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Abstract  

 

People with disabilities, face many challenges when they have to vote at the elections. 

The only solution offered to said people, is giving them the opportunity to vote from 

their car or change their voting location. However, there are still other problems that 

have not been addressed. Identifying these problems, and finding solutions, will pave 

the way to a more equal voting system. As a group, we’ve sought out to do exactly 

that. That is why the purpose of this project is to find a solution on how to improve the 

voting system, by using a digital selection machine at the polling place. Which will in 

turn improve the number of people with disabilities voting, as well as leaving the act of 

voting up to the individuals themselves, instead of relying on a helper. The project 

contains both a technological solution, that we have analysed using the “Trin-model” 

from our TSA lessons, as well as factual knowledge about hacking, encryption and 

other subjects that are relevant when implementing new technologies. The result of 

our project was that a digital election machine could greatly improve voting 

circumstances for physically disabled people.  
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Indledning 

 

Vi har valgt emnet: “ligestilling i digital valgdeltagelse for handicappede med 

bevægelsesbesvær” fordi vi i gruppen undrede os over, at der ikke havde været snak 

om, at det kommende folketingsvalg kunne være digitalt. Vi havde samtidig også en 

fælles interesse for politik, og tænkte det kunne være spændende at arbejde med dette 

emne, op til det danske folketingsvalg og Europa parlamentsvalg. 

Vores målgruppe er handicappede med bevægelsesbesvær, som ikke er i stand til at 

sætte deres eget kryds. Projektets formål er at forbedre deres rettighed til ligestilling 

og forhåbentlig ende ud med, at finde en løsning, der på længere sigt kan gøre sådan, 

at flere handicappede kan stemme alene, ved brug af en digital løsning. Vi mener ikke, 

at det overordnede problem er, at stemmeprocenten er for lav, for i Danmark har 

stemmetallet overordnet set ligget på ca. 85% de sidste mange år.1 Vi har valgt at 

indskrænke vores målgruppe, for at kunne opfylde vores TSA-binding bedst muligt. Vi 

har snakket med formanden for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen, for at få 

bekræftet vores hypotese omkring valgdeltagelse, samt sat os ind i grundlovens regler. 

Vi vil tage udgangspunkt i en allerede eksisterende teknologi, nemlig en valgmaskine, 

som er blevet benyttet under det amerikanske præsidentvalg. Vi har snakket med 

Carsten Scürmann lektor på IT Universitet i København omkring disse valgmaskiner, 

it-sikkerheden, hacking og set den valgmaskine, der blev anvendt i USA, for et par år 

siden, samt set Carsten hacke den selvsamme maskine. Dette hjalp os til at få en mere 

specifik retning i vores projekt. Vi vil tage udgangspunkt i en bestemt valgmaskine, 

samt kigge på, hvordan den kan bruges til vores ønskede formål. 
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Problemfelt: 

  

I problemfeltet vil vi gerne præsentere vores vinkel på projektet, det er bl.a. her i bliver 

præsenteret for problemformuleringen der vil blive besvaret løbende igennem 

opgaven, samt vores til og fravalg igennem skriveprocessen. Der vil blive 

argumenteret for valget af problemstilling. 

 

Vores problemformulering:  

”Hvordan kan vi forbedre bevægelsesbesværede borgeres valgdeltagelse ved 

hjælp af digitale valgmaskiner ved valgstedet”  

fandt vi frem til, efter lang tids overvejelse, omkring hvad vores projekt skulle indebære. 

Vores interesse for digitalisering af valg opstod, da der som bekendt skulle være 

Folketingsvalg i år, og vi undrede os over, hvorfor valg endnu ikke var digitaliseret i 

Danmark, nu når så meget andet efterhånden er blevet digitalt. 

Først var vi ude i at skrive om anonymitet i digitale valg. Vi ville finde eller undersøge 

en måde, hvorpå man hjemmefra kunne stemme ved valg, men stadig bibeholde sin 

anonymitet, når stemmerne skulle tælles op. Dette kom vi hurtigt væk fra, da vi fandt 

ud af, hvor kompliceret det var i forhold til den viden vi på nuværende tidspunkt har 

om dette felt.  

Det vi til sidst fandt ud af var, at vi ville arbejde med bevægelsesbesværede, eller sagt 

på en anden måde; folk med et fysisk handicaps muligheder, for at stemme ved valg. 

På forhånd vidste vi, at der var fysiske udfordringer på nogle af valgstederne, når 

handicappede i kørestole etc. skulle ind og stemme. Det kunne f.eks. være 

mulighederne for at komme ind på steder med trapper, eller problemer med at kunne 

være i de små stemmebokse osv. Derudover, havde vi fået af vide, at processen op til 

et valg også var kompliceret, især hvis man skulle bestille kørsel eller stemme på 

anden måde, end alle andre. Vi havde også nogle forudindtagelser, som vi søgte at få 

bekræftet eller afkræftet, i forbindelse med et interview med Susanne Olsen fra Dansk 

Handicap Forbund. Vi havde på forhånd en idé om, at de fysiske udfordringer var ret 

omfattende på valgstederne. Men vi havde også overvejet, at der kunne være mentale 

udfordringer, når det blev tid til at stemme, for de fysisk handicappede. Og her 

forbindelsen til vores STS-binding. De etiske aspekter fyldte meget hos os, da vi gjorde 

os overvejelser om, hvilken teknologi vi skulle kigge på i denne forbindelse. Ligestilling 
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blev hurtigt et nøgleord, i vores projekt. Vi har derfor valgt ExpressVote som er en 

universel enhed som er designet for at alle kan stemme. Vi kommer i projektet ind på 

en analyse og beskrivelse af denne valgmaskine ved at bruge Trinmodellen fra vores 

TSA kursus, samt kommer vi til at snakke om datasikkerhed, og hvordan vi mener 

denne valgmaskine kan være en mulighed for at hjælpe handicappede med 

bevægelsesbesvær. På hjemmesiden www.verifiedvoting.org kan man læse om 

denne maskine og de beskriver bl.a. at den er designet med inputs fra valg 

tjenestemænd samt handicaporganisationer (verifyedvoting.org - ExpressVote) 

For at finde en passende teknologi, fik vi et møde med Carsten Schürmann fra ITU, 

han kunne give os indblik i nogle teknologier, vi eventuelt kunnet bruge i vores projekt. 

I forhold til samfundet, er det meget relevant at tænke i digitale løsninger, når det 

kommer til valg. Ligestilling er meget vigtigt i Danmark, det samme er valghandlingen 

og den demokratiske ret. Hvis ikke alle mennesker, inklusive handicappede, har lige 

muligheder for at stemme til valg, opstår der mangel på ligestilling. Derfor kunne 

brugen af digitale løsninger i valghandlingen gøre en forskel, og forhindre at en gruppe 

mennesker føler sig uretfærdigt behandlet.  

 

  

● Bevise et problem for de handicappede 

● I starten handlede det om en nysgerrighed om hvorfor valg ikke er digitale 

● Nu handler vores nysgerrighed mere om hvordan vi kan hjælpe handicappede 

i deres valgproces i form af et digitalt valg 

● (lighedsprincip - etik) 

● Litteraturreferencer 

  

Relevans: 

● Hvordan er vores projekt relevant i en samfundssammenhæng 

● Ser handicappede et problem ift. valghandlingen 

● Føler handicappede sig forskelsbehandlet (etik + ligestilling) 

● Hvordan er vores projekt relevant ift. semesterbindingen. 
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Semesterbinding 

I dette afsnit vil der blive beskrevet hvilke fag vi benytte os af igennem opgaven. Der 

vil også blive nævnt hvordan vi igennem metoder og teori for besvaret 

semesterbindingen. 

 

I vores opgave har vi gjort brug af to kurser, vi i år har haft. Først og fremmest den 

obligatoriske TSA-binding, vi skulle bruge til at kigge ind i en teknologi med. Derudover 

har vi også gjort brug af STS-bindingen, da der i vores opgave er inkluderet et etisk 

aspekt.  

I vores opgave har vi brugt TSA, til (som tidligere nævnt) at kigge ind i en bestemt 

teknologi med. Vi har valgt at bruge valgmaskinen ExpressVote, om den teknologi vi 

studerer. Derudover, har vi brugt TRIN-modellen i vores opgave, der også er TSA 

materiale. Vi har også kigget på forskellige emner, som hacking, kryptering etc. der 

også er teknologiske aspekter. 

I opgaven har vi valgt at bruge STS, som en yderligere binding, da vi syntes den var 

mest relevant, i forhold til vores problemstilling. STS kommer i opgaven til udtryk, idet 

vi blandt andet har skrevet om de etiske aspekter ved ligestillingen med de fysisk 

handicappede etc. Derudover, er vores problemstilling også ret samfundsrelevant, da 

en løsning på dilemmaet ville kunne gøre en forskel i samfundet.  

Afgrænsning 

 

I dette afsnit vil der blive forklaret om de forskellige problematikker vi har stødt på 

igennem arbejdsprocessen, samt hvordan vi har løst det.  

 

Da vi fandt sammen om dette projekt, og fandt på emnet “anonymitet ved digitalt valg”, 

havde vi alle sammen en idé om at vi kunne finde en teknologi, der kunne opfylde 

anonymitetskravet fra Grundloven, i afsnittet der handler om valg.  

Vi startede med at tage udgangspunkt i problematikken, der går ud på, at der stadig 

sidder mange sofavælgere rundt omkring, der ikke orker, har tid eller bare ikke gider 

at stemme. Ved at digitalisere valg, så man kunne stemme via en computer 

derhjemme, var vores forventning, at flere sofavælgere ville komme til stemmeurnerne, 

da det ikke ville være fysisk krævende eller kræve en større indsats, at få sat sit kryds. 
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Da vi havde haft vores problemformuleringsseminar, og derefter havde læst en del 

litteratur om teknologiers opbygning og anonymitet, fandt vi hurtigt ud af, at der ville 

være en udfordring ved at fokusere på anonymitets teknologien og at løsningen 

muligvis ikke ville ændre på sofavælgernes adfærd og holdninger. Vi fandt ud af, at 

sofavælgere ikke var et stort problem og at målgruppen ville være for bred, at lave et 

fyldestgørende teknologisk produkt til.  

Vi fandt samtidig ud af, at der endnu ikke er opfundet et online teknologisk system, der 

holder vælgerne anonyme, uden der er en stor risiko for hacking, dette blev bekræftet 

i vores ekspertinterview med Carsten Scürmann, lektor på IT-universitetet i 

København. I stedet valgte vi, at vores emne skulle være: “ligestilling via digital 

valgdeltagelse for handicappede med bevægelsesbesvær”. Her fik vi mulighed for at 

fokusere på en specifik gruppe, så vi kunne være bedre i stand til, at finde et 

teknologisk produkt, der kunne hjælpe bevægelsesbesværede/fysisk handicappede, 

med at have de samme rettigheder som os andre, selvom de ikke er fysisk i stand til 

at sætte krydset, pga. de begrænsede muligheder på valgstederne. Efter vi havde 

sporet os ind på, hvad vi specifikt ville arbejde med, fandt vi en bestemt teknologi, 

nemlig valgmaskinen “Ballot Marking Device” der er blevet anvendt under det 

amerikanske valg. Vi har valgt at fokusere på den gamle valgmaskine der blev brugt 

tilbage i tiden, selvom der er kommet en ny, der blev brugt under præsidentvalget i 

2016 med Hilary og Trump. Forskellen på disse er, at den vi har valgt at fokusere på, 

skal kobles til WIFI, og derved bliver chancen for hacking øget. Den nye fra 2016 skal 

ikke kobles på WIFI, men kan stadig hackes (BT. 2017). Data security er et stort emne 

med mange underemner, vi har derfor valgt at beskrive begrebet i vores 

begrebsafklaring afsnit, yderligere vil det blive brugt i vores teoriafsnit, afsnittet vil bl.a. 

omhandle datasikkerhed vedrørende hacking. Der er blevet lavet afgrænsninger i 

vores projekt, for at få det bedste udgangspunkt for projektet. Disse afgrænsninger har 

ved hjælp fra vejledning ved problemformuleringsseminar og midtvejsevaluering, gjort 

det at vi har fået en bedre forståelse for vores emne, samtidig med, at vi selv har skabt 

en bedre forståelse for teknologien osv. via vores ekspertinterview samt litteratur. Vi 

vil gerne pointere at dette teknologiske projekt er et forslag fra os, til en bedre 

valgproces for de bevægelsesbesværede via digital teknologi. Vi ved godt, at dette 

problem ville kunne løses på en anden måde f.eks. ved at lave valgboksene større etc. 

Men vi har valgt at gå den teknologiske vej, på grund af den TSA-binding vi har i dette 
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projekt. Man kan derfor ikke være sikker på, hvordan en implementering af en 

valgmaskine ville blive modtaget og om den ville være i stand til at kunne løse det 

problem, vi ønsker at løse. 

  

Begrebsafklaring  

I løbet af denne rapport vil der blive benyttet en række begreber som vi i dette afsnit 

vil prøve at afklare hvad betyder. Dette er for at gøre det lettere for læseren at følge 

med og undgå misforståelser eller forvirring.  

                                                                                                               

Digitalisering:             

Når der snakkes om digitalisering, handler det typisk om, at omsætte tekst, lyd eller 

billeder fra hvad man kalder for analogt format til et digitalt format. I vores opgave, 

handler digitaliseringen om, at finde teknologiske løsninger, der kan gøre 

valgprocessen digital. 

                                                                                                      

Teknologisk system:  

I vores TSA undervisning i 1. semester, lærte vi hvad et teknologisk system er, 

defineret ud fra Trin-modellen. Her beskrives et teknologisk system, som værende en 

sammenhæng mellem flere systemer af teknologiske artefakter som samlet set har en 

bestemt funktionalitet.  

 

Fysisk handicappede med bevægelsesbesvær: 

Når vi omtaler fysisk handicappede med bevægelsesbesvær, handler det om personer 

med en nedsat evne til at bruge arme og/eller ben. Det er enten noget vedkommende 

er født med, eller noget der er kommet ved en ulykke senere i livet. Da det kan være 

svært for de bevægelseshandicappede at udføre helt basale handlinger, eller 

overkomme udfordringer, der ellers er nemt overkommelige for os andre, har de ofte 

en hjælper, der kan hjælpe dem med de ting - også i valghandlingen.  
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Hacking: 

Hacking betyder, kort fortalt, at en person har uautoriseret adgang til en computer. 

Dermed får personen adgang til oplysninger m.m. der kan være personfølsomme.  

Datasikkerhed: 

Det at sikre data, så uvedkommende ikke kan få adgang til dem.  

Kryptering: 

Kodning af beskeder eller data på en sådan måde, at det kun er den retmæssige 

modtager, der har mulighed for at afkode dem 

Flowchart: 

Et flowchart bruger man til at visualisere et it-systems forbindelser, mellem handlinger 

og rækkefølgen af systemets funktioner. Det gør man ved at anvende forskellige 

symboler, der symboliserer forskellige ting i den visuelle model. 

 

Malware: 

Malware er en betegnelse for nogle computerprogrammer, der har til formål at skade 

eller frembringe uønskede ting, på elektroniske enheder, f.eks. på smartphones eller 

computere. 

 Subjektiv: 

“som primært bygger på, tager hensyn til eller på anden måde er styret af en personlig 

opfattelse, interesse el.lign.” (ordnet.dk - subjektivitet) 

Objektiv:  

“som udelukkende bygger på eller tager hensyn til fakta og således ikke er påvirket, 

præget eller på anden måde under indflydelse af bestemte (personlige) interesser, 

opfattelser el.lign.” (ordnet.dk - objektivitet) 
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Metodeafsnit 

I dette afsnit lægger vi en strategi for undersøgelse af problemformuleringen vi bruger 

altså metodeafsnittet til at komme i kontakt med de data vi vil undersøge. (Olsen, P. 

2018 s. 149) 

 

Teori og vidensbase 

 

I teoriafsnittet vil vi komme ind på teorier, der er med til at forklare og undersøge vores 

problemstilling. Teorien kan bestå af begreber, modeller, formler, hypoteser og 

metoder (Rienecker and Stray Jørgensen, 2017). 

Dokumentanalyse: 

Vi har valgt at bruge metoden dokumentanalyse, fordi vores opgave er afhængig af 

vores litteratur. I denne opgave skal vi have fokus på teknologier, derfor har vi valgt at 

bruge valgmaskinen, der blev brugt under det amerikanske præsidentvalg.  

 

Vi har ikke haft mulighed for at undersøge denne valgmaskine i virkeligheden, derfor 

er vi afhængige af vores litteratur, der kan forklare valgmaskinens indre mekanismer. 

Det er vigtigt at have fokus på vores litteratur, da den har en central rolle for hele 

opgaven.  

 

Dokumentanalysen bliver ofte anvendt af historikere, samfundsvidenskabelige 

forskere og studerende. Det er vigtigt, at analysen skal afstemmes til problemet man 

vil løse og det samme gælder den litteratur, man prøver at analysere. Den funktionelle 

kilde, handler om den kontekst kilden bliver anvendt i, hvis der står en masse om f.eks. 

datasikkerhed, kan vi ud fra hvad vi søger i kilden afgøre om denne kilde er god eller 

dårlig (Duedahl and Hviid Jacobsen, 2010). Så man skal starte med at danne et emne, 

vores projektemne er “Ligestilling i digital valgdeltagelse for handicappede med 

bevægelsesbesvær”. Når man har gjort det, kan man begynde at vurdere kildens 
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værdi. Dokument analysen handler om at vurdere, hvor god "kvaliteten" af ens 

dokumenter er, i forhold til de krav man stiller til indholdet i dokumentet.  

Dokumentanalysen skal vurderes ud fra 4 punkter: autenticitet, troværdighed, 

repræsentativitet og betydning i forhold til problemstillingen.  

                                                                                                     

Autenticitet handler om hvorvidt kilden i forhold til problemet nu også er, hvad det 

udgiver sig for at være. Kilden kunne f.eks. være billeder, avisartikler, 

videnskabsartikler, skærm dokumenter, bøger osv. Derefter kigger man på kildens 

tekst, for at se om den er manipuleret fordi det er en kopi tekst eller et skærmdokument 

der er blevet redigeret eller lignende.   

 

Troværdigheden handler om de kilder, der danner de grundlæggende sociale 

produkter, der bliver konstrueret for at gøre en speciel hensigt for modtageren 

(Duedahl and Hviid Jacobsen, 2010). Man skal tænke på, at for eksempel billeder kan 

være iscenesat, for at få modtageren til at føle en virkelig situation eller en trang til at 

have den samme følelse som på billedet, men i virkeligheden ved man overhovedet 

ikke, om personen der er på billedet, står inde for de ting, der bliver gjort/vist på billedet. 

Her er et andet eksempel på troværdighed, denne kilde er en avisartikel, der er blevet 

produceret af en journalist, som er ansat på et specielt blad/avis - de har nogle 

forholdsregler de skal følge og der er muligvis også nogle politiske holdninger avisen 

står inde for, det vil sige, at journalisten ikke kan ytre sine egne holdninger og det kan 

være her troværdigheden forsvinder. Hvis man skal bruge en tekst, hvor der er en 

interviewsituation, bliver der oftest brugt begrebet 1.håndskilde, hvis man er den der 

bliver interviewet, udtaler man sig om sine egne holdninger og meninger, medmindre 

man videregiver en historie fra en anden. Hvis man ikke fortæller om sine egne 

erfaringer i 1.håndskilde, kan man godt miste troværdigheden. Intervieweren kan både 

være 1. håndskilde og 2. håndskilde, fordi personen selv kan bestemme hvordan 

interviewet skal forløbe (Duedahl and Hviid Jacobsen, 2010). Man kan også kigge på 

kildens primære og sekundære kilder, de har også en betydning for kildens 

troværdighed. Den primære kilde, er den der har været tættest på begivenheden eller 

undersøgelsen, mens den sekundære kildes fortælling bygger på andre dokumenter. 

Man kan også bruge disse begreber, på 1. og 2. håndskilder, for at analysere om de 

er troværdige.  
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Repræsentativitet er, når man skal være sikker på dokumentets udsagnskraft, dette 

gør man ved at undersøge, om det er det originale dokument man har til rådighed. Der 

bliver også anvendt statistikker for at få en stærkere og bredere viden, om det der står 

i kilden. Samtidigt skal man sætte sig ind i, hvordan man har indsamlet ens data, så 

man kan være sikker på troværdigheden. Det handler om at man skal bedømme 

repræsentativiteten i kilderne og det kan man gøre ved at undersøge kildens 

sekundære kilder i forskellige arkiver, hvis man har tilgængelighed til disse 

informationer (Duedahl and Hviid Jacobsen, 2010).  

 

Betydningen i forhold til problemstillingen er, at man begynder at få en tekstforståelse 

af kilden. Man starter med at kigge overordnet på teksten, sprogligheden, begreber 

som f.eks. dateringssystemer, gamle teknologier i teksten man ikke kender eller kigger 

på det faglige indhold man kan bruge. Det er vigtigt at være opmærksom på etik, når 

man laver en dokumentanalyse. Selvom man er distanceret fra de mennesker der er 

med i dokumentet eller har været med til at skrive det, er det vigtigt at man overholder 

nogle regler alligevel, man skal undgå at plagiere, uden at citere. Kilderne skal 

behandles på forskellige måder, alt efter hvordan kilderne beskriver personerne i 

teksterne, for eksempel kan nogle personer ønske at være anonyme. Det er derfor 

vigtigt at vise respekt overfor de forskellige kildetyper, når man skal analysere en kilde 

og huske på det etiske perspektiv. 

 

Kvalitativ metode  

informationsindsamlende interview og dialogbaseret interview 

 

Kvalitativ metode bruges til at belyse komplekse problemstillinger og kan beskrives ud 

fra den måde man vælger at indsamle empiri på, de måder man fortolker den 

indsamlede empiri og de resultater man får ud af at analysere den opnåede viden.  

I vores projekt har vi brugt informationsindsamlende interview, hvis styrker er, at de er 

målrettede mod at opnå den viden vi har brug for. I denne sammenhæng har vi 

interviewet en forsker inden for demokratisk teknologi, Carsten Schürmann, for at få 

et indblik i de problemstillinger der er ved digitalisering af valg. Vi har også interviewet 
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Susanne Olsen fra handicapforbundet, for at opnå større viden indenfor hvilke 

problemstillinger fysisk handicappede med bevægelsesbesvær har i valgsituationer. 

Svagheder ved at bruge denne metode er, at der kan forekomme fejl hvis de 

spørgsmål vi har stillet, ikke var gode nok, altså hvis de er for afgrænsende eller for 

brede eller hvis de peger hen i en retning, der får den interviewede til at svare det vi 

gerne vil høre, altså om den interviewede er refleksiv. Andre svagheder ved denne 

metode kan være hvis den interviewede har en svag hukommelse om emnet der bliver 

interviewet om, og at svarenes kvalitet afhænger af sprogligheden den interviewede 

har.  

Vores interviews har i denne sammenhæng også været dialogbaseret, hvorved de 

interviewede har kunnet formidle deres subjektive forståelse, og beskrivelse af 

situationer, processer og praksisser ved bl.a. de handicappedes udfordringer og 

holdninger til valg, samt problemstillingerne i at digitalisere valg. Dermed har vi kunne 

opnå et mere sikkert vidensgrundlag om de interviewedes erfaring indenfor emnerne, 

samt deres teorier og perspektiver. Svaghederne ved denne metode er, at vi skal 

belyse og analysere hvor refleksive svarene er, om de interviewede bliver farvet af de 

spørgsmål vi har stillet, samt hvordan vi som interviewere fortolker svarene. Disse 

problemstillinger belyser vi senere i vores fejlkilde afsnit. 

 

De 7 trin i interviewundersøgelse 

 

1. Tematisering - Hvad er erkendelsesopgaven?  

Vi har valgt at interviewe personer, vi tænker har meget anciennitet inden for vores 

emne, da de begge har høje stillinger og har meget erhvervserfaring inden for det 

emne, vi søger viden om. Vores erkendelsesbehov er, at opnå objektiv, samt subjektiv 

viden, inden for vores problemstilling. Vi vil gerne opnå dette så vi har empiri til vores 

analysearbejde og så vi kan begribe hvilke problematikker, samt  hvilken viden man 

allerede har opnået indenfor emnet. 
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2. Design - Gennemarbejdelse af de syv trin 

Designet af vores interviews har gået ud på, at finde ud af hvilken slags viden vi søger 

at opnå, altså om den skal være subjektiv eller objektiv, og ud fra dette lave spørgsmål 

der peger i den retning. Vi har valgt at have begge med, da vi synes begge dele er 

vigtige i vores sammenhæng, så vi kunne få en bredere viden om emnerne, men når 

vi gør dette ved vi også, at vi kan have svært ved at skulle skille de to ting ad, i 

analysearbejdet af vores interviews. Vi henvendte os til de to vi har interviewet, med 

et meget åbent sind, og har kun skrevet til dem, at vi ville interviewe dem om deres 

erfaringer indenfor deres felt - på den måde, har vi kunnet åbne op for både deres 

meninger om feltet, samt hvad de har erfaret, uden at farve deres svar på forhånd. 

Grundet vores egen begrænsede viden om digitalisering af valg og handicappede med 

bevægelsesbesværs oplevelser, har det været svært at for os, at planlægge meget 

strukturelt, hvor dybdegående vores samtaler med de interviewede skulle være, 

derudover har det været svært at vide præcis hvilke spørgsmål vi skulle stille, så vi 

ville opnå den viden vi reelt havde brug for til vores problemstilling. Så vi søger ikke at 

virke som om vi har mere viden end vi har, når vi går i gang med analysearbejdet.  

 

3. Interview og udskrivning - Plan over rollerne ved interviews, samt nedskrivning af 

vores optagelser med de interviewede 

Ved de interviews vi har haft, har vi enten alle fire været til stede eller tre af os. Vi 

valgte at optage vores interviews, for at kunne genhøre dem, så vi havde større 

chance, for at få så meget viden ud af de interviewede, som muligt. På den måde, blev 

vi heller ikke begrænsede af vores hukommelse. Vi valgte at være flere interviewere, 

så vi kunne få både informationsindsamlende interviews samt dialogbaserede 

interviews. Det foregik nogenlunde således, at en af os sad med vores planlagte 

spørgsmål og stillede dem, mens de andre stillede spørgsmål, der kunne skabe debat 

eller gå mere i dybden, i tilfælde af, at der var noget vi ikke forstod eller noget en af os 

fandt interessant, i forhold til vores emne, og ville have uddybet. Vi valgte også at 

optage det, så vi på den måde kunne skrive de ting vi fandt vigtige ned ved 

analysearbejdet, i stedet for at være presset af selve situationen, da man normalt taler 

meget hurtigere end de fleste kan nå at skrive på, samt for at skabe en mere åben 

dialog, hvor alle lyttede og koncentrerede sig, om det der blev sagt.                                                                                          
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 4. Analyse - Bearbejdning af interviewmateriale til analysen 

I vores bearbejdning af interviewmaterialet, har det været vigtigt for os, at skelne 

mellem subjektive meninger og objektive erfaringer, ved de interviewedes arbejde og 

erfaringer, inden for deres felter. Altså fortolke og vurdere svarene. Vi har brugt det i 

analysen, ved at indsætte pointerende citater fra interviewet, og brugt disse citater til 

at forklare hvad interviewene indebar. Dernæst, har vi analyseret på svarene, så vi har 

kunnet finde frem til en løsning, i form af den digitale valgmaskine. 

 

5. Vurder hensigtsmæssig analysemetode 

I vores analysearbejde har vi vurderet at det gav mening for os at se på vores interview 

og derfra analyserer deres subjektive og objektive holdninger er den bedste fordi det 

er sådan vi følte vi fik mest brugbart viden ud af vores interviews.  

 

 

6. Verifikation - Undersøge hvordan vi kan bekræfte den opnåede viden ved fortsat 

dataindsamling 

I form af, at vi valgte at lave interviews med netop disse to personer, vidste vi godt til 

at starte med, at det ville være en udfordring for os at få den viden, vi senere i forløbet 

fandt ud af vi havde brug for. Men alligevel var det en god måde at starte på, fordi vi 

på denne måde kunne opnå viden om hvad vi skulle have gjort anderledes, hvilken 

viden vi mangler, hvilken viden der passer overens med det teoretiske, dokument 

analytiske og brug af eksisterende viden vi har, samt hvad der ikke gør, så vi havde 

mulighed for at reflektere over, hvad vi kunne gøre anderledes, hvis vi skulle analysere 

dem igen, eller hvis vi skulle indsamle mere data i forbindelse med vores 

problemstilling.  
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7. Rapportering - formidling af vores analyseresultater, samt den måde vi har etableret 

dem på 

Vi har analyseret vores interviews ved at se på deres subjektive og objektive 

holdninger og prøvet at finde ud af hvad det kunne fortælles os om deres holdninger 

og erfaring inden for de interviewedes felter (Olsen, P. Pedersen, K 2018, side 157-

187).  

Analysestrategi 

   

Analysestrategi handler om at begrunde for, at man kan besvare en problemstilling. 

Dette gøres ved hjælp af indsamling af data og informationer, som man selv 

fremskaffer eller skaber og til sidst kombinerer. I vores projekt, har vi selv været ude 

og fremskaffe informationer fra to forskellige specialister på specifikke felter, den ene, 

Carsten Schürmann, der er professor inden for Computer science, og den anden, 

Susanne Olsen, der er formand for Dansk Handicap Forbund, og som i øvrigt selv er 

fysisk handicappet og kørestolsbruger. De to interviews, har vi tænkt os at benytte ud 

fra den strategi, vi mener vil hjælpe os bedst til besvarelse af vores 

problemformulering.  

Indenfor analysestrategi er der flere forskellige typer af analysestrategier. I bogen 

“problemorienteret projektarbejde” bliver der fremhævet nogle strategier som de har 

valgt at opdele for at kunne skelne imellem hvad der lægges vægt på. Her er 

hovedstrategierne: 

      I.         Objektivisme: her handler det om at bidrage med generelle teorier som er 

aktiv uanset lokal kompleksitet.   

 II.         Subjektivisme: her vil man gerne forstå verden igennem subjektive 

forståelser, forestillinger og tolkninger. 

   III.         Interaktionisme/perspektivisme: Her arbejder man med at danne forståelse 

for noget der foregår i en interaktiv proces. 
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På baggrund af vores rapport, gav det bedst mening at benytte den subjektivistiske 

strategi, eftersom vi i rapporten vil belyse Det Danske Handicap Forbunds viden og 

erfaringer om valg, som det er for dem. Vi  har valgt at fokusere på fysisk handicappede 

med bevægelsesbesvær som vores målgruppe for vores projekt. Eftersom vi har lavet 

et interview med Susanne Olsen, formand for DHF, vil vi forsøge at forstå hendes 

udtalelser om hendes synspunkter i forbindelse med valghandlingen,og hvilke 

oplevelser hun har haft under valg. Det er vigtigt at vi forstår og forholder os til, hvad 

Susanne har at sige, da hun er den kilde vi har, der kan give os en idé om, hvordan vi 

kan forbedre valgprocessen for fysisk handicappede med bevægelsesbesvær. Derfor 

har vi tænkt os at analysere vores interview med Susanne, da hun er fortaler for mange 

fysisk handicappede, der sidder i samme situation, som hende selv, når det gælder 

valg. I den subjektivistiske metode gælder det om, at opnå viden fra det virkelige, som 

skal forstås fra de omtalte personers perspektiv. Her skal vi se Susanne som værende 

det virkelige, på grund af hendes erfaringer om hvordan valget forløber. Det kan være 

hendes personlige holdninger om, hvad hun synes er forkert ved valgprocessen og 

hvad hun synes er godt ved det.   

 

Det samme gælder for interviewet med Carsten, at vi her forstår hans budskab om 

hvilken teknologier der skal i spil, for at kunne opnå en sikker digital valgmaskine. Det 

er vigtig her, at vi kan analysere hans råd om, hvad vi skal tage med i vores 

overvejelser, når vi skal til at kigge ind i vores valgte teknologi.  

 

Det at Carsten har en stor viden inden for computer science og hvordan e-valg 

fungerer teknologisk, kan spore os frem til, hvordan der kan laves den bedst mulige 

løsning for de fysisk handicappede, der skal stemme på denne digitale valgmaskine.  

Af denne årsag vil det betyde, at vi også kan benytte os af den objektivistiske og 

subjektivistiske strategi, da vi vil udpege de vigtigste informationer vi har fået ud af 

ham.  (Olsen, P. Pedersen, K 2018, side 133-148)  

Lovgivning om valg 

Vi har valgt at skrive et kort afsnit om lovgivning vedrørende valg, hvilket kan være 

meget godt at få styr på, for at sikre os, at vi ikke går i modstrid med loven. For at det 
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ikke skal blive for bredt i forhold til lovgivning om valg, har vi tænkt os at indskrænke 

det, så der er større fokus på lovgivning om valg for de handicappede. 

Grundloven 

Tager man et kig på grundloven, indeholder den mange regler, inden for de forskellige 

kategorier også inden for valg. Der står mange regler om, hvordan et folketingsvalg 

skal sættes op, men reglerne for hvad vælgerne skal igennem, varer ikke mere end ét 

stykke, hvor der fortælles kort om hvordan valg skal foregå. Loven om hvordan en 

vælger skal stemme findes under kapitel IV paragraf 31, der står følgende: 

  

-       § 31  

Stk. 1.  

Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg. 

Grundloven  

  

En meget kort beskrivelse af hvordan folketingsmedlemmer skal vælges, dog er der ét 

ord i sætning som er relevant for vores projekt at have med i bagtankerne. Ordet 

“hemmelig” er noget vi tager udgangspunkt i, når vi i vores projekt skal arbejde på et 

forslag, til en bedre valgproces via digital teknologi for de fysisk handicappede med 

bevægelsesbesvær. Når vælgerne skal vælge i hemmelighed, menes der at der ikke 

er andre, der må se hvad vælgeren har stemt, men denne regel gælder som 

udgangspunkt kun for dem, der ikke har et fysisk handicap der gør, at de ikke kan 

stemme alene. Kigger man på Folketingsvalgloven om valg, står der mere detaljeret 

hvordan et valg skal foregå. 

Folketingsvalgloven 

Kun i folketingsvalgloven, findes der en mere detaljeret beskrivelse af hvordan valg 

skal og kan foregå for fysisk handicappede. Flere steder i kapitel syv, som handler om 

afstemning på valgdagen, står der beskrevet hvilke handlinger fysisk handicappede 

skal foretage sig. Særligt handler det om hele paragraf § 47 a. og § 49 der er målrettet 

til handicappede. I paragraf § 47 a. Forekommer loven således at: 
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-    § 47 a. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen 

på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i sin bopælskommune end det, 

vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. § 18, såfremt ændringen af 

afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. 

Folketingsvalgloven 

  

Det ses her er, at der tages hensyn til handicappede, som har svært ved at møde op 

til et afstemningssted som muligvis er for langt væk, eller andet. I denne lov, får de 

handicappede mulighed for, at kunne stemme andetsteds, hvor mulighederne er 

bedre. Dog skal de først ansøge om at afgive deres stemme på valgdagen et andet 

sted, hvilket bliver beskrevet yderligere i næste Stk. 

  

- Stk. 2. Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i 

opstillingskredsen i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12, 8 dage før 

valgdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune. Hvis 8 dage 

før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes 

ansøgningsfristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en 

lørdag. Ansøgning skal indgives forud for hvert valg til Folketinget og kan tidligst 

indgives, når valget er udskrevet. Folketingsvalgloven 

 

  

Dette er hvad en handicappet, som ønsker at skifte afstemningssted på valgdagen, 

skal igennem. Der bliver sat høje krav til de handicappede, som i forvejen har mange 

udfordringer i andre henseender. Dette kan muligvis gøre, at nogle fysisk 

handicappede på grund af denne lovgivning (§ 47 a. Stk. 2.), mister motivationen til at 

afgive deres stemme. Det kan betyde, at der i denne sammenhæng kan være nogle 

med et fysisk handicap, som slet ikke magter at stemme, hvilket er forståeligt, da det 

er en besværlig proces. I interviewet med Susanne, nævner hun også, at der er mange 

der ikke stemmer i protest, eftersom det er alt for besværligt for dem at komme til at 

stemme, hvilket kan ses som en barriere. 
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Ser man på paragraf 49. drejer det sig om selve valgforløbet for handicappede, der 

har besvær ved selv at afgive deres stemme, når de befinder sig på valgstedet på 

valgdagen. Der står i folketingsvalgloven skrevet: 

  

-  § 49. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende 

ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt 

foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde, jf. § 48, kan forlange 

fornøden hjælp til stemmeafgivningen, jf. dog stk. 4. Hjælp til 

stemmeafgivningen kan ydes ved personlig bistand, jf. stk. 2….. 

Folketingsvalgloven 

  

Lige denne del af lovgivning ved valg, beskriver de uligheder der er, når det gælder 

valg for mennesker med og uden fysiske lidelser. At en handicappet person sammen 

med tilforordnede skal afgive sin stemme, ses ikke som værende et hemmeligt valg. 

Tværtimod har den fysisk handicappede ingen andre valg og må derfor leve med, at 

den tilforordnede får lov til at vide, hvem vælgeren har valgt at stemme på. Dette kan 

ses som et brud på anonymiteten og ligestilling, hvilket kan medføre følelse af 

overgreb på vælgerens privatsag. Selvom der i Stk 4. står at: 

  

- Stk. 4. Personlig bistand til afkrydsning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt 

vælgeren umiddelbart over for den eller dem, der yder personlig bistand, 

utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren 

ønsker at stemme. 

Folketingsvalgloven  

  

… er det ikke ensbetydende med, at vælgeren umiddelbart har det bedre med at den 

personlige hjælper, som enten er pårørende eller egen hjælper, stadig får lov til at 

kende til vælgerens valg. Derfor er det relevant for os, at kigge på digitale 

valgmaskiner, i håb om at finde en løsning på, hvordan valgprocessen for fysisk 

handicappede kan blive bedre.   
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Etik 

Etik er en meget personlig ting, hvor man skal prøve at afklare med sig selv, hvilke 

værdier man står inde for. Det handler om, at man ikke tager sig selv for givet, men at 

man prøver at tilfredsstille sine egne interesser, mens man tager hensyn til andre 

menneskers behov, fordi man mener det er den rigtige måde at opføre sig på. Der er 

ikke et nedskrevet regelsæt for, hvad der er rigtigt og forkert, men der er et ordsprog 

der passer godt til den etiske tankegang. ”Alt hvad du vil, at andre skal gøre mod dig, 

det samme skal du gøre mod dem" (Det etiske råd 2011). Når man snakker om etik, 

betyder det tit at vi skal vurdere et dilemma, som mange mennesker er i tvivl om. Man 

kunne bl.a. diskutere abort, kloning, aktiv dødshjælp mm. Man kan ofte stå overfor et 

etisk dilemma, når man i en almindelig hverdagssituation, bliver i tvivl om hvad der er 

rigtigt og forkert i en given situation. Der er nogle der mener, at etiske vurderinger 

bliver truffet ud fra, hvad man personligt bryder sig om og at denne vurdering ikke kan 

rykke sig (Det etiske råd 2011). Mens andre mener at sociale medier, familie og venner 

kan påvirke en, hvis man får startet en god diskussion med nogle gode argumenter.  

 

Flowchart 

 

Et flowchart bruger man til at visualisere et it-systems forbindelser, mellem handlinger 

og rækkefølgen af disse - altså flowet i systemet. Det mest brugte symbol i flowcharts 

er rektanglet, som visualiserer en process, operation eller opgave. Det næstmest 

brugte symbol er diamanten der visualiserer en beslutning. De mest almindelige 

symboler er illustreret på billedet nedenunder. Selvom de er de mest almindelige 

symboler, bruger folk alligevel andre former på andre måder, som i det flowchart vi har 

lavet. Her bruges bl.a. den pilleformede symbol som en symbol på start og lsutning af 

flowcharts ses nedenunder. (Nishadha, 2018) 
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Der er fire hovedtyper af flowcharts, dokument flowchart, system flowchart, data 

flowchart og program flowchart.  

Dokument flowchart visualiserer et dokumentflow igennem et systems komponenter. 

Denne type flowchart er typisk vertikale og man læser dem fra venstre til højre. 

Data flowchart visualiserer dataflowet i et system. Denne type flowchart bliver brugt til 

at vise de kanaler dataene går igennem i et system, her er det altså selve dataene der 

er i centrum og denne type flowchart er ikke så meget til for at gøre et systems 

kontroller gennemskuelige så man ikke laver fejl, men mere for at styre hvordan 

dataene bliver behandlet i systemet. Her illustrerer symbolerne data og pilene 

illustrerer hvad der så sker efter.  

System flowchart visualiserer datas flow til og igennem de større komponenter i et 

system, som fx. data indskrivning, programmer, lagring, medier, processorer og 

kommunikationsnetværk. Denne type flowchart er brugt til at sørge for at systemet har 

de korrekte funktioner ift. de nævnte komponenter. Herunder kommer vi med vores 

eksempel på et system flowchart. Symbolerne illustrerer hovedkomponenterne og 

pilene illustrerer dataflowet igennem disse komponenter. På denne måde er det 

nemmere at gennemskue at de handlinger der skal ske i vores system, sker i den 

rigtige rækkefølge (Sterneckert, A. 2013). 

I vores projekt bruger vi flowchart til at lave modeller over ExpressVote valg maskinen 

i trin 5 af trinmodellen. 

Trinmodellen 

I vores projekt, har vi valgt at gøre brug af trinmodellen. Trinmodellen består af 6 

forskellige trin: trin 1: teknologiers indre mekanismer og processer, trin 2: teknologiers 
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artefakter, trin 3: teknologiers utilsigtede effekter, trin 4: teknologiske systemer, trin 5: 

modeller af teknologier og trin 6: teknologier som innovation. 

Vi har i opgaven valgt at fokusere på trin 1, trin 2, trin 3 og trin 5, til at analysere vores 

valgte valgmaskine, da vi mener, at disse trin er mest relevante i forhold til den valgte 

maskine. 

  

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

I det første trin, identificerer man en teknologis indre mekanismer og processer. 

Derefter analyseres disse, så man får en idé om funktionen og hvordan den virker. Ift. 

valgmaskinen, kan man kigge på, hvordan systemet bag den er bygget op, hvad den 

kører på og hvilke processer man skal igennem, når man skal stemme via den. 

  

Trin 2: Teknologiers artefakter 

I det andet trin, identificerer man en teknologis artefakter. Derefter analyserer man 

delene teknologien består af, så man får en idé om hvilke elementer, en bestemt 

teknologi består af. Ift. valgmaskinen, kan man kigge på, hvad selve maskinen består. 

f.eks. en skærm etc. 

  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

I det tredje trin, identificerer man en teknologis utilsigtede effekter. Det kan f.eks. være 

konsekvenser der kunne komme ud af, at man placerede en teknologi et bestemt sted, 

eller forskellige ulemper der ville være ved, at implementere en specifik teknologi. Ift. 

valgmaskinen, kunne man kigge på, hvilke konsekvenser det ville få, hvis man brugte 

en digital valgmaskine under valget – om det ville være muligt at hacke den, eller om 

det kunne have andre utilsigtede effekter. 
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Trin 4: Teknologiske systemer 

I dette trin kigger vi på de teknologiske systemer ved den valgte teknologi. Vi går altså 

ind og ser på hvordan de forskellige teknologiske artefakter er forbundet og hvilket 

output det giver.  

  

Trin 5: Modeller af teknologier 

I det femte trin, fremstilles en idé om, hvordan teknologien kan fremstå. Ift. 

valgmaskinen, kunne man finde ud af, hvordan det ville være muligt at visualisere en 

sådan valgmaskine bl.a. via flowcharts. 

 

Trin 6: Teknologier som innovation 

I det sjette trin, analyserer man hvilke drivkræfter og barrierer der ville være, hvis man 

skulle gøre sin teknologi til virkelighed. 

 

Valgmaskiner  

 

Advanced Voting Solution (AVS) WINVote er en amerikansk stemme maskine der 

laver direkte optælling af stemmer ved at en person trykker på en trykskærm 

(touchscreen) som er tilknyttet lokalt internet - i dette tilfælde via WIFI. Det er en 15” 

farveskærm med mulighed for at zoome ind. Den har et ekstra batteri i tilfælde af 

mangel på stømforsyning. Den ligger inden i en plastikboks der afskærmer så folk 

omkring ikke kan følge med på skærmen. Stemme processen er at efter en person er 

checket ind ved valgstedet så går personen hen til boksen sammen med en election 

official som aktivere maskinen, herefter kan personen stemme ved at trykke på 

skærmen som følger personen igennem resten af stemme processen. WINVote 

maskinen har sin egen designet software og applikationer, som til slut gemmer alle 

stemmerne på et USB drev, som efter valget bliver sendt til optællings-stedet. Det er 

denne maskine som professor Carsten Schürmann har hacket sig ind i og dermed 

bevist ikke er sikker. Denne maskine blev bl.a. brugt til valg i omkring 30 områder i 

staten Virginia, USA inden den blev kasseret i 2015 (www.verifiedvoting.org - WINVote 
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& www.verifiedvoting.org - Virginia Drops Voting machines) 

 

Digitale valg er ikke kun noget man har prøvet i USA, flere lande har prøvet sig frem 

med digitaliserede valg siden år 2000. Det er lande som Australien, Canada, Estland, 

Finland, Frankrig og Norge som er blandt de lande der har brugt digitaliserede valg, 

dog er der nogle steder uenighed om hvorvidt datasikkerheden ved disse valg er gode 

nok og nogle lande har derfor valgt at sætte brugen af det på pause, mens andre stadig 

bruger det. Det er især folkets tro på at disse maskiner er fortrolige der er på spil, da 

denne tvivl kan udslette folkets tro på valgenes resultater (www.verifiedvoting.org - 

voting outside USA).  

 

I en artikel udgivet af det britiske nyhedsmedie The Guardian, som hedder “America’s 

new voting machines bring new fears of election tampering” redigeret d. 22 april 2019, 

skriver de at de fleste digitaliserede stemmemaskiner slet ikke har noget papirspor 

man kan følge for at tjekke om der har sket fejl under valget eller om resultaterne er 

blevet hacket. De skriver videre at målet er at de maskiner der ikke har et papirspor 

bliver erstattet af maskiner med papirspor i år 2020. Der er især kommet fokus på dette 

efter russernes interferens i valget i USA i 2016. Det er de samme virksomheder der 

lavede de tidligere valgmaskiner, som står for at udvikle de nye og nogle mener derfor 

at sikkerheden stadig er på spil. Denne nye generation af valgmaskiner er kaldt ballot-

marking devices (BMD) og lover et papirspor. stemme-processen foregår sådan at 

vælgerne stemmer via en touch screen og maskinen printer en stemmeseddel ud med 

stregkoder på. Vælgeren kan så læse på stemmesedlen at de informationer den har 

er det personen har valgt og derefter bliver den indsat i en optical scanner som tæller 

stemmerne og derefter sender stemmesedlen ned i en sikret stemmeboks, så den kan 

blive tjekket ved en eventuel genoptælling for at sikre at resultatet er rigtigt. Det er 

firmaerne Dominion og Election Systems and Software der står bag denne nye 

maskine. Der er allerede blevet peget nogle sikkerhedstrusler ud ved denne type 

maskine den ene er at en vælger kan vælge at stemme blankt og derved kunne 

maskinen teoretisk set udfylde stemmerne selv uden at vælgeren eller valg 

administrationen ville kunne se denne ændring. En anden sikkerhedstrussel er blevet 

døbt permission to cheat af kritikere og handler om at vælgere kan vælge ikke at få 

deres stemmeseddel printet ud og at maskinen derfor sender stemmesedlen 
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elektronisk til optællings-maskinen og sender stemmesedlen direkte ned i den sikrede 

boks. I denne process er der hermed umuligt at bevise at den stemmeseddel der blev 

sendt og printet af maskinen indeholder de data som vælgeren havde valgt.  

Vi har valgt at bruge Verified Voting, som vores hovedkilde til information om de 

amerikanske digitale stemmemaskiner, da de er en non-profit organisation som 

arbejder med lovgivning og regulering som fremmer nøjagtighed, gennemsigtighed og 

verificerbarhed af valg. De tror på at demokrati handler om folkets tro på at valgene er 

nøjagtige. Vi har også valgt dem da de giver en teknisk beskrivelser af maskinerne og 

stemme-processer, samt viser styrker og svagheder ved de forskellige digitale 

valgmaskiner. Så de sætter sig ind i teknologien bag maskinerne og sætter sig 

samtidig kritisk overfor dem, for at sørge for at det de mener er deres objektive 

sandhed kommer frem (www.verifiedvoting.org - About VerifiedVoting). Samt fordi high 

profile nyhedsmediet The guardian bruger dem som kilde i deres artikel “America’s 

new voting machines bring new fears of election tampering” fra april, 2019 hvor de 

citere ““There’s a lot of work to do before 2020 but I think there’s definitely opportunities 

to make sure that the reported outcomes are correct in 2020,” said Marian Schneider, 

president of the election integrity watchdog Verified Voting.” dermed er der for os større 

tro på at de skriver så objektivt som muligt.  

Digitale valg teknologier i andre lande 

I dette afsnit vil vi komme med nogle eksempler på forskellige e-valgs muligheder der 

er opfundet og er blevet anvendt i forskellige lande samt ulemper ved at bruge disse 

forskellige teknologier.  

Australien 

Australien har prøvet at anvende elektronisk stemme teknologi, det blev testet i New 

South Wales i 2011. Programmet der er med til at styre stemmeprocessen hedder 

NSW, det viste sig at der opstod problemer, når stemmerne skulle registreres (Verified 

voting 2019). Stemmerne blev registreret som breve i alfabetisk rækkefølge, i stedet 

for i de numre maskinen skulle bruge for at afregne valgresultatet. Det endte med, at 

vælgerne ikke fik registreret deres stemmer og de havde ikke nogen mulighed for at 

stemme igen. Det andet problem var, at vælgerne kunne anvende ID nummer til at 
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logge ind og angive deres stemme, selvom det reelt ikke skulle kunne lade sig gøre 

pga. længden på ID-nummeret. ID-numrene blev udviklet for at holde vælgerne 

anonyme, men det endte med at man kunne spore ID-numrene til vælgeren og deres 

afgivede stemme (Verified voting 2019). 

 Estland 

Estland blev det første land til at afholde lovligt elektronisk valg, det blev testet i 2001 

ved deres kommunalvalg (Wikipedia 2019). I Estland findes der et system, der bliver 

kaldt for smart-id. Systemet minder om nem-id. Forskere i Danmark mener, at 

løsningen herhjemme er nem-id, men andre lande mener, at teknologien endnu ikke 

er sikker at implementere under valg. Smart-id er et kort med en chip i, alle borgere har 

til rådighed, det bliver brugt til at sikre godkendelser og lave digitale signaturer. Når 

man skal stemme, bruger man kortet i sin egen computer, der er adgang til deres smart-

id kort på siden af computeren. (interview Carsten Schürmann). Man skal indtaste to 

koder for at anvende smart-id, og hvis det bliver stjålet, kan man spærre det, ligesom 

et almindeligt dankort. Vælgerne kan stemme ved at bruge deres internationale smart-

id kort, dette kan de gøre 4 til 10 dage før valget, og de kan ændre deres stemme 

adskillige gange i denne periode. Det har regeringen gjort, for at modarbejde 

situationer, hvor vælgere kan blive presset til, at stemme noget bestemt - det er en 

måde at sikre demokratiet og anonymiteten på. Man kan brevstemme 4 til 6 dage før 

valget, og man kan stemme på selve valgdagen 

Når man har underskrevet noget, kommer det ind i en database, hvor man også kan 

se tidspunktet for underskrivningen. Carsten Schürmann mener, at årsagen til smart-

id virker for Estland, skyldes det at Estland blev nødt til at opbygge et nyt samfund pga. 

konflikt med Sovjet. Der begyndte de at bygge hele samfundet op på smart-id-

teknologien. Der er ca. 24% af borgerne i Estland, der stemmer via internettet (Verified 

voting 2019). Der er folk i Estland der har til opgave, at beskytte data for hacker angreb. 

Smart-id systemet blev testet af organisationerne The Organization for Security and 

Cooperation in Europe /Office for Democratic Institutions and Human Rights (Verified 

voting 2019). De opdagede, at der var adskillige fejl med sikkerhedsproblemer, der var 

bl.a. problemer med sikkerheden vedrørende anonymiteten og privatheden ved 
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afstemningen. Der var nogle der prøvede at undersøge om det var muligt at snyde 

Estlands valgsystem i 2011, de fandt ud af at det var muligt at hacke systemet ved at 

anvende en virus, der kan blokere vælgernes stemme uden de selv opdager det 

(Verified voting 2019). Hvis man ikke snakker det officielle sprog der bliver snakket i 

Estland, bliver man ekskluderet fra teknologien. Carsten Scürmann nævnte, at der 

endnu ikke findes et digitalt valgsystem der er helt sikkert, men der bliver arbejdet på 

at finde en løsning. 

Finland 

Finland ville lave et pilotforsøg under kommunalvalget i 2008, valget skulle foregå via 

brevafstemning og elektronisk afstemning ved valgsteder i 3 kommuner. Der blev 

afgivet 12.234 elektroniske stemmer, det betyder at der var ca. 58% af borgerne, der 

anvendte denne løsning (økonomi og indenrigsministeriet 2013). Der blev senere 

fundet ud af, at der var usikkerhed i systemet, fordi der manglede ca. 232 stemmer i 

den elektroniske optælling, Det resulterede i et omvalg på den traditionelle måde med 

stemmeboks og papir (økonomi og indenrigsministeriet 2013). Der var også blevet 

regnet på, om det økonomisk kunne svare sig for landet at skifte til det elektroniske 

valg. De totale omkostninger var 10 mio. danske kroner, det er svarende til 1000 kroner 

pr. e-stemme, valgmyndighederne der står ude på valgstederne, havde lige så meget 

arbejde, og der var ikke en synlig stemmestigning ved kommunalvalget (økonomi og 

indenrigsministeriet 2013). Den finske regering besluttede i 2010 at de ikke ville 

implementere e-valg, men Finland vil tage det op til revurdering og kigge på andre 

landes valgsystem. 
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 ”Billedet ovenfor illustrerer, hvilke lande der hidtil har gjort erfaringer med e-valg eller 

overvejer at gøre forsøg hermed (kortet er fra 2011 og ikke helt opdateret)”(økonomi 

og indenrigspolitik 2013). 

Hvid Hidtil ikke anvendt e-valg eller haft overvejelser herom 

Gul Anden digital understøttelse af valghandlingen end til selve stemmeafgivningen 

Orange Overvejer at gennemføre forsøg med e-valg eller gennemført ikke-bindende 

forsøg. 

Lysegrøn Anvender elektroniske stemmeterminaler 

Mellemgrøn Anvender internetvalg 

Mørkegrøn Anvender en blanding af stemmemaskiner og internetvalg 

Rød E-valg ikke tilladt eller stoppet på grund af problemer med sikkerheden og/eller 

manglen- de folkelige opbakninger.  

Hacking 

Hvad er hacking? 

  

At hacke handler om, hvordan man kan bryde igennem et system, for at få adgang til 

en andens digitale enheder. Normalt forstås hacking, som værende foretaget af 
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personer med skumle IT-kundskaber, kundskaber som at trænge ind på uskyldige 

ofres computere og dermed opnå adgang til vedkommendes privatliv. Dog er hacking 

i dag blevet meget mere udbredt, da man kan få adgang til andres computer på flere 

mulige måder, samtidig med at det kan finde sted på mange niveauer. Det kan være 

lige fra narrestreger til hacking af præsidentvalg eller lignende, men hacking kan også 

være statslige eller private aktørers forsøg på, at tiltvinge sig adgang til borgers eller 

institutioners digitale identitet for at manipulere med ting. Grunden til, at vi har 

inddraget hacking som underemne, er fordi vi ønsker at finde en sikker teknologi, som 

de fysisk handicappede skal stemme på - dog har det ikke været muligt, så hacking er 

stadig aktuelt, hvis en sådan teknologi, skal kunne bruges i fremtiden. (Faktalink - om 

Hacking)    

Kryptering 

Hvad er kryptering? 

  

Kryptering er et vigtigt begreb at forstå i vores projekt, da vi blandt andet benytter os 

af ordet i vores flowchart, som skal illustrere vores design af et teknologisk system. 

Kryptering i sig selv betyder, at den afsendte besked kodes på en måde hvorpå kun 

en udvalgt person eller flere personer, man vælger at sende beskeden til, vil have 

rådighed over den nøgle, der kan afkode beskeden. Ligesom hacking, har kryptering 

også flere anvendelsesmuligheder, da det både kan bruges til beskyttelse mod 

hacking eller til beskyttelse mod overvågning. I dette tilfælde har vi tænkt os at overveje 

indførsel af teknologien, til at beskytte valgmaskinerne imod hackning.  

Eftersom vi arbejder med digitalisering af valg, har vi valgt at kigge på kryptering, da 

vi gerne vil finde en løsning, der kan sikre data/informationer så vælgernes integritet 

og fortrolighed bliver bevaret. (Faktalink - om Kryptering)   

Datasikkerhed 

Computer Sikkerhed er beskyttelse af alle de ting du mener har værdi, også kaldet 

assets af en computer eller et computersystem. Typer af assets er hardware, software, 

data, processer eller kombinationer af disse.  

Hardware er enheder i computeren som bl.a. hukommelsen og drivere. Software er 
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operativsystem, antivirus, kommercielle applikationer som Word eller foto redigering. 

Data består af dokumenter, billeder, musik, videoer, E-mails, så altså ofte dine 

personlige ejendele og oplysninger som er gemt på computeren.  

Grunden til at beskytte sine enheder for bl.a. hacking er mest af alt for at beskytte dine 

data, da software og hardware sagtens kan skiftes ud, men dine data er ofte umulige 

at erstatte. Så beskyttelse af bl.a. dine data går ind under et sårbarhed-trussel-kontrol 

paradigme.  

En sårbarhed er en svaghed, som f.eks. kunne være at et system kunne være sårbart 

over for uautoriseret data manipulation fordi systemet ikke verificerer brugernes 

autoritet før de får adgang til dataene.  

En trussel kunne være hvis f.eks. hvis der en gruppe af hackere der alle prøver at 

hacke sig ind samtidig på din computer og så selvom du har beskyttelse imod dem, 

kan din beskyttelse på et tidspunkt bryde sammen fordi der er for mange der præver 

at hacke sig ind samtidig.  

Kontrol kan ses som en handling, enhed, procedure eller teknik der kan fjerne eller 

reducerer en svaghed i systemet.  

Man kan altså sige at en trussel bliver blokeret af en kontrol af et systems svagheder.  

Når man skal analysere trusler, skal man i første omgang tænke på hvilke dårlige ting 

der kan ske og derefter hvem eller hvad der kan være årsag eller tillade disse dårlige 

ting.  

Man kan bl.a. se på tilgængelighed for at sikre at det kun er autoriserede parter der 

har adgang til ens assets. Hvis en tyv stjæler din computer, har du f.eks. ikke længere 

tilgængelighed.  

Man kan også se på integritet altså muligheden for at sikre at ens assets kun bliver 

modificerede af autoriserede partier. Hvis en tyv ændrer indhold i nogle musikfiler og 

derefter giver dem tilbage har dine data altså her musikfil ikke længere integritet. 

En tredje ting man kan se på er fortrolighed, altså muligheden for at sikre at det kun er 

autoriserede parter der kan se dine assets. Hvis en tyv kigger på dine billeder, er din 

fortrolighed ikke sikret længere som beskrevet af Charles P. Pflegger, Shari Lawrence 

Pflegger, Jonathan Margulies (2015) på s. 1-7.  

Dette er noget der er vigtigt når man ser på bl.a. databeskyttelse samt beskyttelse af 

stemmerne i den digitale valgmaskine ExpressVote, da det kan have stor indflydelse 

på valgets resultat samt folkets tro på, at deres oplysninger er private under 
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valgprocessen, men dette kommer vi nærmere ind på i analyseafsnittets trinmodels 6. 

trin.  

Analyse 

 

I dette afsnit skal vi analysere vores indsamlede empiri (interview), med hjælp fra viden 

vi har anvendt i de tidligere afsnit, nemlig metode og teori afsnittet. Analysen er med 

til at opdele tekster, case eller materiale i forskellige kategorier (Kilde den gode opgave 

håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser). 

 

Interview med Carsten Schürmann, professor, IT-universitetet: 

(Kilder: DemTech: https://demtech.dk/about/) 

 

Da vi startede vores emne op, tilbage i starten af februar, var vi overbeviste om, at vi 

gerne ville arbejde med datasikkerhed, troværdighed anonymitet i valgprocesser, 

hacking osv. Men vi fandt hurtigt ud af, at det var meget omfattende emner, som vi 

hverken havde evner til, eller muligheder for at kigge på. I vores søgen på alternativer, 

fandt vi i forbindelse med midtvejsevalueringen, frem til et projekt kaldet DemTech, der 

var startet af nogle forskellige mennesker. Heriblandt professor Carsten Schürmann, 

der havde haft en stor rolle i forbindelse med projektet. 

 

DemTech er et projekt, der netop drejer sig om blandt andet troværdighed i forbindelse 

med valg, i tilfælde af, at valg blev digitaliseret. Derudover drejer det sig i høj grad 

også om, hvorvidt det ville være muligt at digitalisere valget i Danmark. (DemTech 

kilde). 

 

Da vi havde fået en idé om, hvad DemTech projektet gik ud på, kontaktede vi Carsten 

Schürmann, der meget gerne ville fortælle os, om både DemTech projektet, hacking, 

datasikkerhed og andet man skulle være opmærksom på, når man arbejdede med 

digitale løsninger, i forbindelse med valg. 

https://demtech.dk/about/
https://demtech.dk/about/
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Da vi mødte Carsten til en snak på ITU, fandt vi ud af, at hans modersmål var tysk. 

Han kunne godt snakke dansk, men han ville helst svare på spørgsmålene på engelsk, 

så det var lettest for alle parter at forstå hvad der blev sagt. 

 

Carsten startede med at fortælle, at DemTech projektet startede i 2011, da han fik en 

idé om, at han gerne ville studere, hvor stor troværdigheden i befolkningen var, når det 

kom til nye teknologier, de skulle benytte. Derudover, ville han gerne finde ud af, 

hvordan man kunne overbevise folk om, at der var styr på sikkerheden i diverse 

teknologier, Det store spørgsmål han stillede sig selv, og ville undersøge nærmere 

var: 

 

”What is public trust, and how do you convince people?” 

Carsten Schürmann, ITU 

 

 

Carsten har sammen med sit hold af forskere været ude og undersøge om folk ikke 

mener man kan stole på digitale valgmaskiner, samt undersøgt forskellige kilder for at 

kunne stille det her centrale spørgsmål, det vil sige at spørgsmål er meget objektivt 

fordi der bliver nødt til at være noget viden for at kunne besvare det ordentligt. Efter at 

have stillet sig selv ovenstående spørgsmål, samlede Carsten en gruppe af 

forskere/professorer og andre interessenter, der brændte for det samme som ham 

selv. Derefter fandt de et overemne at undersøge Carstens spørgsmål indenfor. 

Carsten havde haft stor interesse for valg i forvejen, så det blev det felt, de 

beskæftigede sig med. 

 

” …We started this project. And the premise of this project was, you know there is high 

trust in Denmark to the election and to the democracy and at the same time they 

wanted to kind of introduce technology. So, the question was can you actually maintain 

and preserve the same levels of trust in democracy in the society when you use 

technology.” 

Carsten Schürmann, ITU 
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DemTech projektet blev herefter skudt i gang. De fik penge til projektet, og gik i gang 

med arbejdet. På samme tidspunkt, blev Helle Thorning-Schmidt valgt som 

statsminister, og en del af hendes program lød på, at hun ville gøre valget elektronisk. 

Carsten havde nogle grunde til, at det var ønsket fra politisk side, at valget skulle 

foregå elektronisk: 

”… There are some arguments, that you always hear. It is cheaper, which is not 

necessarily true. It is faster. It is more accurate, because it is a computer counting, but 

it is only an assumption, nobody detects them. It is easier to organize.” 

Carsten Schürmann, ITU 

‘ 

DemTech projektet tager de mest alminde objektive antagelser til sig og begynder at 

arbejde med projektet ud fra dette. Han nævner f.eks. at der bliver argumenteret for at 

valget vil koste mere og optælling vil være mere præcis. Men dette er nødvendigvis 

ikke et rigtigt argument og er derfor vigtigt at understrege for den gruppe af borger der 

har denne objektive antagelse, for at være med til at optimere borgernes troværdighed 

for digitale valgmaskiner. 

Carsten og resten af DemTech holdet, gik i gang med at undersøge nærmere, hvordan 

man kunne få et digitalt valg op at køre. De kiggede på forskellige teknologier, blandt 

andet nogle amerikanske valgmaskiner, han også havde stående på sit kontor. 

Carsten fortalte om de forskellige maskiner, blandt andet en, hvor man krydsede af på 

en skærm, hvem man ville stemme på, og derefter fik printet en kvittering ud. 

 

En Ph.d.-studerende, Anne Kathrine Pihl Vadgaard, valgte i forbindelse med projektet 

at lave en bog der omhandlede valgmaskiner (indsæt valgmaskine bogen som kilde). 

I den forbindelse, fik DemTech gruppen Anne Kathrine ind i Københavns Kommunes 

Valgkommission i 9 måneder. Her havde hun mulighed for at dokumentere hele 

processen op til et valg. Hun fandt i den forbindelse, blandt andet ud af, at der ikke var 

nogen, der havde overblik over valgresultaterne i hele landet, kun over enkelte steder 

i landet. Carsten fortalte, at det var til stor hjælp for DemTech projektet, for så fandt de 

ud af, hvorfor og hvordan systemet i Danmark virkede, som det gjorde. Et nyt 

spørgsmål, der herefter kom ud af det, var hvad der kunne ske, hvis de puttede 

teknologi ind i processen. 
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En let udvej, DemTech projektet ofte blev konfronteret med, var at kunne stemme 

hjemmefra. Det ville være nemt, og det ville bare kræve, at noget blev lavet om i 

lovgivningen. Men ifølge Carsten, var der flere årsager til, at dette ikke ville fungere 

optimalt. 

 

”… The first thing to understand is, that the election technologies is not really 

observable. You have no idea what this computer does. You don’t know if someone 

run some kind of malware in the background stealing your private information. You 

have no idea if someone has turned on your camera and looks at you the whole time. 

In the Danish process, how it works is that it is always like two people counting the 

votes. It makes the system trustworthy. If it is a computer, it is completely 

untrustworthy. So with technologies you can’t have these principles that makes Danish 

democracy trustable.” 

Carsten Schürmann, ITU 

 

En mere troværdig teknologi, mente Carsten var den tidligere omtalte ”Ballot marker”, 

der printede en kvittering ud, når du havde sat dit kryds på maskinen, inde på 

valgstedet i en stemmeboks. Maskinen var tidligere brugt i Virginia til en afstemning 

for nogle år siden. En ulempe ved denne maskine, ville dog være prisen. Ifølge 

Carsten, ville en enkelt maskine koste 8000 dollars, hvilket hurtigt ville løbe op i et højt 

beløb, hvis der skulle være flere af disse på hvert valgsted. Derudover, ville der også 

være en masse huller i sikkerheden, da der var mulighed for at hacke maskinen m.m. 

Carsten udtrykker hans subjektive holdning til “Ballot Marker”. Man kan høre på hans 

svar, at han har en masse viden omkring dette emne, som også gør at vi kan bruge 

ham som ekspert for interviewet. 

 

”… When you kind of log in on the Ballot marker, you testify the network, so you can 

actually hack it through the WIFI from the outside and change all of the votes.” 

Carsten Schürmann, ITU 

 

En af grundene til, at mange folk ønskede, at der var mulighed for at kunne stemme 

via en computer eller en elektronisk valgmaskine, var ifølge Carsten, at folk med et 

handicap, skulle have mulighed for at stemme. 



Eksamensgruppenr.: 
S1924791437 

 

38 
 

 

”… Another argument that I forgot to say earlier is that many people want computers 

cause the people with disabilities needs to vote. And it is really important for people 

with disabilities that there votes look the same as the others. And I think that is a really 

important part. I also think it is critical and it needs to be this way (electronic for people 

with disabilities), anything else is just not okay. I think in the US the reason why these 

voting machines were actually introduced, was actually because people with 

disabilities said that they needed these kinds of voting machines. But unfortunately, 

they hadn’t thought of the security aspects in it.” 

Carsten Schürmann, ITU 

 

I forbindelse med vores interview med Carsten, fandt vi hurtigt ud af, at det ville være 

alt for krævende at gå for meget ind i datasikkerhed etc. I stedet valgte vi at tage 

udgangspunkt i de handicappede, som Carsten også selv nævner i interviewet. 

 

Carsten nævnte flere gange teknologien ”Ballot marker”. For os, virkede det til at være 

den mest relevante teknologi, at undersøge nærmere. Ulemperne ved denne 

teknologi, var prisen og det at den kørte på WIFI. Ulemper der selvfølgelig er svære at 

undgå helt, at løbe ind i, men stadig er til at arbejde med. Hvis maskinerne kun skulle 

bruges til handicappede, ville én på hvert eller specifikke valgsteder være nok. 

Derudover ville det nok være så få mennesker, der ville gøre brug af den, så den ville 

formentlig ikke være interessant at hacke sig ind på. 

 

Efter interviewet blev vi også sikre på, at det nærmest ville være umuligt at lave en 

løsning med at kunne stemme fra sin egen computer, da sikkerheden ville være meget, 

meget lav ifølge Carsten. Så den løsning gik vi hurtigt væk fra.  

 

 

Interview med Susanne Olsen, formand for Dansk Handicap Forbund: 

 

Da vi skulle undersøge, om der rent faktisk var mennesker med et fysisk handicap, der 

var utilfredse med måden valgprocessen foregik på, valgte vi at kontakte Dansk 
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Handicap Forbund. Vi fik planlagt et møde med formanden for Dansk Handicap 

Forbund, Susanne Olsen, der kunne fortælle os om hendes egne erfaringer, samt 

andres, der var i samme båd som hende. 

 

Da vi mødte Susanne Olsen i Dansk Handicap Forbunds hovedkvarter, kom det bag 

på os, at hun selv var siddende i en kørestol – men det gav os også mulighed for at 

høre hendes subjektive oplevelser og meninger, om måden det foregik på, når hun og 

andre bevægelseshandicappede, skulle stemme til valg. 

 

Susanne fortalte under interviewet, at fysisk handicappede oplevede udfordringer i 

forbindelse med valg. Under hele dette interview, benytter Susanne sig af subjektivt 

perspektiv, hvor hun deler hendes oplevelser ved hendes egen valgdeltagelse, men 

hun snakker også ud fra et objektivt perspektiv, fordi hun er talsmand for de fysiske 

handicappede, det vil sige at der er mange der kommer til hende for at få vejledning.  

 

”… den målgruppe jeg repræsenterer, altså mennesker med et fysisk handicap, har i 

hvert fald oplevet udfordringer igennem tiden. Det er lige så stille, begyndt at røre lidt 

på sig.” 

Susanne Olsen, formand for DHF 

 

Hun fortalte, at en af de største udfordringer, var kørslen hen til valgstedet, hvis man 

ikke selv var i stand til at komme derhen. Derudover, var muligheden for at komme ind 

på valgstederne også en udfordring nogle steder, hvis der eventuelt var trapper eller 

andet. Højden på hylden i valgboksen, var også en udfordring, fortalte Susanne. 

 

En af de ting der fyldte meget, hos mange mennesker med et fysisk handicap, var 

ifølge Susanne det – at man i manges tilfælde, ikke kunne være alene i 

stemmeboksen. Der skulle udover egen hjælper, være to tilforordnede inde i 

stemmeboksen, der skulle holde øje med, at det var den fysisk handicappede der 

bestemte, hvor krydset skulle sættes: 

 

”… Der kan man jo sige, at i demokratiets navn, var det meget godt. Men i 

ligebehandlingens navn, var vi fuldstændigt oppe og ringe over, at man skulle have to 
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tilforordnede med inde, når man naturligvis havde tillid til den hjælper, man selv havde 

valgt at tage med. Det syntes vi var meget, meget krænkende, da vi så skulle udlevere 

vores stemme til de to tilforordnede.” 

Susanne Olsen, formand for DHF 

 

 

Her fortæller Susanne ud fra en objektiv holdning, at der er mange fysisk 

handicappede der er frustreret over at de ikke kan være alene når de stemmer, som 

Susanne selv nævner er lighedsprincippet ikke det samme for fysiske handicappede 

og kan derfor virke krænkende for mange mennesker. Susanne fortalte, at den regel 

var blevet ændret lidt nu, da der var mange, der var vrede over måden det fungerede 

på. 

 

Muligheden for at stemme i borgerservice før valget, havde Susanne også oplevet 

flere, der havde følt sig krænket over. Stemmeboksen havde været for lille, og derfor 

havde de fysisk handicappede været tvunget til, at skulle stemme udenfor 

stemmeboksen, overvåget af to medarbejdere fra kommunen. 

 

Da vi spurgte Susanne, om det ville være en løsning at kunne stemme hjemmefra på 

computeren, var hun relativt tændt på idéen – men samtidig ville hun personligt 

mangle, det at kunne stemme fysisk på et valgsted: 

 

”… Jeg synes jo der er noget helt speciel stemning ved en valgdag. Det er sådan en 

feststemning, det er en fest, at man bare kan få lov til at gå op og vælge uden der er 

nogen, der har noget imod det, ligesom andre steder i verden. Det er en demokratisk 

ret i Danmark, at alle kan vælge. For mig betyder det meget. Dog synes jeg også, at 

vi nærmer os en tid, hvor alt muligt andet er digitaliseret – og den mulighed synes jeg 

også folk skal have ved valg, og især folk der har svært ved at komme til 

stemmeurnerne, men som vil gøre det alligevel. De vil have glæde af at kunne gøre 

det hjemmefra. På den måde, er der også mulighed for, at flere vil komme til at 

stemme.” 

Susanne Olsen, formand for DHF 
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Vi prøver her i interview situationen at spørger Susanne, så vi får hendes subjektive 

mening omkring forskellige teknologiske muligheder for valgdeltagelse og om hun selv 

ville udnytte dem hvis de blev implementeret.   

Susanne Olsen var sikker på, at en digital løsning, ville komme inden for de næste 10 

år, og hun håbede at det en dag blev muligt, at hun helt selv kunne få lov at stemme, 

alene i stemmeboksen: 

 

”… Digitaliseringen kan jo også foregår på en anden måde, det kommer an på, 

hvordan man tænker den. Det kan jo også foregå på valgstedet. Den dag hvor jeg skal 

op, og måske bare trykke på en knap. Så vil jeg måske kunne gøre det selv.” 

Susanne Olsen, formand for DHF 

 

Da vi snakkede om forskellige teknologiske løsninger, havde Susanne forskellige 

forslag til, hvad der eventuelt kunne udvikles. Ifølge hende, ville det være nok, hvis der 

kom 3 forskellige løsninger på valgstederne, der henvendte sig til folk med forskellige 

handicaps. Hun mente også, at man kunne fange mange af de handicappede, der ikke 

ville stemme, enten i protest, i mangel på kræfter eller overskud, ved at indføre en eller 

flere digitale løsninger. Hun kom også med en meget subjektiv løsning på problemet 

for de fysiske handicappede, nemlig at vi kun kan løse problemet, ved at have flere 

teknologiske løsninger, for at de kan have den samme ligestilling som almindelige 

borgere. 

 

Udover de udfordringer, der naturligvis var for mange, mente Susanne også, at de 

nuværende løsninger med at kunne brevstemme, forholdene på de fleste valgsteder 

osv. var ok, men selvfølgelig altid kunne optimeres og gøres meget bedre: 

 

”… De nuværende forhold er ikke optimale, men de er der, og man har taget højde for 

forskellige situationer. Og netop det med at man kan stemme hjemme, man kan 

stemme i sin bil, man kan brevstemme, man kan selvfølgelig møde op på valgstederne 

– det gør i hvert fald, at det stort set kan lade sig gøre. Men friheden ved at komme 

den dag, hvor man også ligesom alle andre, kan komme og stemme uden nogen andre 

har en idé om, hvad man stemmer. Det er jo selvfølgelig det optimale, og det vi alle 

sammen gerne vil.” 



Eksamensgruppenr.: 
S1924791437 

 

42 
 

Susanne Olsen, formand for DHF 

 

Inden vi rundede interviewet af, kom Susanne også med en kommentar, der gjorde 

indtryk på os alle, og gav os mere mod på, at arbejde med vores problemstilling: 

 

”Den reelle ligestilling… Og ligebehandling. Den kommer jo først, når man har 

forskellige måder man kan stemme på, på egen hånd.” 

Susanne Olsen, formand for DHF 

Efter interviewet med Susanne, var vi overbeviste om, at der rent faktisk var reelle 

udfordringer, når fysisk handicappede skulle stemme. Udover de fysiske udfordringer, 

fandt vi også ud af, at det faktisk var mentalt udfordrende for mange fysisk 

handicappede, da de f.eks. var tvunget til at skulle stemme med ”publikum” på, og ikke 

kunne have valghandlingen for dem selv. Derudover var der ikke altid gode nok vilkår 

på valgstederne, så de fysisk handicappede kunne blive udsat for lidt af hvert. 

 

Susanne mente også, at en teknologisk løsning, ville afhjælpe mange af problemerne 

der var og er på valgstederne. Hun foreslog selv, at man indførte flere løsninger, der 

kunne henvende sig til folk med forskellige handicaps. 

 

Vi blev efterfølgende enige om at forholde os til en enkelt teknologisk løsning, og ikke 

flere. Dog viste vi Susanne en løsning, der kunne være en mulighed til blinde, og den 

mente hun kunne fungere fint. 

 

Valg i Danmark 

Der er altid meget snakken op til et valg. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i 

folketingsvalget, er der altid mange spekulationer om hvornår valget bliver udskrevet.  

 

Der vil i dette afsnit blive taget udgangspunkt i forskningsopgaven ”The Election 

Machine generating Danish Democracy” som er en ph.d.opgave, der er skrevet af 

Anne Vadgaard fra Københavns IT-universitet i 2016. Det er vigtigt at sætte sig ind i 

den nuværende valgproces, hvis vi ønsker at implementere en teknologi, der kan 

hjælpe en specifik målgruppe af vælgere. Der bliver lagt meget energi i at forberede 
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valget og ordne en masse papirer efter valget (Anne Vadgaard 2016). Politikerne 

bruger mange år på at forbedre sig, på at lave deres kampagner, finde kandidater og 

at forhandle om deres positioner efter resultatet.  

Når vi skal op og stemme, er der tradition for, at nogle husstande skal fejre det med 

valgflæsk (stegt flæsk og persille sovs), valgdagen bliver også kaldt for demokratiets 

fest.   

 

Når vi stemmer i Danmark, bliver valget afholdt i forskellige bygninger, rundt i de 

forskellige regioner, det bliver f.eks. afholdt på/i skoler, idrætshaller m.m. Når man 

ankommer, er der ofte mennesker der står i kø, for at blive den næste der stemmer. 

Man går hen til de tilforordnede for at give ens valgkort, som er blevet tilsendt med 

posten, hvorefter man får udleveret en stemmeseddel. Man går ind i valgboksen, 

sætter det kryds(er) man skal, uden at tegne/skrive andre ting på stemmesedlen. Når 

stemmerne skal tælles, lægger man et stort ansvar på valg sekretærerne, der er 

tilknyttet hvert stemmeboks område i kommunen. De har til opgave at holde orden, 

strukturere og planlægge valgdagen, samt have ansvaret for optællingen af 

stemmerne. Sekretæren vil underskrive med sin egen signatur, for at bevise at alt er 

foregået som det skulle (Anne Vadgaard 2016).  Det er et hovedkontor for valg, der 

har fundet disse valg sekretærer pga. deres organisations evner, overblik og deres 

kunnen i at navigere i valgreglerne. Sekretærer modtager en folder og guideline med 

regler og praktiske ting der skal ordnes inden valget. 

 

Det er vigtigt at tjekke at alle stemmeboksene er helt tomme, inden man begynder 

valgdagen, der er en der har fået til ansvar at styre stemmesedlerne og være de der 

fordeler dem ud. Der skal også være styr på, hvor mange sedler de forskellige 

tilforordnede får, det er den hovedansvarlige for stemmesedlerne og sekretæren, der 

skal holde regnskab med sedlerne (Anne Vadgaard 2016). Til sidst vil de se, om det 

antal stemmesedler hvert bord med tilforordnede fik, passer med antallet af stemmer 

der er blevet optalt. Det samme gælder med de valgkort borgerne har fået tilsendt, 

dette gemmer tilforordnede også, så man kan tjekke om antallet af borgere der har 

været oppe for at stemme, passer med hvor mange stemmesedler, der er blevet givet 

ud (Anne Vadgaard 2016). 
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Dokumentanalyse af forskningsopgave ”The Election Machine generating Danish 

Democracy” 

Vi har brugt denne forskningsopgave ”The Election Machine generating Danish 

Democracy” som er en ph.d.-opgave der er skrevet af Anne Vadgaard fra Københavns 

IT-Universitet i 2016, til at analysere med dokumentanalysen som analyseform. 

Formålet med denne tekst, var at finde ud af hvordan valgprocessen foregår. Man kan 

godt sige, at denne tekst er en funktionel kilde, fordi den har viden om det vi forsøger 

at finde ud af, til denne opgave. Kilden er god, fordi den indeholder relevant viden til 

vores emne. Det dårlige er at den strækker sig over mange emner, også emner der 

overhovedet ikke er relevante for opgaven. Hvis man skal kigge på autenciteten i 

teksten, kigger man først på tekstens kvalitet, denne forskningsartikel er en kopi af den 

originale tekst. Der er også billeder i teksten af bl.a. sekretærernes guideline (figur 1.1 

(side 60)), og et billede af valglokalet med valgbokse og bordene hvorved man får sin 

stemmeseddel udleveret (figur 1.2 (side 78)). Når man kigger på teksten, er den 

veldokumenteret, der er blevet citeret meget og hun har også skrevet en fodnote på 

side 65, der beskriver hvordan hun observerede det danske kommunalvalg i 2013. 

Derudover, har hun også brugt observationsmetoder til parlamentsvalget i 2015 på 

valgdagen. Disse observationer på forskellige valgsteder og til forskellige 

valgbegivenheder, giver en bedre alsidighed i opgaven, samt en større troværdighed, 

når der er blevet samlet flere observationer, fra de forskellige begivenheder. Teksten 

benytter sig både af primære og sekundære kilder, da, Anne Vadgaard har brugt 

metoden observation og har været til stede under 2 forskellige valg begivenheder. Det 

gør, at kilden er en primær kilde. Den sekundære gælder også i denne opgave, fordi 

hun har anvendt forskellige kilder, til at kunne skrive denne opgave. De figurer, der 

blev nævnt tidligere i afsnittet, er også med til at skabe en troværdighed. Hun har taget 

det ene billede ved en valgstation, hun selv har stået ved og billedet af en guideline til 

sekretærerne, giver en bedre forståelse for læseren. Teksten var skrevet på engelsk, 

men den er formuleret godt, så man forstår den, selvom man ikke er super meget inde 

i indholdet/emnet på forhånd. Teksten er ikke som sådan skrevet med mange svære 

begreber, selvom den er på engelsk, men der er blevet anvendt en ordbog, et par 

gange under dokumentanalysen. Det er en forskningskilde og det kan man godt se på 

hvordan teksten er stillet op. Denne kilde fik vi også anbefalet af Carsten Scürmann, 

da vi var inde og interviewe ham.  
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Trinmodellen som analyse og beskrivelse af ExpressVote: 

Trin 1: teknologiers indre mekanismer og processer 

Vi har i vores projekt valgt at fokusere på den amerikanske valgmaskine ExpressVote, 

hvilket egentlig består af to maskiner. Den første maskine er en enhed, med 

touchscreen, hvor vælgeren indsætter sin stemmeseddel og så aktiveres enheden af 

valg tjenestemanden. Herefter kan vælgeren så foretage sine valg ved at trykke på de 

forskellige knapper på den trykfølsomme skærm. Til sidst kan vælgeren tjekke sine 

valg igennem og derefter printe sin stemmeseddel ud igen, med valgene. Eller 

vælgeren kan vælge ikke at få printet den ud hvor ved maskinen sender stemmesedlen 

til den digitale scanner selv. Derefter skal vælgeren gå hen til maskine nummer 2 som 

er en digital scanner. Ved den digitale scanner indsætter vælgeren sin stemmeseddel, 

som bliver scannet digitalt og dermed er stemmen talt og stemmesedlen bliver sendt 

videre fra scanneren ned i en sikker boks så man også har en fysisk udgave af 

stemmesedlen så stemmerne ved valget kan tjekkes efter.  

Formålet ved ExpressVote maskinen er at det skal være muligt for alle at stemme, 

uanset fysiske og mentale evner samt ens kropsform eller størrelse. Denne 

stemmemaskine har altså ekstra hjælp til folk der er fysisk eller mentalt handicappet. 

Når vælgeren er i gang med at stemme kan denne få hjælp ved for eksempel at kunne 

ændre skærmens farver til kontrastfarver, altså sort baggrund med hvid tekst, hvilket 

kan hjælpe svagtseende. Udover dette er der et lille tastatur som kan bruges til at 

navigere rundt på skærmen og til at få læst valgmulighederne op ved at indsætte 

høretelefoner, samt er der knopper som minder om blindeskrift. Dette tastatur kan der 

ved hjælpe svagtseende da den er audio-taktil. Der er også mulighed for at zoome ind 

og ud på skærmen. Der er samt mulighed for at ændre sprog, så dem der ikke har 

dansk som modersmål kan vælge at stemme på for eksempel engelsk.  

Da det er en touchscreen samt det lille tastatur er der også hjælp for de handicappede 

med bevægelsesbesvær da, man ved at de kan trykke enten på skærmen eller på 

tastaturet ikke selv skal lave et kryds og dermed i mindre grad har brug for hjælp til at 

sætte deres kryds, samt kan de få deres valg oplæst så de er sikker på de har ramt 

det rigtige og man kan dermed ikke se forskel på om det er en handicappet eller en 
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ikke handicappet person der har stemt.  

Den digitale scanners indre mekanismer er gode da den laver en digital kopi at 

stemmen, som så bliver optalt hurtigere, end hvis det var mennesker der manuelt 

skulle tælle stemmer og ved at den sender stemmesedlen videre ned i en sikret boks 

er man sikret at stemmen kan tælles manuelt hvis der sættes tvivl ved valgets 

gyldighed. Den digitale scanner er også nemmere at bruge for handicappede da det 

ikke medfølger at man skal have finmotoriske evner da man ikke skal folde sedlen men 

derimod bare indsætte den i scanneren der så trækker sedlen ind selv som beskrevet 

i kapitel 3 i PDF’en ExpressVote® Operator’s Guide, (2014), af Election Systems & 

Software.  

 

Trin 2: Teknologiske artefakter  

Et teknologisk artefakt er defineret ved et artefakt der er med til at transformere noget. 

I dette tilfælde kan man se begge de to maskiner som teknologiske artefakter. De 

vigtigste teknologiske artefakter ved ExpressVote er Valg maskinen, den digitale 

scanner, tastaturerne til svagtseende samt folk med bevægelsesbesvær. Valg 

enheden ved at trykke på en skærm blive til en stemmeseddel der kan printes. Den 

digitale scanner er et teknologisk artefakt da det transformere stregkoder på en 

stemmeseddel til én optalt stemme i systemet.  

Det lille tastatur er også en teknologisk artefakt da den ved tryk på fysiske knapper 

kan styre rundt på skærmen, og foretage sig samme valg som vælgere der ikke bruger 

touchscreen.  

Man kan også vælge at udfylde sine stemmer online via for eksempel sin mobil med 

programmet Ballot Online, hvor ens valg bliver samlet i en QR kode, som valgmaskine 

kan læse og så kan man igen tjekke sine valg og derefter printe dem ud og sende dem 

til scanneren.  

Der er også et batteri i maskinen ved tilfælde af at der er strømafbrydelse der hvor 

valg maskinen er tilsluttet strøm. Dette er en teknologisk artefakt da den oplades til at 

indeholde strøm, som så slår til ved mangel af strøm.  

En sidste af de mest vigtigste artefakter ved denne maskine er også selve 

touchskærmen der transformerer tryk på en trykfølsom skærm til valg der bliver printet 
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ud på stemmesedlen som beskrevet i kapitel 3 i PDF’en ExpressVote® Operator’s 

Guide, (2014), af Election Systems & Software.  

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

En utilsigtet effekt ved ExpressVote er at selvom folk har muligheden for at printe sin 

stemmeseddel ud og tjekke den igennem inden de scanner den ind, så er det ikke 

lovpligtigt, hvilket vil sige at der kunne være en fejl på stemmesedlen som maskinen 

eller vælgeren har lavet som vælgeren så ikke opdager og dermed stemmer på noget 

andet end det intentionelle.  

En anden utilsigtet effekt er at vælgeren kan vælge ikke at printe sin stemmeseddel 

ud efter personen har lavet sine valg, og dermed sender maskinen den digitale 

stemme direkte til optælling uden at den kan spores på papir ved eventuel ny 

optælling, da man stemmer digitalt og uden at man kan tjekke for fejl på papiret eller 

eventuel hacking af stemmesedlen. Så selvom stemmesedlen bliver printet, men sendt 

direkte til optælling så kan man ikke tjekke gyldigheden som skrevet i artiklen Serious 

design flaw in ESS ExpressVote touchscreen: “permission to cheat” af Andrew Appel 

skrevet september 2018. 

En tredje utilsigtet effekt kunne være at data sikkerheden ved at have valgt sine 

stemmer hjemmefra på sin mobil, ikke er specielt sikkert i forhold til datasikkerhed, da 

det kan være nemt at hacke sig ind på folks mobiler blandt andet igennem wifi især 

hvis man ikke har installeret den sidste nye sikkerhedsopdatering som beskrevet i 

artiklen Advarsel: Sådan overtager hackere din smartphone og iPad af Jørgen 

Rosengren (Juli 2017). 

Så man altså se at der stadig er nogle problematiske sårbarheder ved ExpressVote 

som kan give utilsigtede konsekvenser, og hacking er især en trussel. Resultatet af 

hacking eller andre fejl i ExpressVote maskinen kan medføre at folk for mindre tiltro til 

demokratiske valg der holdes over digitale maskiner, og det prøver man at 

imødekomme ved også at have en printet stemmeseddel, men det er nok stadig ikke 

helt nok.  
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Trin 4: teknologiske systemer  

Når man skal se på de teknologiske systemer i ExpressVote maskinen skal gå ind og 

se på hvor de nævnte teknologiske artefakter, samt andre teknologiske artefakter  

hænger sammen og hvilken funktion de så har. I ExpressVote er der disse 

teknologiske artefakter: Valg Maskinen, den digitale scanner, tastatur til svagtseende, 

lyd igennem hovedtelefoner, printer, QR scanner, batteri, touchscreen, tilsammen 

udgør de 2 teknologiske systemer, og samlet et stort teknologisk system. Hvor man 

ved denne Ballot Making Device, altså stemmer ved at trykke på en touchscreen eller 

på de medfølgende tastaturer, for at stemme, hvorefter man kontrollerer sine svar og 

kan printe dem ud og sætte dem i den digitale scanner som så tæller stemmen og 

sender stemmesedlen ned i den sikre boks. Disse artefakters inputs bliver samlet i 

ExpressVote maskinen og den transformerer dermed et blankt stykke papir til en 

udfyldt stemmeseddel som skrevet i kapitel 3 i PDF’en ExpressVote® Operator’s 

Guide, (2014), af Election Systems & Software.  

 

Trin 5: modeller af teknologier 

Vi har lavet et system flowchart, som kan ses på Figur X herunder, der viser de 

komponenter og processerne der er ved et alg med ExpressVote stemmemaskinen, 

som vi har analyseret og beskrevet den her i vores projekt. 
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Figur X - system flow ved ExpressVote 
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Trin 6: teknologier som innovation (Drivkræfter og Barrierer) 

Hacking, kryptering og datasikkerhed 

Som tidligere nævnt er der chance for at der kan opleves hacking når man stemmer 

med en digital valgmaskine. Vi så Professor Carsten Schürmann hacke sig ind i en 

WINVote som er en tidligere digital valg maskine, og som han sagde kunne han hacke 

sig ind og ændre oplysninger om stemmerne uden at det ville kunne ses som beskrevet 

i artiklen ITU-professor livehacker amerikansk valg-maskine af Magnus Boye, 

november 2016 . Der er også tilfældet hvor russerne har hacket ind i valgmaskiner og 

derfor kan tiltroen til valg maskinerne være minimal. Derfor har man i de fleste stater i 

USA gået væk fra digitale valgmaskiner der ikke udskriver stemmesedlen så den kan 

tjekkes inden og efter den er blevet scannet ind digitalt. Som tidligere beskrevet er det 

vigtigt at sikre at datasikkerheden er i orden og at man derfor analysere mulige trusler 

ved valg som også er grunden til vi nævner forskellige problematikker i Trin 3 som 

skrevet i artiklen Serious design flaw in ESS ExpressVote touchscreen: “permission to 

cheat” af Andrew Appel skrevet september 2018 og i artiklen USA: Hackere forsøgte 

indbrud i 21 delstaters valgmaskiner af ritzau SEP. 2017  

Så derfor er det ekstremt vigtigt at man under processen ved at udvikle digitale 

valgmaskiner har sikkerhedseksperter der kan arbejde med datasikkerhed, herunder 

for eksempel kryptering. Denne frygt for hacking angreb eller andre fejl i systemet kan 

være med til at få folk til at miste tiltroen til valgresultater og det er en rigtig vigtig pointe. 

For mister folk tiltroen til valgresultaterne kan det ende meget galt. Dette er også en 

barrierer  der kan modvirke udspredelsen af ExpressVote maskinen i Danmark.  

 

Hjælp til handicappede  

En drivkraft ved ExpressVote kunne være dens udviklede teknologi til at hjælpe folk 

med handicap, hvilket er det der er vores fokus i dette projekt. En handicappet kan 

bede en valg arbejder om hjælp til at indsætte stemmesedlen, og som tidligere 

beskrevet er der og hjælp at hente hvis man er svært seende, ved kontrast lys, 

mulighed for zoom, tastatur med blindskrift, høretelefoner så man kan få alt læst op 

imens men er i gang med stemme processen, tastatur der hedder Sip-Puff, til folk 

eventuelt i kørestol der ikke har mulighed for at trykke på touchskærmen eller 

https://www.version2.dk/skribent/magnus-boye
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motoriske vanskeligheder. Der er hermed en del hjælp at få ved stemme processen 

og derved ville handicappede ikke blive diskrimineret ved at skulle have en hjælper og 

2 opsyns personer tilstede ved valget. Dette kan dermed være en af drivkræfterne bag 

udbredelsen af ExpressVote maskinen i Danmark som skrevet i  kapitel 9 i PDF’en 

ExpressVote® Operator’s Guide, (2014), af Election Systems & Software.  

Indtil videre er der ikke den helt store hjælp ved valgstederne for handicappede 

mennesker, vi observerede hvilke hjælpemidler der var ved valgstederne til EU 

parlamentsvalget her i Danmark d. 26-05-2019. Hvad vi kunne observerer som kan 

ses på billedet nedenunder er at man kunne få lov til at stemme ved sin bil ved tilfælde 

af man ikke kunne komme ind på valgstedet samt at man kan få en loop og en filtpen. 

Så der er stor forskel på at bruge disse hjælpemidler vi har i Danmark i forhold til den 

amerikanske valgmaskine ExpressVote. 

 

Billede taget af Lise ved EU parlamentsvalg 26-05-2019 ved Skovlunde skole Nord 

 

Billede taget af Lise ved EU parlamentsvalg 26-05-2019 ved Skovlunde skole Nord 
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Økonomi 

Økonomisk set kan det blive svært at udbrede denne valg maskine da, man kan regne 

med at der skal være min. 1 valgmaskine pr. valgsted. I Danmark har vi 53 valgsteder 

i københavns kommune ved dette års Europa Parlamentsvalg som Københavns 

kommune skriver på deres hjemmeside. 

En valgmaskine koster 5,299$ som man kan læse ud fra en PDF kaldet ESS Cost 

Proposal fra Election Systems & Software, LLC, hvilket svarer til 35.315 DKK. Så det 

betyder Københavns Kommune skulle betale 35.315 * 53 = 1.871.695 DKK for at have 

en ExpressVote valgmaskine ved hvert af deres 53 valgsteder. Udover selve maskinen 

er der også udgifter til scanneren, papiret, blæk og andre ting. Man kan herfra 

konkludere at økonomien ved dette kunne blive en barriere for udbredelsen af denne 

digitale valgmaskine. 

  

Fejlkilder 

I dette afsnit vil der blive beskrevet de fejlkilder, vi er løbet på igennem opgaven, disse 

fejl kan have været med til, at give vores opgave en anderledes vinkel.  

 

Da vi valgte dette projekt syntes vi alle, at det var et meget interessant emne, men den 

teknologiske baggrundsviden fra vores første år på ruc, har i dette tilfælde ikke været 

tilstrækkeligt til at kigge dybere ind i valgmaskine teknologien. Vores opgave bærer 

præg af, at litteraturen og empirien har en central rolle i opgaven. Men når man er så 

afhængig af ens litteratur, kan det være svært at være kritisk overfor det man læser.  

Der kunne godt opstå nogle fejlkilder, når vi valgte at bruge informationsindsamlende 

interview, fordi at vi enten kan have kommet til at stille spørgsmålene for brede, så den 

interviewede ekspert, ikke besvarede spørgsmålet ordentligt, men der kan også være 

en problematik ved at stille for afgrænsede spørgsmål. Denne problematik kunne blive 

aktuel, hvis vores spørgsmål pegede i en retning, der fik den interviewede til at svare 

det vi gerne vil høre. Hvis dette sker, kan det afspejles i vores empiri resultater og give 

os resultater, vi har været med til at påvirke. Vores empiri kunne være en anden 

fejlkilde, fordi vores empiri kun består af 2 ekspertinterview, og ikke en bredere gruppe 

menneskers erfaringer, hvilket også kunne have haft relevans for vores opgave. Vi har 

valgt at analysere de interviewedes meninger og holdninger via den subjektive og 
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objektive metode. Det kan virke utroværdigt, fordi det er et af opgavens 

hovedelementer, men at vi kun har fået en forskers holdninger og meninger til digitale 

valgsystemer, kan muligvis gøre opgaven ensidig. 

Diskussion  

I dette afsnit, vil vi diskutere hvilke barrierer og incitamenter der er, for at implementere 

digitale valgmaskiner ved de kommende valg, for de fysisk handicappede med 

bevægelsesbesvær.   

 

Incitamenterne for at implementere digitale valgmaskiner ved de kommende valg for 

de fysisk handicappede, er langt større end barriererne. Først og fremmest er formålet 

i vores projekt at kigge på hvordan vi kan forbedre bevægelsesbesværede borgeres 

valgdeltagelse. Efter et interview med Susanne Olsen fra det Danske Handicap 

Forbund, stod det klart at noget af det værste for de handicappede, ved 

valgdeltagelsen, var følelsen af krænkelse og raseri, der kunne opstå ved valg, hvis 

de enten havde følt at de var meget til besvær, eller hvis de havde haft uheldige 

episoder, hvor de havde følt sig stødt. Disse oplevelser og følelser, fyldte også meget 

hos de handicappede, når de i valgboksen skulle overvåges af to tilforordnede, samt 

en hjælper, der skulle hjælpe den handicappede med at afgive sin stemme, ifølge 

Susanne. Med digitale valgmaskiner, vil der ikke være brug for nogle hjælpere, når de 

handicappede skal afgive deres stemmer, da det er en maskine bestående af 

touchskærm og nemme knapper til at udføre valget. Allerede her, kan der snakkes om 

en forbedring, eftersom den digitale valgmaskine opfylder bevægelsesbesværede 

borgeres ønske om, selv at kunne klare stemmeprocessen, ligesom de andre vælgere. 

Som der også bliver nævnt i interviewet med Susanne, handler det også om kampen 

om ligestilling, eftersom som hun og mange andre handicappede mener at der ikke er 

ligebehandling under valg.  

 

Kigger man på barrierer, drejer det sig blandt andet om problemer med økonomien til 

valgmaskinerne og sandsynligheden for hacking. I interviewet med Carsten, fik vi af 

vide, at en valgmaskine som den vi ville indføre, ville koste ca. 8000 dollars pr. stk., 

hvilket i danske kroner vil svare til ca. 53.000 kroner. Dog skal der tænkes på, at kun 

én på hvert eller specifikke valgsteder vil være rigeligt, som nævnt i analysen. Måske 
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ville man kunne lave et system, hvori det blev talt op, hvor mange fysisk handicappede 

der var, ved hvert valgsted, inden valget. Så ville man formentlig få brug for endnu 

færre digitale valgmaskiner. 

Man kan ikke udregne hvor stor en sandsynlighed der er, for at nogen vil hacke de 

digitale valgmaskiner. Da antallet af de vælgere uden fysiske handicap er markant 

større end antallet af vælgere med et fysisk handicap, ville der nok være ret få 

mennesker, der til valg var nødsaget til at benytte sig af den digitale valgmaskine, så 

formentlig ville maskinerne ikke blive ofre for hacking. Noget andet er, at med tiden vil 

lektorer og professor som Carsten Schürman blive klogere på, hvordan 

valgmaskinerne kan blive sikre mod hacking-angreb. Det er ikke noget nyt, at 

teknologien udvikler sig, derfor er der håb for og stor tiltro til, at det i fremtiden vil blive 

mere sikkert at stemme på digitale valgmaskiner, og indføre dem i større grad, end 

vores ønskede mål.  

 

Grunden til, at incitamenterne er langt større end barriererne, er hovedsageligt fordi vi 

ser de positive og negative vinker fra de bevægelsesbesværede borgeres perspektiv. 

Den digitale valgmaskine giver dem mulighed for, at afgive deres stemme i 

hemmelighed, hvilket tydeligvis vil være en stor lettelse for mange af dem, den dag det 

bliver afprøvet. Det vil for mange handicappede borgere, være en stor sejr, at de selv 

kan få lov til at stemme på egen hånd, uden hjælp fra andre. 

Visuelt produkt 

Vi har uploadet en video på vimeo og delt den på vores tidslinje på Thirdroom. Det er 

en video af et storyboard vi har tegnet, hvor vi illustrere hvordan vi tænker en 

valgprocess ville være for en handicappet i kørestol som bruger ExpressVote.  

Konklusion 

 

På baggrund af dette projekt, kan vi konkludere, at der i nogen, måske endda i høj 

grad er brug for en løsning, der kan gøre det lettere for handicappede, at stemme til 

valg. Mulighederne for en teknologisk løsning er der, og selvom der stadigvæk vil være 

ulemper ved implementering af disse, vægter fordelene og de ting der vil komme ud 

af det, klart mere. Vi har igennem projektet formået, at dykke dybere ned i en 
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eksisterende teknologi, der sagtens ville kunne opfylde vores problemformulering, hvis 

det blev indført dags dato. Fra en etisk vinkel, ville det være på sin plads, hvis de 

handicappede endelig fik mulighed for, at stemme alene i en stemmeboks, uden 

overvågning. Projektet har åbnet vores øjne, for et mere omfattende problem, end 

hvad vi havde regnet med. Interessen for at snakke med os, var stor fra Dansk 

Handicap Forbunds side, hvilket også bekræftede vores problemformulering i høj grad. 

Selvom vores projekt ikke engang er omfattende nok, til at være en lille brik, i et større 

puslespil - mener vi stadig, at vi her igennem har slået et slag for alle fysisk 

handicappede, der har følt sig overset, krænkede eller vrede over valgsituationen og 

valgprocessen, som den er nu. Vi kan også konkludere, at den manglende danske 

debat og litteratur om dette emne, vidner om hvor overset et problem det egentlig er, 

at stemmebetingelserne for handicappede er så dårlige og uovervejede. Til sidst kan 

vi konkludere, at vores teknologiske løsning, er en af mange tiltag man kunne lave på 

valgstederne - men ifølge os den bedste, og måske mest relevante løsning af alle. 
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206576#id2cfe598b-c758-

4cf0-8135-8244771f6a43 

 

 

Grundloven om valg. Besøgt d. 24-05-2019 

https://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/grundloven/danmarks-riges-

grundlov.ashx  

 

 

 

Internet valg uden for USA. Besøgt d. 25-05-2019 

https://www.verifiedvoting.org/resources/internet-voting/internet-voting-outside-the-

united-

states/?fbclid=IwAR0TkLe9VKol6Mn8kbGEWgsuHWJTt1hD3_Ly6avO35ygKp_OL5F

ECTKRd-Q  
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Københavns Kommune hjemmeside. Besøgt 25-05-2019 

https://www.kk.dk/artikel/find-dit-valgsted  

 

Nishadha, 2018 besøgt d. 10-05-2019    

https://creately.com/blog/diagrams/flowchart-guide-flowchart-tutorial/ 

 

 

Valg i Estland. Besøgt d. 20-05-2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_in_Estonia   

 

 

Ordnet.dk - subjektivitet. besøgt d. 22-05-2019 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=subjektiv&query=subjektivitet 

 

Ordnet.dk - objektivitet. Besøgt d. 22-05-2019 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?aselect=objektiv,2&query=objektivitet  

 

Nishadha, 2018 besøgt d. 10-05-2019 

https://creately.com/blog/diagrams/flowchart-guide-flowchart-tutorial/ 

 

www.verifiedvoting.org - About Verified Voting. Besøgt d. 21-05-2019: 

https://www.verifiedvoting.org/about-vvo/    

 

verifiedvoting.org - ExpressVote. Besøgt d. 26-05-2019.  

https://www.verifiedvoting.org/wp-

content/uploads/2015/02/EVS5200_DOC_SOP_ExpressVote.pdf  

 

www.verifiedvoting.org - Virginia Drops Voting machines. Besøgt d. 20-05-2019 

https://www.wired.com/2015/08/virginia-finally-drops-americas-worst-voting-

machines/ 
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www.verifiedvoting.org - voting outside USA. Besøgt d. 21-05-2019  

https://www.verifiedvoting.org/resources/internet-voting/internet-voting-outside-the-

united-states/  

 

www.verifiedvoting.org - WINVote. besøgt d. 20-05-2019.  

https://www.verifiedvoting.org/resources/voting-equipment/avs/winvote/  

 

Demtech - democratic technology besøgt d. 04-05-2019 

https://demtech.dk/about/  

Internationale erfaringer med digitalt understøttede afstemninger (e-valg). Besøgt d. 

20-05-2019 

https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l132/bilag/1/1209862.pdf?fbclid=IwAR3U

GmvhU-MGvrNDWve4mfqBGuss_LJL_1eOLvV30CAprEL23I0grk1uf4Y  

 

Det etiske råd. Besøgt 20-05-2019  

http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/assisteret-reproduktion/undervisning-til-

grundskolen/oenskebarn/tekster/hvad-er-etik  

 

Interviews 

 

Carsten Schürmann, lektor på IT-universitetet i København  

 

Susanne Olsen, formand for Dansk Handicap Forbund  
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