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1 Innledning 

I dette prosjektet skal vi utforme og evaluere designforslag for en tenkt e-valgløsning. Vårt 

fokus er utformingen av grensesnittet til denne løsningen, med hensikt om å møte bestemte 

brukeropplevelsesmål.  

 

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

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

velger representanter som skal ta beslutninger på vegne av alle. Stemmegivningen ved 

valgene i Norge har endret seg gjennom tidene, men har i all hovedsak vært analoge, 

stedsbestemte og papirbaserte handlinger.  

 

Ved stortingsvalget i 2013, samt ved kommunevalget i 2011, ble det derimot gjennomført en 

forsøksordning der velgere fra utvalgte kommuner kunne avlegge elektronisk 

forhåndsstemme via internett, såkalt e-valg (Seegaard, Baldersheim & Saglie, 2012). 

Formålet var å bidra til økt valgdeltakelse, blant annet ved å gjøre det enklere for velgere med 

fysiske begrensninger og begrenset mobilitet å avlegge sin stemme. Denne ordningen ble 

imidlertid ikke videreført til valget i 2017 grunnet «politisk uenighet» og fordi den digitale 

sikkerheten ble vurdert til å være for svak (Melgård, 2014). Videre begrunnes avgjørelsen 

med viktigheten for å sørge for at prinsippet om frie og hemmelige valg ivaretas ved hjelp av 

valgfunksjonærer.  

 

På bakgrunn av dette ser vi på avgjørelsen om å skrinlegge e-valgprosjektet som politisk 

forankret, og ikke som et resultat av hva velgerne ønsker. En evalueringsrapport fra 2013 

viser for eksempel at det blant befolkningen var bred oppslutning rundt muligheten for 

elektronisk stemmegivning ved stortings- og kommunevalg. Med de senere årenes 

teknologiske utvikling, kan det også være mulig å anta at en slik løsning vil være svært 

hensiktsmessig, eller uunngåelig, i fremtiden. Det er heller ikke å stikke under stol at 

elektronisk stemmegivning kunne redusert kostnadene rundt stemmegivningen betraktelig. 

Dette er noen av argumentene vi har for å undersøke muligheten nærmere, til tross for 

tidligere avgjørelser. 
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Vi oppfatter stemmegivning i et stortingsvalg som en høytidelig handling. Vi tenker oss at i 

fremtiden vil det være mulig å stemme på nett via mobile plattformer, noe som har potensiale 

til å drastisk endre betingelsene for stemmegivning. 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 din stemme vil være tilgjengelig til enhver tid og i svært ulike og 

ukontrollerte kontekster. 

 

Vi ønsker i denne oppgaven å adressere dette forskningsspørsmålet:  

Kan opplevelsen av å avgi sin stemme i en valgbod overføres til stemmegivning ved bruk av 

mobile teknologier? 

 

Rapporten tar først for seg bakgrunnsinformasjon om stemmegivning i Norge, for å bedre 

forstå den eksisterende konteksten. Deretter vil vi redegjøre for hvilke metoder vi har tatt i 

bruk, for så å presentere våre funn og mulige resultater. 

 

2 Bakgrunn 

I 2001 skrev Agre en artikkel om hvordan kontekst kan endre seg som følge av mobil 

teknologi. Han argumenterer for at kontekst er satt samme 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 blir dermed mer flytende. Man kan utføre aktiviteter i 

flere institusjoner på alle mulige steder (Agre, 2001). Det Agre sier i 2001 kan i stor grad sees 

i sammenheng med den potensielle digitaliseringen av valgordningen. Stemmegivningen, 

både forhåndsstemmegivningen og Valgtinget, er en av få institusjoner som til nå faktisk har 

opprettholdt en sterk koblingen mellom sted og institusjon. 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. Det som derimot er 

interessant, er hvordan konteksten rundt stemmegivningen vil endre seg dersom 

stemmegivningen blir flyttet ut av valglokalet.  
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Med tanke på dette mener vi det er viktig at en digital løsning opprettholder en tett kobling 

mot staten Norge som institusjon. Vi ønsker å løsrive oss fra tanken om at stemmelokalet må 

være et fysisk sted. Vi kan trekke paralleller mot nettbank og fysiske banklokaler. Det blir 

mer vanlig å si at man «skal i banken og betale en regning», og med det mene at man skal 

logge inn i nettbanken - som man kan gjøre uavhengig av kontekst. Kan man på samme måte 

skape et «valglokale» på nett? 

 

2.1 Valg i Norge gjennom tidene 

Vi ser det som hensiktsmessig å undersøke hvordan Norges valgordning har utviklet seg, da 

vi nå skal prøve å videreutvikle denne i vårt prosjekt. Vi vil se om det er elementer ved 

valgordningen slik den har vært, og slik den er i dag, som kan være relevante å bringe med 

oss inn i en digital løsning.  

 

2.1.1  Valgordningens  utvikling  

I 1814 ble det innført egne nasjonale valg i Norge. Valgordningen har gjennomgått flere store 

endringer siden den gang, og vi vil her gjøre rede for de mest sentrale av dem.  

 

Frem til unionsoppløsningen i 1905 var valgordningen basert på indirekte flertallsvalg. De 

som hadde stemmerett valgte valgmenn, som møttes på valgmannsting for å utpeke 

stortingsrepresentanter for sitt distrikt. Fra 1905 ble det innført flertallsvalg i enmannskretser. 

Landet ble delt inn i valgkretser som ble representert av én person, og de stemmeberettigede 

stemte direkte på sin stortingskandidat. Denne ordningen favoriserte de største partiene, og 

ble følgelig endret i 1920. Det ble da innført forholdstallsvalg i flermannskretser. Dette er 

ordningen, som med noen endringer, fremdeles praktiseres i dag. Andre sentrale endringer er 

opphevingen av Bondeparagrafen i 1952 og innføringen av utjevningsmandater i 1989. Det er 

også verdt å nevne at de første hemmelige valgene, med valgurner, ble avholdt i 1885. 

  

I 1814 fantes det ingen politiske partier i Norge, og disse blir først nevnt i Grunnloven etter 

en grunnlovsendring i 1984. Hundre år tidligere ble partiene Høyre og Venstre stiftet, og i 

ettertid har mange flere politiske partier sett dagens lys. Omtale av politiske partier kan 
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spores tilbake til midten av 1800-tallet, da partiene hovedsakelig var løse koalisjoner av ulike 

samfunnsgrupper som ble forent gjennom like interesser og behov (Stortinget, 2015).  

 

Siden 1814 har også inklusjons- og eksklusjonskriteriene for gruppen stemmeberettigede 

endret seg. Da grunnloven ble skrevet var det kun menn over 25 år, med minimum 5 års 

opphold i landet, og som oppfylte strenge inntektskrav, som kunne stemme ved valg. I 

ettertid har aldersgrensen blitt stadig senket, og inntektskravene har blitt opphevet. I 1909 

fikk en begrenset gruppe kvinner stemmerett, og allmenn stemmerett for kvinner ble innført i 

1913. I Norge i dag er det kun mennesker som er dømt for landsforræderi, valgfusk, eller 

statskupp som kan miste sin stemmerett i en begrenset periode, noe som skjer ytterst sjeldent 

(Søbye, 2017).  

 

I utgangspunktet var det kun de som ikke kunne delta på selve valgdagen som hadde 

mulighet til å forhåndsstemme, men i dag er dette noe alle kan gjøre dersom de ønsker det. 

Valget i 2017 var første gang over 1 million velgere har avlagt sin stemme før selve 

valgdagen (Valgdirektoratet, 2017). Tidligere var det også mulig å sende inn sin stemme via 

post, men dette er ikke lenger lov.  

 

2.1.2  Analog  stemmegivning 

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.  
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2.2 E-valg 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. 

Man kunne logge seg inn ved hjelp av én av tre norske sikkerhetssystemer; MinID, BuyPass 

eller Commfides. På forhånd hadde velgerne fått utdelt fysiske valgkort med koder for hvert 

parti. Disse var unike for hver velger, og måtte benyttes ved stemmegivningen. Når stemmen 

så var avlevert fikk man bekreftelsesmelding via sms (Seegaard & Saglie, 2012). 

 

Etter en evaluering ble prosjektet 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. Dette tilsvarer 77,3 prosent av alle som forhåndsstemte og 36,4 prosent av alle 

stemte ved valget (Segaard, Christensen, Folkestad & Saglie, 2014). Tilsvarende tall fra 

forsøket i 2011 var henholdsvis 70 prosent av forhåndsstemmene og 25% av det totale antall 

stemmer (Segaard et al., 2012), men forsøket i 2013 hadde da også et økt deltakerpotensiale 

på 80000 velgere, versus 2011. 

 

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 
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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.  

 

2.2.1  Prosjektet  avsluttes 

I sin artikkel Look Who’s Talking diskuterer Howard Rheingold (1999) det moderne 

dilemmaet rundt hvordan et samfunn skal balansere enkeltindividets rettigheter opp mot 

samfunnets behov. Dette er et dilemma som lovgivende myndigheter har måttet ta stilling til 

etter at evalueringsrapportene til e-valg prosjektet ble publisert. I en rapport av Østvold og 

Karlsen (2012) ble det etter en gjennomgang av kildekoden påpekt mangler i datasikkerheten 

av en så alvorlig grad at de konkluderte med at systemet ikke skulle vært anvendt i 

kommunevalget i 2011. Det er ikke gjort tilgjengelig noen tilsvarende rapporter etter valget i 

2013, men 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. (Dette avsnittet bør inneholde mer fra den kode-review 

rapporten, rundt problemer med retten til anonyme valg. Den er svært sitat-vennlig) 

 

2.3 Andre e-valgprosjekter 

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

suksess (Trechsel, Kucherenko, Silva & Gasser, 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, og at nærmere 25 % av alle elektroniske stemmer 

ved forrige valg, ble avgitt av personer over 55 år. Ytterligere 20 % ble avgitt av personer 

mellom 45 og 55 år (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 et viktig valg. 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 av 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 en fungerende back-end. 

 

2.4.2  Tillit 

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

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

her at nordmenn utmerker seg internasjonalt ved å ha høy tillit, da til systemer, myndigheter, 

politiske institusjoner og prosesser, samt mellommenneskelig tillit. Overveldende mange 

mener internettvalg bør være mulig i Norge.  

 

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 eller mobilisere hjemmesitterne. Det er heller viktig at 
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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 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. Vi vil i dette prosjektet sette denne teorien på 

prøve. 

 

2.4.3  Hemmelig  og  fritt valg  

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

kontrollere hvem som potensielt kan se hva en stemmer, eller i verste fall bli truet til eller 

betalt for å stemme noe.  

 

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

sin stemme. Totalt svarte 1,65 prosent av testvelgerne at de muligens hadde stemt annerledes 

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

rapport (Kommunal- og regionaldepartementet, 2006) 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, s. 49).  
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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. 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 

Målgruppen for vår løsning vil 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.  

 

4 Metode 

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. 

Side  10  av  18 



 

INF5261 Høst 2017 

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 og 3, var et 

godt startpunkt for utføringen av ekspertintervjuet, 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. 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 har dannet et godt grunnlag for 

vårt designforslag.  

 

4.2 Intervju 

Vi intervjuet Kristin Fuglerud, sjefsforsker ved Norsk Regnesentral og forsker på universell 

utforming av IKT-løsninger. Fuglerud jobbet med universell utforming ved e-valgprosjektet 

gjort i 2011. 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. 

 

4.3 Workshop 

Etter å ha gjennomført ekspertintervjuet, valgte vi å ha en workshop for å inkludere 

potensielle fremtidige 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. Vi ønsket å inkludere brukerne i design slik at de 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. Vi fikk blant annet 

bekreftet 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 funksjonærene 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. 
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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».  

 

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

utover prinsippene i WCAG 2.0. 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 det å bevare høytideligheten var et mål i prosjektet, svarte hun 

at «... noen av informantene påpekte at [høytideligheten] er noe man mister når man foretar et 

digitalt valg». Dette gjorde oss interesserte i å undersøke dette videre, 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, velger å fokusere på to 

brukeropplevelsesmål: 

1. Brukerne skal oppleve tillit når de anvender systemet. 

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

 

Disse ønsker vi å ha fokus på under utformingen av prototypen vår, slik at vi også i større 

grad kan utforske forskningsspørsmålet vi satt oss innledningsvis for oppgaven. 

 

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. Vi fikk her bekreftelse 

av vår antakelse om at stemmegivning oppfattes som en høytidelig handling. 
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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. Det var spennende å 

tenke på hva de andre stemte, det var hyggelig å bli tatt godt i mot 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 

lagde 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. 

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. 

 

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 Altinn for eksempel 

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

mobilen. Dette gikk i mot våre antakelser om at man gjerne ville sette seg ned foran PC-en 

når man skulle ta et slikt valg. Deltakerne argumenterte for å ha det på mobilen, for da ville 

det være tilgjengelig hele tiden. 
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5.4 Implikasjoner på bakgrunn av workshop 

- Bruke partilogoene 

- Fargebruk: Hvitt, svart og gull 

- Midtstilt design 

- Ryddig og luftig 

- Minimalt med funksjonalitet 

- Informasjon skjult, men lett tilgjengelig 

- Grensesnitt for mobil 

 

6 Videre arbeid 

Vi planlegger å prototype ett eller flere forslag til et design av grensesnittet. Dette ønsker vi å 

gjøre i Sketch. Vi tenker videre å evaluere designet vårt med målgruppen for å verifisere at vi 

møter våre brukeropplevelsesmål.  

 

7 Oppsummering 
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