan stemmer man fysisk? Diskusjon blant deltakerne om hvordan gangen i 
det skal være - skrive på tavla/lage storyboard. 
 
Våre forslag: 
Første gang man stemmer 

Startside → Velg parti → (endre liste) → Bekrefte → Kvittering → Avskjedsmelding 
Endre stemmen 

Startside → Velkommen tilbake → Velg parti → (endre liste) → Bekrefte → 
Kvittering → Avskjedsmelding 
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Del 2 - Lage low-fi prototyper 

Se bort fra innloggingen i designet 
Nå kan dere diskutere hvilke steg man trenger, men ikke nødvendigvis i rekkefølge (Skriv på 
tavlen) 

1. Gjøre valget 
2. Avgi stemmen 
3. Få bekreftelse 

 
Vi fokuserer på følelsen av bruken. Vi jobber som en hel gruppe, men blir det uenigheter kan 
man «bryte ut» og lage sin egen prototype. Ting vi unnlater å fokusere på i denne omgang: 
Politikk og datasikkerhet. 
 
Oppgave: Prototype hvordan designet kan være. Ting å tenke på: 

- Symbolikk 
- Fargevalg (ingen farger som knyttes til et politisk parti/side 
- Feedback (lyd, lys, vibrasjon, avskjedsmelding, bekreftelsesmail) 
- Språk, ordlyd og ordbruk 

- «Godt valg!», «kumulering» 
- Hva skal man trykke på ved siden av ønsket parti? («Velg», «Stem», «Ok») 

Utstyr 

- Farger/tusjer 
- Blyanter og viskelær 
- Ark (hvite og fargede) 
- Ikoner (våpenskjold, valg-logo, partilogoer etc.) 
- Symbolikk: utskrift av ulike symboler 
- A4 og kanskje A3 
- Tape/lim 
- Saks 
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9.3 Prototyper 
 

9.3.1  Versjon  1 
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9.3.2  Versjon  2 
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9.4 Plan for evaluering 

 
Metode: AB-testing 
Deltakere: bekvemmelighetsutvalg (ca. 5-10 stk) 
Sted: grupperom på IFI 
Utstyr: prototyper, opptaksutstyr, samtykkeerklæring 
 
Plan 

Begrunnelse for metode. Etter workshopen så vi at det var flere elementer ved utformingen 
av en digital valgløsning deltakerne var samstemte om, samt andre elementer der 
meningene skilte seg fra hverandre. Med utgangspunkt i implikasjonene ønsket vi nå å 
designe to prototyper der vi inkluderer forskjellige versjoner av sentrale elementer. Disse 
ønsker vi å evaluere ved bruk av AB-testing. Dette for å undersøke hvilke elementer den 
endelige løsnignen bør innholde for å best mulig bygge opp under våre 
brukeropplevelsesmål. Vi ønsker å AB-teste følgende elementer: 
 

1. Partilogo eller Partinavn (tekst) 
2. Valg om kumulering («ønsker du å gjøre endringer i valglisten?») eller direkte til 

valgseddel  
3. Bekreftelse («du har valgt …. bekreft at du vil avlegge din stemme») eller («du har 

valgt … legg stemmen i valgurnen») 
4. Kvittering/bekreftelse på valget («du har stemt AP, godt valg») eller («Jonas Gahr 

Støre takker deg for din stemme (med bilde), godt valg») 
5. Hjelpetekst eller «valgfunksjonær» (wizard) 

 
Introduksjon 

Vi gjennomfører et prosjekt der målet vårt er å lage et forslag til en digital løsning for å 
avlegge en stemme ved et stortingsvalg. Etter flere undersøkelser har vi kommet frem til at 
denne løsningen bør føles høytidelig, samtidig som det er viktig at brukerne føler tillit når de 
anvender den. Det er derfor viktig at løsningens design bygger opp under disse 
brukeropplevelsene.  
 
Vi kommer til å vise deg totalt 10 skjermbilder, og du vil bli presentert for to alternativ for 
hvert steg i «valgprosessen». Vi ønsker at du velger det alternativet du foretrekker, og gir 
oss en begrunnelse for hvorfor du mener dette er mest egnet. Begrunn gjerne valget opp 
mot brukeropplevelsesmålene «høytidelighet» og «tillit».  
 
Fremgangsmåte 

1. Samtykkeskjema 
2. Introduksjon 
3. Presentere alternativ + begrunnelse  
4. Oppsummering → har du noe mer å tilføye? Noe du tenker er viktig i en slik løsning?  
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9.5 Samtykkeerklæringer 
 
Samtykkeerklæring for intervju 
 
Vi er en studentgruppe i kurset INF5261 – Development of mobile information systems and 
services ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Prosjektgruppen består av Andreas 
Finn Hansen, Julie Hagen Nilsen, Irene Solberg, Maria Louise Stolinski og Kristine 
Røyneland. Kursledere er Jo Herstad og Hani Murad, e-post johe@ifi.uio.no / 
hanim@ifi.uio.no. Vi kan kontaktes på kristroy@ifi.uio.no. 
 
Prosjektet vårt har e-valg som tema. Vi ønsker å utforske hvordan opplevelsen av å avgi sin 
stemme i en valgbod kan overføres til stemmegivning ved bruk av mobile teknologier. Vi ser 
for oss å utvikle enkle prototyper av ulike løsninger. Vi skal også skrive en rapport om dette. 
 
Vi vil understreke at det er frivillig å delta og at du kan trekke deg når som helst. Vi ønsker å 
ta opp lyd for å kunne se tilbake på det som blir sagt. Opptaket vil kun høres av gruppens 
medlemmer og slettes ved semesterets slutt. Vi vil også ta notater og skriver ned det vi husker 
rett etter intervjuet. Vi ønsker også å ta bilder. Disse vil bli anonymisert. 
 
Du kan når som helst avslutte deltakelsen eller trekke tilbake informasjon som er gitt.  
 
Før intervjuet begynner, ber vi deg om å samtykke i deltagelsen ved å undertegne på at du har 
lest og forstått informasjonen på dette arket, og ønsker å stille opp i intervju.  
 
Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å bli med i intervjuet. 
 
 
 
__________ ________________________________________ 
Sted og dato Signatur  
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Samtykkeerklæring for workshop 
 
Vi er en studentgruppe i kurset INF5261 – Development of mobile information systems and 
services ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Prosjektgruppen består av Andreas 
Finn Hansen, Julie Hagen Nilsen, Irene Solberg, Maria Louise Stolinski og Kristine 
Røyneland. Kursledere er Jo Herstad og Hani Murad, e-post johe@ifi.uio.no / 
hanim@ifi.uio.no. Vi kan kontaktes på kristroy@ifi.uio.no. 
 
Prosjektet vårt har e-valg som tema. Vi ønsker å utforske hvordan opplevelsen av å avgi sin 
stemme i en valgbod kan overføres til stemmegivning ved bruk av mobile teknologier. Vi ser 
for oss å utvikle enkle prototyper av ulike løsninger. Vi skal også skrive en rapport om dette. 
 
Vi vil understreke at det er frivillig å delta og at du kan trekke deg når som helst. Vi ønsker å 
ta opp lyd for å kunne se tilbake på det som blir sagt. Opptaket vil kun høres av gruppens 
medlemmer og slettes ved semesterets slutt. Vi vil også ta notater og skriver ned det vi husker 
rett etter workshopen. Vi ønsker også å ta bilder. Disse vil bli anonymisert. 
 
Du kan når som helst avslutte deltakelsen eller trekke tilbake informasjon som er gitt.  
 
Før workshopen begynner, ber vi deg om å samtykke i deltagelsen ved å undertegne på at du 
har lest og forstått informasjonen på dette arket, og ønsker å stille opp i workshop.  
 
Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å bli med i workshopen. 
 
 
 
__________ ________________________________________ 
Sted og dato Signatur  
 

 

Side 35 av 36 


