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Forord 

Utgangspunktet for denne rapporten er det tverrfaglige prosjektfaget Eksperter i Team 

(EiT) ved NTNU våren 2005. Denne gruppen er en del av landsby 17, som har som 

tema ”Teknologi for en bedre verden”. Formålet med eksperter i team er at 

masterstudenter skal samarbeide på tvers av fagretninger og få anvendt sin kunnskap til 

å løse tverrfaglige oppgaver. Gjennom dette arbeidet skal studentene utvikle holdninger 

og ferdigheter knyttet til samarbeid i ei gruppe der medlemmene har ulikt faglig ståsted 

og ulik innfallsvinkel til arbeidet. Gruppa vår er sammensatt av studenter med vidt 

forskjellig bakgrunn, hvor vi har en fra kybernetikk, en fra datateknikk, en fra biologi 

og en fra nordisk. Den største utfordringen blir dermed å finne ut hva den enkelte kan 

bidra med, og velge en problemstilling som inkluderer alle medlemmene i gruppa slik at 

alle kan bidra med sin kompetanse. Vi har valgt prosjektet ”Fornyelse av 

lokaldemokratiet? Et system for folkeavstemninger over Internett”, som vi mener 

ivaretar dette, fordi det har både en teknologisk og en samfunnsvitenskapelig del, og 

dermed har nytte av deltaking av studenter med teknologisk-naturvitenskapelige fag, og 

studenter med samfunnsfaglig- og humaniora-bakgrunn.  
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1 Innledning 

I flere vestlige land snakkes det om en ”krise” i det representative demokratiet. 

Bakgrunnen for dette er en stadig synkende valgdeltakelse, redusert oppslutning om de 

politiske partiene, en fallende tillit til politikerne og en økende politikerforakt. Norge er 

ikke noe unntak i så måte. Valgdeltakelsen ved kommunevalg har sunket fra 81 prosent 

i 1963 til 58,8 prosent i 2003 (Christensen et al. 2004: 7). Ved stortingsvalg er 

deltakelsen på et høyere nivå, men også her har tendensen vært nedadgående. 

Nedgangen gjelder også de politiske partiene. Siden 60-tallet er andelen som er 

medlemmer av et politisk parti halvert, samtidig som andelen som identifiserer seg med 

et politisk parti har gått ned (Christensen et al. 2004: 8). Flere har uttrykt bekymring for 

denne tendensen, blant annet har Kommunenes Sentralforbund (KS) uttalt at ”En 

deltakelse på under 60 prosent utfordrer vårt demokratiske system og dets legitimitet. 

Når stadig færre deltar i det politiske system gjennom valg, kan det stilles spørsmålstegn 

ved de avgjørelser politikere kan ta på fellesskapets vegne” (Aardal 2002: 11). 

 Sammenhengen mellom valgdeltakelse og demokratiets helsetilstand er likevel 

ikke entydig, lav valgdeltakelse trenger ikke være et tegn på at demokratiet befinner seg 

i en krise. Hvilket demokratisyn som legges til grunn vil for eksempel være viktig for 

hvordan man vurderer denne sammenhengen å være, noe vi vil komme tilbake til 

senere. Likevel er det vanskelig å se for seg at et representativt system kan fungere uten 

at borgerne uttrykker sine holdninger og slutter opp om prinsippene og institusjonene 

som systemet bygger på (Aardal 2002: 22). Spørsmålet er da om problemet ligger i et 

manglende engasjement blant borgerne, eller om det er det representative systemet som 

ikke fanger opp velgernes interesser og engasjement like godt som før, og at det er 

behov for et større innslag av direktedemokratiske virkemidler og kanaler (Budge 1996, 

etter Christensen et al. 2004: 8). Samtidig ser vi at den teknologiske utviklingen åpner 

for nye muligheter for informasjonsutveksling, debatt og deltakelse. Internett, 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjør det praktisk mulig å realisere direkte 

demokrati i større eller mindre grad i nær framtid. Mye tyder på at engasjementet for 

politikk absolutt er til stede, særlig ser man dette gjennom at store grupper mobiliseres 

til deltakelse i aksjoner og underskriftskampanjer i forbindelse med enkeltsaker. Denne 

typen deltakelse er av mer kortvarig karakter, noe den har til felles med 

folkeavstemninger. Dette peker mot at problemet i alle fall delvis kan ligge i systemet, 

og ikke i et manglende politisk engasjement.  
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Vi har derfor prøvd å lage et IKT-assistert system for folkeavstemninger i 

lokalsamfunnet som ivaretar viktige demokratiske prinsipper, og som ikke minst 

ivaretar de strenge kravene til sikkerhet som må stilles til et slikt system. Årsakene til at 

vi har fokusert på lokale avstemninger er at den demokratiske ”krisen” kan sies å være 

størst i lokalpolitikken, fordi det er lokale folkeavstemninger man har flest erfaringer 

med fra tidligere, fordi forsøk er lettere å gjennomføre rent praktisk på lokalt nivå, og til 

slutt fordi det lokalt gjerne er lettere å finne ”små” saker som kan benyttes som 

grunnlag for forsøk uten at man ender opp i en stor, prinsipiell demokratidebatt 

(Christensen et al. 2004: 21). Men først i rapporten vil vi se nærmere på 

demokratibegrepet, om økt bruk av uravstemninger i lokalsamfunnet kan føre til økt 

deltakelse, og gjennom det sikre at politiske avgjørelser er forankret i folket.  I den 

forbindelse vil vi se på erfaringer fra direkte demokrati/deltakerdemokrati Porto Alegre 

og Sveits, i tillegg til erfaringer fra lokale folkeavstemninger gjort i Norge. Vi vil også 

se på utfordringene knyttet til bruk av IKT, spesielt i forbindelse med sikkerhet og 

tilgjengelighet. Problemstillingen vår er dermed todelt, og kan settes opp i to spørsmål: 

- Vil bruk av lokale folkeavstemninger være et positivt tilskudd til 

lokaldemokratiet? 

- Er det mulig å lage et system som ivaretar sikkerheten/demokratiske prinsipper 

godt nok? 

Disse spørsmålene vil vi forsøke å svare på i denne rapporten. 

2 Demokratibegrepet 

2.1 Ulike former for demokrati 

Når man går inn i en debatt om demokratiets form og innhold, er det viktig å klargjøre 

hva man mener med demokrati. Diskusjonen om elektronisk demokrati tar ofte 

utgangspunkt i at det bare finnes en form for demokrati, mens det i virkeligheten er 

store forskjeller mellom ulike demokratiske systemer. Norge og resten av Norden 

kjennetegnes av en sterk partikultur, mens USA kjennetegnes av sterk personfokusering, 

og Sveits av mange folkeavstemninger (Christensen et. al. 2004: 18). De ulike formene 

for demokrati vil ha ulik grad av nytte av teknologien, og betydningen av IKT vil derfor 

være forskjellig alt etter hvilket demokratibegrep man tar utgangspunkt i (Ibid). 

 I demokratiteorien går hovedskillet mellom direkte og representativt 

demokrati. Men i tillegg til dette skillet er det vanlig å dele det representative 
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demokratiet inn i tre hovedtyper: konkurransedemokratiet, deltakerdemokratiet og det 

deliberative demokratiet (også kalt diskursdemokrati). Kort oppsummert kan man si at 

den deliberative demokratimodellen fokuserer sterkt på at demokrati forutsetter 

kollektiv samhandling, hvor det sentrale ikke er å måle velgernes meninger, men heller 

selve meningsdanningen, og hvor formålet er å komme fram til konsensus (Aardal 

2002: 20). De to andre modellene, konkurransedemokrati og deltakerdemokrati, er 

betegnende for forskjellen mellom det representative, partibaserte politiske systemet i 

norske kommuner, og innslaget av direkte folkelig styring som lokale 

folkeavstemninger vil innebære (Klausen 2004: 21), derfor vil vi se litt nærmere på 

nettopp disse to. 

For konkurransedemokrater er elitenes konkurranse om makten gjennom frie 

valg det viktigste kjennetegnet på et demokrati, og demokratiet defineres som en 

metode der velgerne kontrollerer at de folkevalgte representantene gjør jobben sin på en 

tilfredsstillende måte (Aardal 2002: 16). Individene som velges får makt til å bestemme, 

og disse kan fatte vedtak som er bindende for hele kollektivet (Klausen, 2004: 29). 

The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which 

individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote 

(Schumpeter 1975: 269, etter Klausen 2004: 29). 

 

Deltakerdemokratene legger vekt på at flest mulig må trekkes inn i de politiske 

beslutningsprosessene, politisk deltakelse er like mye et middel for å stimulere den 

enkelte borgers personlige utvikling på som et middel for å fatte beslutninger (Aardal 

2002: 19). Innenfor denne modellen er forekomsten av representative institusjoner på 

nasjonalt plan utilstrekkelig for å oppnå maksimal deltakelse på alle nivåer for alle 

medlemmer av det politiske fellesskapet (Klausen, 2004: 30). Skillet er altså skarpt 

mellom de ulike teoriene når det gjelder deres syn på borgernes engasjement og 

deltakelse i politiske prosesser. Deltakelsesnivået vil være av mindre betydning for en 

konkurransedemokrat enn en deltakerdemokrat, mens en diskursdemokrat på sin side vil 

legge mer vekt på hvordan man er kommet fram til politiske vedtak enn av hvor mange 

som stemte ved siste valg (Aardal 2002: 22). Selv om alle modellene legger opp til 

deltakelse, kjennetegnes konkurransedemokratiet av at deltakelsen er et forsøk på å 

påvirke fra utsiden, hvor den eneste reelle innflytelsen den jevne borger har på 

beslutninger er gjennom valghandlingen, mens kjernen i deltakerdemokratiet er at 
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deltakelsen er et ledd i selve beslutningssystemet. Selv om deltakerdemokrati ikke er 

synonymt med direkte demokrati, kan man likevel si at direkte demokrati er det 

grunnleggende idealet i deltakerdemokratiet (Klausen 2004: 31). Innenfor en 

deltakerdemokratisk modell er det ikke bare for rom for at folkeavstemninger og andre 

direktedemokratiske aktiviteter kan supplere det representative systemet, det er nærmest 

en forutsetning. Motforestillingene til dette er mange og sterke blant 

konkurransedemokrater, og et hovedankepunkt mot deltakerdemokratiet er at det åpner 

for pøbelvelde eller styre av det uopplyste flertall. Et slikt syn ble blant annet forfektet 

av tidligere siterte Joseph Schumpeter, en østerrisk-amerikansk sosiolog og økonom 

(Klausen 2004: 45). Han uttrykker et pessimistisk syn på menneskers evne og vilje til å 

delta på en meningsfull og verdifull måte i en politisk sammenheng, og mener borgernes 

oppgave først og fremst må være å velge de styrende. Selv om få vil forsvare et slikt 

standpunkt på en like direkte måte som Schumpeter i dag, er det ingen grunn til å tro at 

argumentet om elitenes visdom og massenes dårskap har blitt brukt for siste gang i 

demokratidebatten (Klausen 2004: 46).  

 

2.2 Demokrati i utvikling 

Av gjennomgangen ovenfor ser vi at demokratibegrepet er omstridt, og en debatt for 

eller imot de ulike modellene vil i denne sammenhengen være lite produktiv. Vi bør 

heller se på hvilke valgmuligheter som finnes, og hvordan teknologien kan realisere de 

ulike mulighetene. Like fullt viser studier at demokratiutviklingen i flere stater i Europa 

går i en mer direktedemokratisk retning, både som et resultat av den teknologiske 

utviklingen, og som et forsøk på å øke deltakelsen. En utvikling i retning av direkte 

demokrati behøver ikke representere et brudd med den måten det representative 

systemet fungerer på i dag (Budge 1996 etter Adamiak 2002: 197). Demokrati vil aldri 

være noe endelig, det er heller en prosess som med påvirkning fra et samfunn i endring 

stadig må videreutvikles. I stedet for å være en trussel mot vårt eksisterende system, kan 

direkte demokrati heller framstå som et supplement til det representative med et 

potensiale til å vekke stort engasjement lokalt (Adamiak 2002: 197-198). Vi ønsker å se 

nærmere på denne utviklingen, forskjellige eksempler fra ulike steder, og videre ta for 

oss hvordan IKT muliggjør en mer direkte form for demokrati. 
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3 Demokrati i praksis 

3.1 Porto Alegre – deltakende demokrati i praksis. 

3.1.1 Bakgrunn 

Porto Alegre er en by på sørkysten av Brasil. Byen har 1,3 millioner innbyggere og er 

hovedstaden i Brasils sørligste delstat, Rio Grande do Sul. Porto Alegre hadde i 

utgangspunktet, som andre byer i Brasil, svært store klasseskiller og ulikheter mellom 

bydelene. I løpet av 1990-tallet utviklet denne Porto Alegre et styresystem basert på 

direkte demokrati. Systemet kalles orcamento participativo (OP) eller ”deltagende 

budsjettering” og har blitt kjent og studert verden over som et eksempel på fungerende 

og fruktbart lokaldemokrati. Flere vestlige samfunn har diskutert muligheten for å 

kopiere et slikt system (Khazaleh 2003).  

Det har vært pekt på flere forhold som ligger til grunn for at et slikt system har 

utviklet seg og fungert nettopp i Porto Alegre. Etter å ha hatt militærdiktatur siden 1964 

åpnet i 1979 den sittende presidenten for et formelt demokrati i Brasil. Trass i sterk 

sensur vant opposisjonen stadig større oppslutning ved valgene, og i 1983 fikk 

opposisjonen innpass i regjeringen. I 1985 legaliserte påtroppende president José Sarney 

kommunist- og venstrefløypartiene, noe som markerte begynnelsen på Republica Novo, 

den nye republikken (Cassen 1998). Brasil er et svært urbanisert land, og har 

forholdsvis godt utviklet nettverk for kommunikasjon (Brasil har flere husholdninger 

med tv enn med kjøleskap), noe som danner grunnlaget for at for at befolkningen får 

tilgang til den nødvendige informasjonen i forbindelse med budsjetteringen. Porto 

Alegre hadde dessuten allerede før OP lav analfabetisme, og en forholdsvis homogen 

befolkning hva angår rase, språk og religion. 

En del av befolkningen er etterkommere av tyske sosialister og italienske 

anarkister som immigrerte tidlig på 1900-tallet (Lewit 2002). Lokalstyret i Porto Alegre, 

som i alle andre byer i Brasil, bestod av Associacões de Bairro -bydelsforeninger. Som 

de fleste byer i Latin-Amerika opplevde Porto Alegre på 80-tallet det såkalte década 

perdida -”det tapte årtiet” med økonomiske problemer på nasjonalt så vel som lokalt 

nivå. Dette førte med seg et radikalt lønnskutt for de fleste innbyggerne, og en stor 

gruppe mennesker ble tvunget til å bo i uregulerte bydeler og slum. I disse bydelene 

vokste det fram mange beboerforeninger og andre grupper som tok del i organiseringen 

av hver enkelt bydel. På bakgrunn av dette hadde Porto Alegre ved militærdiktaturets 
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fall en solid organisasjonskultur, og en opplyst og engasjert befolkning (Kahazaleh 

2003. Miños 2002). 

3.1.2 Systemet orcamento participativo 

Systemet slik det er i dag har utviklet seg gradvis siden begynnelsen for 15 år siden. 

Porto Alegre består i dag av 16 budsjettregioner, og prosessen består i grove trekk av 

fire trinn: 

1. Hvert område bestemmer fem prioriterte budsjettposter av 14 tematiske alternativer 

(kloakk, husly, fortau, kollektivtransport, helse, sosial velferd, vannforsyning, 

utdannelse, grøntarealer, rekreasjon og sport, gatebelysning, lokal økonomisk 

utvikling, kultur og miljømessig oppgradering). 

2. Disse fire prioriteringsområdene gis numre 1-5 etter prioritet. 

3. Summen av prioriteringene til de 16 budsjettregionene definerer de feltene blir 

prioriterte budsjettposter for byen som helhet. 

4. Fordelingen av ressursene mellom regionene blir basert på regionenes behov og 

innbyggertall. 

(Miños 2002. Flannigan 2004) 

I forbindelse med valg av prioriteringsfelt arrangeres møter i de ulike bydelene hvor 

emnene blir diskutert på bakgrunn av bl.a. informasjonshefter utgitt av de lokale 

myndighetene. I tillegg til de regionale møtene arrangeres også tematiske møter hvor 

fagforeninger og ulike interesseforeninger får komme til orde og hvor mer langsiktige 

planer, og avgjørelser som gjelder hele byen, blir diskutert. Fra både regionale og 

tematiske møter velges representanter til kjerneorganene til OP. 

Strukturen til systemet med deltagende budsjettering i Porto Alegre hviler 

således på tre grunnpilarer:  

a) Myndighetene (gjennom de siste 15 år representert ved Partido dos Trabalhadores –

Arbeiderpartiet).  

b) PO-bevegelsen, drivkreftene bak deltagende budsjettering.  

c) Det sivile samfunnet. 

Årets budsjett blir lagt fram på møter hvor også en detaljert gjennomgang av fjorårets 

budsjett, og gjennomføringen av dette, legges fram.  

3.1.3 Erfaringer 

Etter 15 år med deltakende budsjettering kan en se klart en rekke konsekvenser: 

Boforholdene for de fattigste innbyggerne i Porto Alegre har blitt bedre, til tross for 
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økonomisk nedgang nasjonalt, med økt fattigdom og arbeidsløshet i de fleste 

brasilianske byer. Økt sosial likhet, -en analyse av lokale budsjetter fra 1989 til 2001 

viser negativ korrelasjon mellom gjennomsnittslønn i og tildelte midler per innbygger i 

hver region (Miños 2002 etter Marquetti 2001). Forbedringer i renovasjon, 

gatebelysning og fortausforhold, vann- og kloakktilgang. I perioden 1990-95 fikk 

65.000 nye husstander innlagt vann, slik at vannettet dekket 98 % av alle husstandene i 

byen. Siden 1989 er prosentandelen av husstander tilkoblet kloakknettet gått fra 46 % - 

85 %, og de senere årene har hvert år om lag 30 km med gater blitt utbedret med asfalt, 

belysning og drenering, de fleste av dem i fattige områder utenfor bykjernen (Lewit, 

2002). Antallet elever i skolene ble doblet fra 1988 til 1996 (Menegat 2002). Rio 

Grande do Sul har i de senere årene vært i ferd med å prøve ut deltagende budsjettering 

også på delstatsnivå (Tipping 2002). 

I juni, 2000, ble det avholdt en internasjonal konferanse hvor lokalstyret i Porto 

Alegre presenterte hovedutfordringer av betydning for å opprettholde systemet med 

deltagende budsjettering: 

1. Kvantitet kontra kvalitet; Hvordan kan flere delta i OP-møter uten at de store 

forsamlingene får preg av ukritisk og uorganisert deltagelse? 

2. Solidaritet kontra konkurranse; Hvordan bevare solidaritetskulturen framfor 

konkurransekulturen når det er begrensede midler som skal tildeles? 

3. Tilgjengelig språk kontra komplekst innhold; Hvordan behandle sammensatte tema 

på en måte som gjør temaet tilgjengelig for allmennheten? 

4. Selvstyring kontra styring fra myndighetene; OP-systemet stiller krav til 

myndighetene samtidig som myndighetene er med på å organisere syklusen i det 

deltakende OP-demokratiet. 

5. Universalitet kontra diversitet; Hvordan oppnå grundigere vektleggelse av de 

sektorene som nå er underrepresentert (for eksempel etniske minoriteter, eldre, 

ungdom og kvinner)? Hvordan få bredere oppslutning fra middelklassene? 

6. Den sosiale strukturen til deltakelsen kontra strukturen til staten; Hvordan kan den 

”gamle” lokalstyrestrukturen ta opp i seg en ny og dynamisk prosess som OP? 

3.1.4 Konklusjon 

Historien fra Porto Alegre viser tydelig de potensielle positive konsekvensene direkte 

demokrati kan ha. Systemet med deltagende budsjettering har her medført en betydelig 

økning i politisk engasjement, spesielt blant de fattigere klassene. Systemet har av flere 
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blitt omtalt som ”en skole i demokrati” (Miños 2002. Tipping 2002, Menegat 2002), 

men det vektlegges også at Porto Alegre hadde gode forutsetninger for et system basert 

på bredt engsjement idet byen hadde tradisjon for organisasjonskultur og til en viss grad 

lokalt selvstyre. Den lave graden av analfabetisme har vært særdeles viktig i forbindelse 

med informasjon om OP, da systemet ikke har hentet støtte fra lokale media i Porto 

Alegre. Det har vært innvendt at det i de fleste artikler om OP i Porto Alegre ikke gjøres 

forsøk på å forklare hvordan byen er i stand til å levere kommunale tjenester til under 

markedspris, og det har vært spekulert i om det hentes billig arbeidskraft fra utkantstrøk 

(Flannigan 2004). Deltagende budsjettering har medført en forskyvning av makt fra den 

kommunale administrasjonen, siden 1988 representert av ArbeiderPartiet, til 

representantene fra de regionale og tematiske møtene under OP-systemet. Deltagelsen i 

OP er stor og økende, men den er fremdeles liten i forhold til deltagelsen under valg av 

kommune- og bystyre. Dermed kan en hevde en maktforskyvning har funnet sted i 

retning av et demokrati med mindre grunnflate enn det gamle systemet med 

kommunestyre bestående utelukkende av valgte representanter fra politiske partier. Når 

deltagelsen for det tradisjonelle valgsystemet og OP blir sammenlignet er det imidlertid 

sannsynlig at en stor andel av deltakelsen i OP blir neglisjert da den finner sted på små, 

uoffisielle møter i forkant av de regionale møtene. Videre vil et system basert på hyppig 

møtevirksomhet favorisere de blant befolkningen som i størst grad har mulighet til å 

delta på møtene, noe som for eksempel vil kunne gi befolkningen i utkantstrøk dårligere 

forutsetninger enn den delen av befolkningen som bor i byen med kort vei til 

møtelokalene for de større møtene. 

Innvendinger til tross kan det ikke nektes for at systemet med deltagende 

budsjettering i Porto Alegre har ført til en jevnere fordeling av budsjettet mellom 

klassene, og et økt politisk engasjement i befolkningen. 

3.2 Sveits; direkte demokrati i Europa 

3.2.1 Det politiske systemet i Sveits i korte trekk 

- Sveits består av 26 kantoner med til dels stor grad av selvstyre 

- Det politiske systemet opererer på tre nivåer: Nasjonalt, kantonalt og kommunalt nivå. 

- Sveits har to sterke direktedemokratiske egenskaper. Den ene er jevnlige 

folkeavstemminger over saker fremsatt av politikerene, på alle nivåer. Disse 

avstemningene er enten obligatoriske og knyttet til spesielle tema eller til saker med 

budsjett over en viss grense, eller de kan utløses av en underskriftsliste. Den andre er 
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”folkelig initiativ” – det at folket selv kan fremsette forslag til endringer i grunnloven, 

og gjennom å samle underskrifter kan utløse en avstemning. 

- For å utløse en folkeavstemning gjeldende et lovforslag fremmet av myndighetene, 

kreves 50.000 underskrifter. 

- For å utløse en folkeavstemning gjeldende et lovforslag fremmet av en gruppe utenfor 

myndighetene kreves 100.000 underskrifter 

3.2.2 Tradisjon for direkte demokrati 

I Europa er det først og fremst Sveits som har tradisjon for uravstemninger, fulgt av 

Italia og Irland (Setälä 1999). Folkeavstemninger er et system som har vært anvendt 

siden det ble nedfelt i grunnloven ved opprettelsen av den Sveitsiske republikk i 1848 

etter borgerkrigen. På nasjonalt plan har folkeavstemninger i stor, og økende, grad vært 

en anvendt beslutningsmetode. Sveits har en heterogen befolkning med lange 

tradisjoner for regionalt selvstyre, og selv om formen varierer noe har også alle 

kantonene utstrakt bruk av folkeavstemninger. Antall avstemninger årlig har vist en 

økning siden andre verdenskrig og fram til i dag. Prosentandelen av velgermassen som 

kreves for å utløse en avstemning er betraktelig mindre nå enn tidligere, blant annet 

fordi kravet til antall underskrifter ikke har økt proporsjonalt med økningen i 

stemmeberettiget velgermasse. Denne effekten ble særlig tydelig etter at kvinner fikk 

stemmerett i 1971, noe som umiddelbart førte med seg en markant midlertidig økning i 

årlige folkeavstemninger på nasjonalt nivå (Setälä 1999). 

3.2.3 E-avstemminger i Sveits 

Sveits har i de senere årene utprøvd systemer med avstemninger over internett, og har 

planer om å gjøre dette til et fast alternativ til de eksisterende systemene med 

tradisjonelle valgurner og på posten. Første kommunale e-avstemning fant sted i 

Aniéres i januar 2003 (Swissworld). Prøveprosjekter med e-avstemning ble 

gjennomførti 2004 i Geneve, Neuchâtel og Zürich i saker på nasjonalt nivå (NewsMax). 

Det hersker ikke enighet blant forskerene i spørsmålet om muligheten av å avgi 

sin stemme over nettet vil komme til å øke valgdeltagelsen (Swissworld). Det har vært 

gitt mye oppmerksomhet til spørsmål angående sikkerheten rundt avvikling av 

avstemninger over nett. I Sveits har de valgt å følge en prosedyre knyttet nært opp til 

den bestående prosedyren for avstemninger gjennom posten. Hver borger får i posten 

tilsendt et valgkort med et skrapefelt som skjuler en 4-sifret sikkerhetskode, samt en 16-

sifret ID-kode som er unik for hver velger. Med disse passordene, i tillegg til personlige 
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opplysninger som personnummer, fødselsdato og fødested, kan velgeren avgi sin 

stemme på en nettside. Et velgerregister sikrer at hver velger kun har avgitt sin stemme 

én gang, enten på nett, gjennom posten eller ved å møte opp i valglokalet (Newsmax). 

Myndighetene i de byene som har utprøvd e-avstemminger betrakter systemet som 

robust og sikkert selv om sikkerhetseksperter hevder at en fullstendig sikkerhet rundt 

slike valg aldri vil foreligge (Newsmax). 

3.2.4 Konsekvenser 

Det stadig økende antall avstemninger setter stadig økende krav til velgerene. Den 

sveitsiske befolkningen får stadig flere saker å ta stilling til og stemme over. På 90-tallet 

hadde hver velger i Sveits 3 eller 4 avstemninger å ta stilling til (Butler & Ranney, 

1996). Oppslutningen om avstemningene er generelt lav, men med visse unntak, som 

for eksempel avstemningen om EØS-medlemskap. I perioden 1900-1997 var 

oppslutningen rundt avstemninger på nasjonalt nivå i gjennomsnitt rundt 35 % (Klausen 

2004). 

De hyppige avstemningene i Sveits har medført at politikerene er avhengig av å 

fatte vedtak som er i tråd med ønskene i befolkningen til enhver tid, for at ikke vedtaket 

straks skal bli veltet av en avstemning. Dette har medført en tradisjon for allianser på 

tvers av de politiske partiene, og med fokus på kompromisser. De politiske partiene som 

organisasjoner står svakere i Sveits enn i andre vesteuropeiske land (Klausen 2004). 

Foruten at avstemningene i seg selv er ressurskrevende som beslutningsmetode, 

er det blitt hevdet at de økte kravene til informering i forbindelse ved avstemminger 

kommer i konflikt med avstemningsprosessen som demokratisk system: Dårlig 

informerte velgere har i større grad enn velinformerte en tendens til å velge den mest 

lettvinte løsningen; å stemme for det bestående (Setälä 1999), noe som tilsier at et 

direktedemokratisk modell med stort krav til informasjonstilegning slik som i Sveits, vil 

medføre konservativ beslutningskultur. Den lave oppslutningen rundt den enkelte 

avstemning vil til en viss grad oppveies av at det er ulike deler av befolkningen som 

velger å stemme i de forskjellige avstemningene, og at den delen som stemmer i en 

aktuell avstemning består av mennesker med spesiell interesse og innsikt i den aktuelle 

saken. Likevel kommer en ikke forbi at det ligger en konflikt mellom kompliserte 

enkeltsaker, og en effektiv formidling av de ulike argumentene til en bred velgermasse. 

Det har vært argumentert at uopplyste velgere vil kunne komme til å avgi stemme i strid 

med sine egne interesser. 
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Nyere undersøkelser tyder imidlertid på at dårlig informerte velgere i større grad 

enn tidligere antatt vil ”imitere” velgere de kjenner, og som har mer oversikt over saken, 

og dermed likevel stemme i tråd med sin overbevisning og sine interesser, ut fra 

impulser fra politiske partier, sosiale grupper og interesseorganisasjoner (Christin et al. 

2002). Oppslutningen rundt det enkelte valg i Sveits er lav, men siden velgerne er 

selektive i forhold til hvilke avstemninger de engasjerer seg i, kan det ikke uten videre 

konkluderes at det politiske engasjementet er lavt. Sveitserne mottar hvert år 

forhåndsinformasjon om flere avstemninger, og om en legger til grunn at disse 

evalueres for å avgjøre om det er verdt å delta i den aktuelle avstemningen, vil det si at 

den jevne borger i Sveits har god innsikt i, og mulighet til å påvirke, hva som foregår i 

det politiske liv. 

3.3 Norge: Lokale folkeavstemninger  

12. september 2005 skal innbyggerne på Frøya i Sør-Trøndelag ta stilling til to 

spørsmål. Det ene er hvem som skal representere Sør-Trøndelag på Stortinget, det andre 

er om de ønsker den planlagte vindmølleparken på øya (Sellæg 2005). Dette er bare en 

av mange lokale folkeavstemninger som har blitt eller planlegges avholdt rundt omkring 

i landet. Det synes å være en rådende oppfatning i Norge at bruk av lokale 

folkeavstemninger er og har vært begrenset. Likevel finnes det lite dokumentasjon av 

den faktiske situasjonen. Aimée Lind Adamiak har foretatt en omfattende undersøkelse 

av lokale folkeavstemninger i Norge i perioden 1970-2000, hvor hun finner at det er 

avholdt minst 514 like avstemninger i løpet av disse 30 årene. Til sammenligning har 

det i Sverige blitt avholdt 46 lokale folkeavstemninger mellom 1977-1999, mens 

Danmark har hatt minst 47 mellom 1970 og 1993 (Adamiak 2002: 198). Selv om de 

fleste kommuner har erfaringer med folkeavstemninger, må man likevel si at det ikke 

har vært en del av kommunens etablerte beslutningssystem (Klausen 2004: 71).   

 Adamiaks undersøkelse viser at omtrent halvparten av folkeavstemningene i 

Norge har dreid seg om opplæringsspråket i skolen. En drøy fjerdedel dreier seg om 

salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, mens de resterende i hovedsak tar for seg 

skolekretsreguleringer og territorielle avstemninger, som for eksempel 

kommunesammenslåing (Adamiak 2002: 200). I årene etter Adamiaks undersøkelse har 

de territorielle avstemningene økt kraftig i omfang, mens alkoholavstemningene har 

tørket ut etter 1990, fordi det i de fleste kommuner nå omsettes alkohol gjennom lovlige 

kanaler (Klausen 2004: 72).  
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 Det interessante i denne sammenhengen er å se nærmere på virkningene av 

folkeavstemninger på innbyggernes lokale politiske engasjement. Generelt har 

valgdeltakelsen ved folkeavstemninger en tendens til å ligge rundt 15 prosentpoeng 

lavere enn deltakelsen ved valg (Adamiak 2002: 209). Adamiaks undersøkelse viser at 

den gjennomsnittlige deltakelsen ved de folkeavstemningene hun har sett på, er 52,4 

prosent (Adamiak 2002: 210), altså litt lavere enn oppslutningen ved kommunevalget i 

2003 (58,8 prosent). Spørsmålet blir da om en kan si at en folkeavstemning med en 

deltakelse på rundt 50 prosent speiler folkeviljen bedre enn et parlamentsvedtak i 

samme sak av representanter valgt i et valg med den samme eller eventuelt høyere 

oppslutning?  Et viktig motargument er at mange viktige saker kommer opp mellom 

valgene, noe som gjør det rimelig å hevde at en folkeavstemning vil kunne gi et vel så 

legitimt vedtak som et kommunestyrevedtak (Adamiak 2002: 210). I tillegg kan den 

moderate deltakelsen i folkeavstemninger bare være et resultat av at folk er opptatt av 

ulike saker. Det vil med andre ord ikke være de samme som sitter på gjerdet hver gang. 

De som ikke er opptatt av en sak, lar være å stemme i den bestemte saken (Klausen 

2004: 64). Deltakelse alene kan uansett ikke være den eneste indikatoren på om 

demokratiet fungerer eller ikke. I et deltakerdemokratisk perspektiv er det like viktig at 

det finnes ulike arenaer for deltakelse, og at folk dermed vil engasjere seg og få 

innflytelse på forskjellige måter. 

 En undersøkelse foretatt blant norske kommunepolitikere av NIBR viste at 

84,8 prosent av de spurte trodde at flere lokale folkeavstemninger var veien å gå for å 

øke folks engasjement i kommunepolitikken (Klausen 2004: 74). Spesielt mente 

politikerne at flere folkeavstemninger ville styrke interessen for kommunepolitikk fordi 

sakene på den måten ville får større oppmerksomhet. Likevel viser den samme 

undersøkelsen at flertallet er motstandere av å innføre bindende folkeavstemninger, men 

det er interessant å registrere at så mange som en av tre er åpne for et slikt forslag 

(Klausen 2004: 88). En lignende undersøkelse gjort blant innbyggerne viser at de er 

langt mer positive enn politikerne. Kun en av fire går i mot at velgerne skal ha rett til å 

forlange bindende folkeavstemninger og saker i kommunepolitikken (Klausen 2004: 

90). 

 Norge er ikke av de landene hvor innslaget av direkte demokrati i politikken er 

størst, men skiller seg ut fordi vi hadde avholdt relativt mange lokale folkeavstemninger 

før dette ble mer vanlig ellers i Vest-Europa (Adamiak 2002: 217). Direkte demokrati er 

altså langt fra noe fremmedelement i norsk politikk, og det er derfor ikke urimelig å tro 
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at forslag om flere direktedemokratiske innslag som for eksempel folkeavstemninger vil 

få støtte både blant velgere og politikere. 

4 IKT og demokratiet 

4.1 IKT gjør direkte demokrati mulig i praksis 

Den greske bystaten er et typisk eksempel på direkte demokrati. I Athen møtte de 

stemmeberettigede menn (kvinner og slaver hadde ikke stemmerett) fram på torget til 

rådslagning og beslutning. Hver enkelt borger fikk dermed medinnflytelse og 

medansvar for de beslutninger som ble fattet. Å delta i politiske beslutningsprosesser 

ble sett på som viktig for å utvikle den enkeltes personlighet, samtidig som man bidro til 

fellesskapets beste (Aardal 2002: 16). Men i takt med at samfunnet ble mer komplekst 

og antall deltakere økte, ble også ”allmøtedemokratiet” vanskeligere å gjennomføre rent 

praktisk. Det indirekte, representative demokratiet ble svar på de problemene det direkte 

demokratiet skapte (Christensen et al. 2004: 18). Paradoksalt nok lanseres direkte 

demokrati i dag som en løsning på det representative demokratiets problemer (Ibid).   

Tradisjonelt har altså diskusjonen rundt direkte demokrati ofte dreid seg om 

problemer rundt den praktiske gjennomføringen. Disse problemene er hovedsakelig 

knyttet til antall saker og forsamlingens størrelse. Det er rett og slett ikke mulig å samle 

alle stemmeberettigede på det lokale torget, diskutere saken et par timer og så stemme 

ved håndsopprekning hver gang en avgjørelse må taes. IKT fremstår derfor som en 

redningsplanke her. Over Internett kan tusenvis av borgere delta direkte i en avstemning 

på samme tid eller innenfor et begrenset tidsrom. Antall saker behøver heller ikke være 

en stor utfordring hvis IKT tilrettelegger for en oversiktlig og objektiv presentasjon av 

alternativene for velgerne. Disse framstillingene kan gjerne suppleres av for- og 

motargumenter, konsekvensanalyser m.m. ”Datamaskinene gir umiddelbar 

kommunikasjon, og nettet vil kunne ”frigjøre” innbyggerne fra det representative 

demokratiets grep”, skriver Christensen et al. (2004: 20). Den enkeltes oppfatninger og 

meninger vil kunne registreres raskt og effektivt, og folkeviljen kan leses av enkelt og 

greit. En aktiv og deltakende ”cyberborger” vil på denne måten erstatte tradisjonelle, 

kollektive, representative institusjoner (Ibid).  
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4.2 Demokratiske prinsipper i gjennomføring av valg /folkeavstemninger 

Selv om det er åpenbare fordeler knyttet til bruk av Internett innenfor en 

direktedemokratisk modell, gir samtidig prospektet om Internettavstemninger oss nye 

utfordringer knyttet til sikkerhet. Viktige demokratiske prinsipper må ivaretas for at 

borgerne skal kunne ha tillit til at avstemningsresultatet avspeiler folkemeningen, og at 

alle har deltatt under likeverdige og konfidensielle vilkår (Christensen et al. 2004: 49). 

Christensen et. al. har satt opp fem krav som må ivaretas av et valgsystem, og disse 

kravene vil også være relevante når det gjelder uravstemninger (2004: 49): 

4.2.1 Hemmelig valg 

Valgsystemet skal sikre velgerens konfidensialitet (anonymitet). Velgeren skal ikke 

kunne identifiseres, og selve valghandlingen skal foregå uten påvirkning fra andre. 

Prinsippet om hemmelig valg er en grunnleggende forutsetning i moderne 

demokratiteori (Christensen et al. 2004: 50). Ved avstemning over Internett åpner man 

for at den enkelte borger kan stemme hjemmefra, stemmehandlingen er dermed trukket 

utenfor rammene av et valglokale. Dette betyr at ansvaret for anonymitet delegeres til 

den enkelte (Ibid). Vi kan ikke kontrollere om SV-mor eller Krf-far henger over den 

unge håpefulle som skal avgi sin stemme over Internett for første gang. Spørsmålet blir 

da hvorvidt det er statens ansvar alene å sikre hemmelig valg, eller om det er nok at 

borgerne tilbys muligheten til å stemme i beskyttede omgivelser. Dette prinsippet 

praktiseres forskjellig også i dag, som eksempel kan man nevne den britiske ordningen 

med brevstemmegivning, der anonymitetsansvaret er delegert til den enkelte (Ibid).  

4.2.2 En mann – en stemme 

Stemmeretten må sikres. Kun de med stemmerett skal ha anledning til å stemme, 

samtidig som den enkelte velger kun skal kunne stemme en gang. Dette prinsippet kan 

ivaretas i en internettavstemning ved å sende ut en eller annen form for 

velgeridentifikasjon til alle stemmeberettigede som den enkelte bruker for å identifisere 

i selve stemmehandlingen. Utfordringen er at utsending av valgkort, PIN-koder og 

annen velgeridentifikasjon representerer en risiko fordi valgsendingen kan stjeles, og 

fordi den visuelle kontrollen man i dag har av kjønn og alder forsvinner når man trekker 

avstemningshandlingen ut av et kontrollert lokale. Likevel er det tiltak man kan gjøre 

for å begrense muligheten til å bruke ”stjålne stemmer”, noe vi vil komme nærmere inn 

på senere i rapporten. 
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4.2.3 Tilgjengelighet 

Valgsystemet skal være lett tilgjengelig, og operasjonelt gjennom hele valgperioden. 

For mange er økt tilgjengelighet nettopp hovedargumentet for å åpne for stemmegivning 

over Internett, fordi dette kan føre til økt deltakelse. Nestleder i Arbeiderpartiet, Hill-

Marta Solberg, har uttalt at folk må få ”stemme fra sin egen hjemme-PC” (Christensen 

et al. 2004: 15). Men en forutsetning for at man skal kunne benytte ny teknologi i 

demokratiske prosesser er at tilgangen til teknologien er bred i befolkningen. Både 

tilgangen til og bruken av Internett har vært eksplosiv de siste 10-20 årene, og i dag har 

hele 83 prosent av Norges befolkning tilgang til nettet, dvs. at over 3 millioner har 

mulighet til å bruke elektrisk kommunikasjon (Thurmann-Nielsen, 2005). Flere 

undersøkelser dokumenterer at Norge er blant de land i verden som har størst utbredelse 

av Internett (Christensen et al. 2004: 14).  

Likevel vet vi forholdsvis lite om hva nettet brukes til og hvilke holdninger folk 

har til Internettbruk. Og selv om stadig flere har tilgang til teknologien formelt sett, er 

det store skjevheter når det gjelder kunnskap om hvordan en datamaskin skal brukes. 

Unge menn med høy utdanning utgjør i dag den største brukergruppen av Internett, men 

kjønnsforskjellene er i ferd med å jevnes ut (Christensen et al. 2004: 15). Videre er det 

en tydelig sammenheng mellom inntekt og tilgang. Nesten alle med en årsinntekt over 

500 000 har Internett-tilgang, og disse står også for den største bruken av tjenester som 

e-post, bankoppdrag på nett, bestilling av varer og tjenester og kontakt med offentlige 

myndigheter (Ibid). Selv om vi ser at Internettbruken øker i aldersgruppen over 60 år, er 

det fortsatt bare ca. halvparten i denne gruppen som har tilgang til Internett (Thurmann-

Nielsen 2005). Det er også vesentlige geografiske forskjeller, der Rogaland, Oslo, 

Vestfold og Telemark topper statistikken over tilgang og bruk, mens Nord-Norge ligger 

lavest ((Christensen et al. 2004: 15). Alt dette peker mot at stemmegivning via Internett 

kan bidra til å skape uønskede skiller mellom rik og fattig, unge og eldre, lavt utdannede 

og høyt utdannede, kvinner og menn og mellom folk fra ulike landsdeler. Elektroniske 

avstemninger kan med andre ord føre til digitale skiller knyttet til sosiale grupper, og 

disse økonomiske og sosiale skillene vil trolig aldri helt forsvinne. Tilgang til 

teknologien vil for eksempel alltid være forbundet med en kostnad som mange ikke kan, 

eller vil, betale, og det er problematisk å knytte demokratiske rettigheter opp mot 

materielle forhold (Christensen et al. 2004: 15). Likevel vil vi understreke at intet 

valgsystem vil være helt nøytralt når det gjelder tilgjengelighet. I en travel hverdag kan 

det å begi seg til et stemmelokale være et problem i seg selv, dermed kan man si at 
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dagens system favoriserer folk med god tid. Mange nevner også at Internett er de unges 

medium, og at de i større grad vil delta ved avstemninger over Internett. Ikke minst for 

velgere med ulike typer handikap vil en Internettløsning gi forbedret mulighet til å avgi 

stemme i forhold til dagens løsning. 

4.2.4 Verifiserbarhet 

Valgsystemet skal være verifiserbart. Under og i etterkant av selve valget må det være 

mulig å kontrollere at velgernes anonymitet ivaretas, at stemmene registreres slik de 

skal, og at opptellingen er korrekt. Verifiserbarhet er ikke minst viktig for at velgerne 

skal ha tillit til valgsystemet, og føle seg sikre på at deres stemme blir talt. Når man selv 

putter en stemmeseddel i en urne vil man føle seg rimelig sikker på at stemmen kommer 

til å bli registrert, men for de fleste vil det være langt mer usikkerhet knyttet til en 

stemme som går ”usynlig” over nettet. Derfor er det kanskje på dette punktet vi møter 

de største utfordringene når vi skal vurdere en Internettløsning i forhold til dagens 

valgsystem. Vi har likevel forsøkt å finne en løsning på denne utfordringen, som vi vil 

komme nærmere tilbake til senere i rapporten. 

4.2.5 Korrekt resultat 

Valgresultatet skal være korrekt. Stemmer skal telles korrekt, og det skal ikke være 

mulig å legge til ugyldige stemmer, eller å endre eller slette gyldige stemmer. Her er det 

viktig å fremheve at det i en manuell håndtering av stemmesedler vil være betydelige 

feilkilder, som dobbeltstemmer, ugyldige stemmer, stemmesedler som mistes, sedler 

som telles mer enn en gang, manglende telling, feiltelling osv. Derfor bør kravet til 

IKT-løsninger være at de gir en høyere nøyaktighet enn manuelle systemer, og ikke at 

de skal være fullstendig feilfrie (Nødtvedt 2001: 6). Et velfungerende, elektronisk 

valgsystem vil kunne redusere velgerens mulighet til å gjøre feil som fører til at 

stemmen må forkastes. Den manuelle behandlingen av stemmesedler, som mottak, 

sortering, transport og telling vil i all hovedsak falle bort, og med det også flere mulige 

feilkilder knyttet til resultatet (Nødtvedt 2001: 8). Sikkerheten mot menneskelige feil 

blir dermed vesentlig høyere med bruk av IKT. Det er også verdt å nevne at innføringen 

av ny teknologi vil bidra til en mye raskere offentliggjøring av resultatet, noe som 

kanskje kan bidra at vi unngår overtramp i forbindelse med at resultater som egentlig 

ikke er klare blir offentliggjort for tidlig (Jfr. presidentvalget i USA i 2000, der Florida 

først ble gitt til Gore, og så til Bush).  
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4.3 Krav til systemet 

Vi skal nå gå over til å se på hvordan vi kan lage et system for å avholde 

folkeavstemninger over internett. Flere andre land har hatt stor suksess med å prøve ut 

et slikt system, og det bør også være muligheter i Norge. Vi har valgt å lage et system 

som hovedsakelig er beregnet på lokale folkeavstemninger i Norge. Systemet har vi 

laget ut fra egne betraktninger og kunnskaper, men vi har basert noen av ideene på 

løsninger fra et system som er laget i Estland (rapport fra The National Election 

Committee 2004) og fra systemet i Sveits. 

Før vi går over til å beskrive systemet vi har laget, må vi se litt på hvilke krav 

man må ta hensyn til når man designer et slikt system. Vi skal senere se på hvordan vi 

har klart å møte disse kravene. Det første man gjerne tenker på når det gjelder krav til en 

folkeavstemning over internett er sikkerheten. Gjennom media hører man stadig vekk 

om virus og hacking, og de aller fleste som har vært borti en datamaskin har også 

opplevd at den ”kræsjer”. Hvordan skal det da være mulig å holde en folkeavstemning 

over internett? Det har etter hvert blitt svært vanlig å benytte seg av internett til andre 

sensitive transaksjoner som krever svært høy sikkerhet. Blant annet er det vanlig med 

nettbanker, og man kan benytte kredittkort til å få kjøpt hva som helst over internett. 

Dette viser at det bør være mulig å lage et avstemmingssystem som er like sikkert som 

et tradisjonelt valg der man benytter stemmesedler og valglokaler. 

For å lage et sikkert system er det flere faktorer man må ta hensyn til. Mange av 

disse er knyttet til de demokratiske prinsippene vi gikk gjennom ovenfor. For det første 

må man sørge for at bare folk med stemmerett får stemme og at hver person bare får 

stemme en gang. Man må også være sikker på at stemmer ikke blir borte, hindre at 

uvedkommende endrer stemmer og beskytte seg mot falske servere. En annen utfordring 

når det gjelder sikkerhet, er at systemet må sikre anonymitet, samtidig som resultatet 

skal være verifiserbart i ettertid. Ved vanlige valg blir dette gjennomført ved at de 

anonyme stemmesedlene blir tatt vare på. Disse kan ikke endres og kan når som helst 

telles igjen senere. Ved elektroniske valg er det en litt større utfordring å sikre både 

anonymitet og verifiserbarhet. 

Et annet viktig krav man må stille til et IKT-basert avstemningssystem er 

brukervennlighet. Når man skal avholde uravstemninger over internett, stiller dette krav 

til brukeren om at han må benytte seg av internett. Og som designere av systemet må vi 

regne med at ikke alle brukerne er vant til å benytte seg av internett. Systemet må derfor 
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være svært lett å bruke. Men for å ivareta sikkerheten kan det heller ikke være for 

enkelt. Det er her viktig å finne en balansegang. For å gjøre det så brukervennlig som 

mulig kan man ha flere tilbud som hjelper brukeren. Blant annet bør en brukermanual 

følge med valgkortet i posten. Det må også være muligheter for å sende inn spørsmål og 

telefonnummer man kan ringe hvis man lurer på noe. En demonstrasjonsside der 

brukeren kan øve seg på å stemme uten av stemmen blir registrert vil også være med på 

å gjøre systemet mer brukervennlig. For å gjøre det enkelt for brukeren å få informasjon 

om saken det skal stemmes om, kan man legge ut lenker til forskjellige relevante sider. 

Det er også svært viktig at brukeren får tillit til systemet. Brukeren må tro at alt 

fungerer på riktig måte. En slik tillit kan skapes ved å ha god informasjon lett 

tilgjengelig. Alle deler av systemet må være nøye forklart sånn at bruker kan lese om 

det. En slik tillit er viktig for at folk skal ville benytte seg av systemet. En form for 

bekreftelse på at stemmen er mottatt er også viktig for å skape tillit til systemet. 

Den svakeste delen av et stemmesystem over internett er antageligvis 

stemmerens pc. Man har ingen mulighet til å kontrollere denne, og mobilitet og 

fleksibilitet er derfor viktig i systemet. Det vil si at systemet så langt det er mulig bør 

være uavhengig av plattformer og programmer. Systemet må altså kunne kjøres på alle 

operativsystemer og det må ikke stille krav til at brukeren har spesielle programmer 

installert. Men noen krav må stilles til brukerens pc. Den må åpenbart være koblet til 

internett, og det må også være installert en nettleser. Det bør ikke spille noen rolle 

hvilken nettleser som er installert. 

Størrelsesorden er et annet krav man må tenke på når man designer et IKT-

basert avstemningssystem. Det er viktig at systemet er skalerbart, slik at det kan 

benyttes på både små og store folkemengder. Man må også tenke på hvor mange 

valgalternativer det skal være støtte for. Vi har valgt å lage et system for en relativt liten 

befolkning, lokalvalg i Trondheim, med kun tre valgalternativer; for, imot og blank. 

Men det er da viktig å legge til rette for utvidelser. 

Korrekthet, robusthet og effektivitet er også viktige stikkord når det gjelder 

designet. Det er viktig at systemet handler riktig til enhver tid, også under ytre 

påvirkninger. Man må ikke miste resultater dersom det for eksempel blir strømbrudd 

eller nettet bryter sammen. Systemet må også tåle at svært mange avgir stemme 

samtidig. Men samtidig som systemet skal handle korrekt til enhver tid, må det også 

være effektivt. Det er viktig for å tilfredsstille brukeren. 
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Som vi har sett her er det svært mange ting man må tenke på når man designer et 

uravstemningssystem over internett. Vi skal nå beskrive systemet vi har laget og 

hvordan vi har gått fram for å møte alle disse kravene. 

5 Overordnet beskrivelse av systemet 

5.1 Systemets omfang 

Siden dette er et prosjekt der vi har hatt begrenset med tid, har vi blitt nødt til å begrense 

omfanget av systemet. Vi har derfor valgt å legge mest vekt på å ivareta sikkerhet, 

anonymitet og verifiserbarhet. Brukervennlighet og utseende har vi valgt å 

nedprioritere, men i kapittel 7.4 er det en diskusjon om hvordan dette burde vært gjort.  

Som nevnt er systemet vi har laget beregnet på uravstemninger der 

valgalternativene er for, imot og blank. Det er også beregnet på en relativt liten 

folkemengde. Dette er begrensninger vi har satt for å gjøre systemet lettere å håndtere. 

Vi har også hatt liten tilgang på servere slik at det ble vanskelig å lage noe som kan 

fungere på store folkemengder. Dette er likevel aspekter som lett kan legges til systemet 

vi har laget. 

Vi har tatt utgangspunkt i at lister over stemmeberettigede personer foreligger og 

at personlige innloggingskoder allerede er generert. Systemet har ikke støtte for å 

behandle flere valg samtidig, men dette kan gjennomføres ved å sette opp flere servere 

og kjøre det som flere separate systemer. 

Med disse forutsetningene og begrensningene i bakhodet skal vi nå gi en 

overordnet beskrivelse av hvordan systemet vi har laget fungerer. Detaljerte 

beskrivelser kommer vi tilbake til i kapittel 6. 

5.2 Systemets oppbygging 

Figur 5.1 viser en overordnet figur over de forskjellige delene i systemet vårt. Figuren 

viser også hvordan en stemme forflytter seg fra brukerens pc og til serveren der alle 

stemmene ligger. 
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Figur 5.1: Hovedelementer i systemet. 

Som vi ser består systemet av en klient, en gateway og en server. Klienten er en brukers 

datamaskin, og det kan derfor være mange klienter i systemet. Gatewayen er en server 

som sitter på informasjon om alle stemmeberettigede personer. Det er denne som avgjør 

om en person har lov til å stemme eller ikke. I serveren lagres alle stemmene som 

kommer inn. Disse ligger adskilt fra gatewayen for å hjelpe til å sikre anonymitet og 

sikkerhet. 

Kommunikasjon mellom de forskjellige enhetene foregår over Internett. Secure Socket 

Layer (SSL) benyttes for å sikre dataforbindelsen i nettverket. Dette forklares nærmere i 

kapittel 6.3. 

5.3 Systemets virkemåte 

For å gi en overordnet beskrivelse av systemet, tar vi utgangspunkt i en bruker. Alle 

stemmeberettigede personer er registrert i en database med en personlig kode og en 

verifiseringskode. Før et valg vil det sendes ut valgkort til alle stemmeberettigede 

personer som inneholder denne informasjonen samt en kvitteringskode. En bruker vil 

altså motta et valgkort i posten som inneholder følgende informasjon: 

- Personlig kode 

- Verifiseringskode 

- Kvitteringskode 

- Hjemmesideadressen til siden man kan stemme fra / sertifikatinformasjon om gateway 

- Brukermanual 

Når en bruker ønsker å avgi sin stemme, kan han sette seg ved en hvilken som 

helst pc som er koblet til Internett. For å logge seg på går brukeren inn på den oppgitte 

hjemmesiden og skriver inn sitt personnummer og den personlige koden. Denne 

informasjonen vil så sendes til en gateway. Denne gatewayen har tilgang til databasen 
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der alle stemmeberettigede personer er registret. Systemet er laget slik at 

verifiseringskoden slettes fra denne databasen når en person har stemt. Gatewayen 

sjekker om den personlige koden og personnummeret finnes i databasen og sjekker 

samtidig at personen ikke har stemt før ved å se om verifiseringskoden fortsatt er der. 

Dersom alt er i orden vil gatewayen gi brukeren tilgang til avstemmingssiden. Samtidig 

vil gatewayen sende med en kvitteringskode. Brukeren vil få opp denne 

kvitteringskoden på skjermen. Denne skal samsvare med kvitteringskoden på 

valgkortet. Vi har benyttet en slik kode for å forsikre brukeren om at han har logget på 

riktig gateway, og ikke en falsk server som utgir seg for å være stemmesiden. Dersom 

kvitteringskoden er til stede og er riktig kan brukeren gå videre for å avgi sin stemme. 

For å gi brukeren tilgang på stemmesiden benyttes en Java applet. Det er en 

applikasjon som kan lastes ned fra gatewayen og kjøre fra brukerens maskin. Dette 

forklares nærmere i kapittel 6.4 

På stemmesiden vil det komme opp et spørsmål og tre valgalternativer. Brukeren 

må krysse av for hvilket alternativ han ønsker å stemme og deretter trykke stem. 

Stemmen vil da krypteres og sendes sammen med den personlige koden til 

gatewayen. Kryptering beskrives i kapittel 6.1. Når gatewayen mottar denne 

stemmepakken, vil den hente fram verifiseringskoden til den gitte personlige koden i 

databasen. Verifiseringskoden slettes så fra databasen, og den krypterte stemmen og 

verifiseringskoden blir sendt videre til en server. 

Idet en bruker avgir stemmen sin, vil han få opp melding på skjermen om at 

stemmen er mottatt og registrert. Denne meldingen kommer fram uavhengig av om 

stemmen faktisk har kommet fram. Dersom dette systemet skulle vært tatt i bruk, måtte 

man implementert det slik at denne meldingen først kommer opp når stemmen er 

registrert i databasen. 

Når serveren mottar pakken med den krypterte stemmen og verifiseringskoden, 

er all kobling mellom stemme og bruker slettet. Det er kun den enkelte bruker som kan 

sin verifiseringskode. Vi har altså oppnådd anonymitet. Stemmen vil så dekrypteres og 

legges i en database sammen med verifiseringskoden. Når valgperioden er over, sorteres 

databasen etter verifiseringskoden og stemmene telles opp. Resultatet og alle stemmer 

med verifiseringskode legges ut på Internett. På denne måten offentliggjøres resultatet 

med en gang valget er over. Den enkelte bruker har også mulighet til å sjekke at akkurat 

hans stemme er registrert ved å finne igjen verifiseringskoden. På denne måten har vi 

oppnådd både anonymitet og verifiserbarhet. 
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I figur 5.2 er et sekvensdiagram som viser gangen i hva som skjer når en person 

ønsker å stemme. 

Klient Gateway Server

Kjører applet

Sjekker sertifikatet til gateway.
Leser offentlig nøkkel fra fil.

Krypterer klientens stemme med
den offentlige nøkkelen.

Dekrypterer stemmen
med privat nøkkel og 
legger inn i databasen

Registrerer har stemt
på pinkoden i databasen

Sjekker pinkode
og personnummer i

databasen. Sjekker om
klienten har stemt før.

Lagrer offentlig
nøkkel i fil

Genererer
nøkkelpar

Kvitteringskode

Koble til gateway

Pinkode og kryptert stemme

Din stemme er mottatt

Kryptert stemme

Applet lastes ned til klient

Aksepterer kvitteringskode

Pinkode og personnummer

Offentlig nøkkel

Koble til server

 

Figur 5.2: Sekvensdiagram 
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6 Teknologier benyttet i systemet 

Vi vil i de neste avsnittene forklare litt om de teknologier som systemet vårt bygger på. 

Vi starter med kryptering som er en måte å formidle hemmelig informasjon gjennom en 

usikker kanal på. Videre vil vi beskrive digitale sertifikater som kan identifisere 

elektroniske meldinger, og en beskrivelse av Public Key Infrastructure, PKI, som er en 

måte å organisere ”tillitskjeder” av sertifikater på. Vi beskriver også teknologien kalt 

Secure Socket Layer, SSL, som kan opprette ”sikre” dataforbindelser over nettverk, og 

til slutt gir vi en beskrivelse av signerte Java applets. Java applets er Java applikasjoner 

som lastes fra en tjener og kjøres lokalt på en klients datamaskin. Selvsagt bygger 

systemet seg også på internett / nettverk og alle dets teknologier, men vi tar vi ikke med 

beskrivelse av dette. Vi utelukker også beskrivelse av databaseverktøyet MySQL og 

programmeringsspråket Java og Java Server Pages selv om det er disse 

utviklingsverktøyene vi har brukt for å lage systemet. For mer informasjon om 

sistnevnte henviser vi til ”MySQL Developer Zone” og ”A Sun Developer Network 

Site”. 

6.1 Kryptering 

I tilfeller der man har sensitiv informasjon som man ønsker skal være hemmeliggjort 

ovenfor andre kan man ta i bruk kryptering. Ved å kryptere en melding vil andre ikke 

være i stand til å få noe meningsfull informasjon ut av denne meldingen forutsatt at 

krypteringen er tilstrekkelig god. I slike tilfeller er det bare de partene som kjenner 

nøkkelen som ble brukt til å kryptere meldingen som kan gjenvinne den originale 

meldingsversjonen. Gjenvinning eller restaurering av en slik kryptert melding til den 

originale gjøres ved dekryptering. For at dekrypteringen skal ende i vellykket resultat 

må som sagt krypteringsnøkkelen være kjent i dekrypteringsprosessen. Det finnes svært 

mange forskjellige måter å kryptere informasjon på, og disse krypteringsmåtene 

defineres og utføres gjerne av krypteringsalgoritmer. 

- En nøkkel er ofte et tall eller en kode som bare er kjent blant de partene som ønsker å 

gjøre kryptert meldingsutveksling. 

- En algoritme er en prosedyre eller en mengde instrukser som en datamaskin kan følge 

for å løse et spesifikt problem eller en oppgave. 

- En krypteringsalgoritme er en prosedyre eller en mengde instrukser som en 

datamaskin kan følge for å kryptere informasjon. Disse algoritmene mates med en 

aktuell nøkkel. 
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Noen krypteringsalgoritmer går for å være sikrere enn andre. Sikkerheten kan 

måles i kompleksiteten som trengs for at utenforstående skal kunne finne fram til 

krypteringsnøkkelen som brukes. Dette måles gjerne i regnekraften eller tiden som en 

superdatamaskin eller et sett av samarbeidende og distribuerte maskiner vil bruke på å 

gjøre dette. I teorien kan selvsagt en skurk som ønsker å dekryptere informasjon som 

ikke er tiltenkt han eller henne, ha usannsynlig flaks og gjette seg frem til riktig 

krypteringsnøkkel. Men som sagt er dette i praksis nærmest umulig da søkerommene 

blant nøklene er gigantiske for mange krypteringsalgoritmer. Man kan heller ikke 

garantere at krypteringsalgoritmene ikke kan knekkes, men dette er også svært 

usannsynlig blant mange av dagens ”sikre” krypteringsalgoritmer da disse har levd i 

lang tid uten brutt tillit. Dette kan man i teorien ikke bevise, men dersom en person 

knekker slike algoritmer, så er det grunn til å tro at denne personen publiserer dette for å 

oppnå heder, ære og muligvis en økonomisk himmel, og ikke minst for å 

”revolusjonere” krypteringsverdenen fremfor å drive skurkevirksomhet. Selv for 

verdens beste datamaskiner opererer krypteringsalgoritmene med vanvittige 

kodeknekkingstider forutsatt at nøkkellengdene holdes à jour i forhold til 

datamaskinytelsen. Det er nemlig verdt å merke seg at når ytelsene blant datamaskinene 

øker, så kan man også øke nøkkellengdene slik at søkerommene blir enda større og 

vanskelighetsgraden for å knekke krypteringer i så måte bevares. 

Kryptering deles gjerne i to hovedtyper som kalles symmetrisk og asymmetrisk 

kryptering. Symmetrisk kryptering er den eldste der de kommuniserende parter benytter 

samme nøkkel for både å kryptere og dekryptere. Asymmetrisk kryptering benytter seg i 

stedet av et par av nøkler. Disse nøkkelparene består av en privat nøkkel og en offentlig 

nøkkel. Den private nøkkelen er hemmelig for hver av de kommuniserende partene. 

Videre har hver av de kommuniserende partene også en offentlig nøkkel som ikke er 

hemmelig ovenfor de andre partene. Ved asymmetrisk kryptering vil avsender kryptere 

informasjon med den offentlige nøkkelen til den tiltenkte mottakeren. Det er da ene og 

alene bare mottakeren (eller en som besitter samme private nøkkel som han/henne) som 

kan dekryptere denne informasjonen på en vellykket måte. Asymmetriske 

krypteringsalgoritmer baserer seg derfor på en eller annen sammenheng mellom den 

private og offentlige nøkkelen. For gode krypteringsalgoritmer er disse sammenhengene 

vanskelige å finne selv for superdatamaskiner når vi tenker på tidskompleksiteten disse 

har. Mer informasjon om kryptering finnes i (Stallings 2003). 
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I systemet vårt bruker vi en krypteringsalgoritme kalt RSA. Sikkerheten i denne er 

hovedsakelig basert på at det viser seg å være svært vanskelig å faktorisere store heltall, 

som er produkter av primtallsfaktorer, på en tilstrekkelig effektiv måte. Her forutsettes 

det at disse heltallene er svært store, gjerne av størrelsesordener på tusener av bit. Mer 

opplysninger om dette samt bevis for at RSA virker korrekt finnes i (Cormen, 2001). 

RSA genererer nøkkelpar som følger (Stallings 2003): 

Velg to store primtall p og q som ikke er like 

Kalkuler n = p x q 

Kalkuler φ(n) = (p-1)(q-1) 

Velg et heltall e 

der 1 er største felles divisor mellom φ(n) og e, og 1<e<φ(n) 

Kalkuler d slik at  

de mod φ(n) = 1 

Den offentlige nøkkelen består da av {e,n} 

Den private nøkkelen består da av {d,n} 

 

Kryptering ved RSA gjøres så ved funksjonen (Stallings 2003) : 

C = M^e (mod n) der  

 C er kryptert versjon av melding 

M er helstallrepresentasjon av melding i klartekst 

{e, n} er offentlig nøkkel 

 

Deryptering ved RSA gjøres ved funksjonen (Stallings 2003): 

M = C^d (mod n) der  

M er helstallrepresentasjon av melding i klartekst 

 C er kryptert versjon av melding 

{d, n} er privat nøkkel 

 

I systemet vårt bruker vi RSA med nøkkellengder på 1024-bits, og for denne 

krypteringsalgoritmen går dette for å være en god kryptering. William Stallings skriver 

for eksempel dette om RSA algoritmen: 

”Currently, a 1024-bit key size (about 300 decimal digits) is considered strong enough 

for virtually all applications.”  (Stallings 2003). 
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  I systemet vårt har databaseserveren den private nøkkelen, og gatewayserveren 

og appleten den offentlige nøkkelen. Systemet oppererer altså med kun et nøkkelpar for 

alle brukere. 

Det asymmetriske nøkkelsystemet åpner også for digitale signaturer som gjør det 

mulig for en mottaker å sjekke om dokumentet faktisk kommer fra den avsenderen som 

dokumentet utgir seg for å komme fra. Dette gjøres ved å bruke nøkkelparet på en annen 

måte enn det asymmetrisk kryptering gjør. Avsender vil da kryptere dokumentet med 

sin private nøkkel. Mottaker kjenner avsenders offentlige nøkkel og dekrypterer 

dokumentet. Det kommer da bare meningsfull informasjon ut av 

dekrypteringsalgoritmene hvis avsender har kryptert med en privat nøkkel som utgjør 

nøkkelpar sammen med den offentlige nøkkelen til den påståtte avsenderen. På dette 

viset avdekkes det om dokumentet kommer fra falsk avsender eller ikke. 

6.2 Digitale sertifikater og Public Key Infrastruct ure, PKI 

Gode kritiske spørsmål som man kan stille seg når man bruker et datanettverk kan være 

hvem man faktisk prater med, og om denne samtalepartneren faktisk er den som 

samtalepartneren utgir seg for å være. Kanskje man til og med ønsker å identifisere seg 

selv eller sin egen datamaskin ovenfor andre. Datakommunikasjon over nettverk krever 

derfor en form for autentisering. På grunn av dette oppstår behovet for en eller annen 

standardisert form for identifikasjon. Et digitalt sertifikat er et forsøk på en slik 

identifikasjon. Dette kan sammenlignes med et bilsertifikat, bankkort eller liknende, 

fordi det autoriserer bæreren til å utføre spesielle operasjoner. Løsningen med digitale 

sertifikater går antakelig for å være blant de bedre løsningene man har kommet opp med 

foreløpig, i hvert fall hvis man tar med i betraktningen at løsningen skal være velegnet 

til praktisk bruk over store nettverk med mange brukere. 

Et digitalt sertifikat er et elektronisk dokument som binder en offentlig nøkkel til 

en person, bedrift eller organisasjon. Struktur og innholdstype følger en standard kalt 

X.509 (Stallings 2003). Sertifikater som følger denne standarden består av to deler, en 

lesbar del i betydning klartekst, og en kryptert del. Den krypterte delen består av den 

offentlige nøkkelen samt en digital signatur. 

- Den digitale signaturen av et X.509 sertifikat inneholder enkelt sagt en kryptert 

versjon av de andre delene av sertifikatet. Krypteringen er foretatt med signerers 

private nøkkel. 
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- Signerer går god for at det aktuelle sertifikatet inneholder riktige opplysninger som 

samsvarer med den aktuelle personen, bedriften eller organisasjonen som sertifiseres, 

og at sertifikatet brukes av denne. 

 

Den lesbare delen av sertifikatene inneholder blant annet opplysninger som: 

- identitet som navn, adresse, by, land, m.m. 

- nettadresse 

- sertifikatets utløpsdato 

- utstedere av dette sertifikatet som er en lesbar versjon av signerer 

- Alle som stoler på og kjenner signerers offentlige nøkkel kan dekryptere sertifikatets 

digitale signatur og sjekke om informasjonen stemmer overens med den lesbare delen 

av sertifikatet. På dette viset kan man avdekke falske sertifikater som angir falske 

signerere. Dette forutsetter selvfølgelig at den private nøkkelen er holdt hemmelig 

ovenfor mulige svindlere. 

Av den mengden informasjon som et digitalt sertifikat inneholder så kan vi nok 

si at utsteder og nettadresse er de viktigste i tillegg til den krypterte delen. 

Utstederinformasjon angir hvem som går god for at dette sertifikatet er riktig og 

holdbart, og nettadressen angir hvilken adresse dette sertifikatet er gyldig for. Med 

andre ord knytter sistnevnte et sertifikat til en internettadresse. En nettsurfer kan for 

eksempel da sjekke at adressen i nettleseren stemmer overens med nettadressen som 

oppgis i sertifikatet til den tjenesteytende maskinen. Dersom nettadressene ikke 

samsvarer bør det ringe en bjelle hos nettsurferen om at denne nettsiden trolig ikke bør 

stoles på.  

Figur 6.1 viser en grafisk versjon av sertifikatet som identifiserer gateway-

tjeneren i systemet vårt. Vi ser blant annet at sertifikatets nettadresse (”Subject”) er 

”129.241.131.30”, og at tjeneren med organisasjonsnavn ”Valg tjener” er lokalisert i 

”Trondheim. Utsteder/”Issuer” i dette tilfellet er sertifikatinnehaver/”Subject” selv. 

Senere avsnitt beskriver mer om dette. 
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Figur 6.1: Sertifikat 

6.2.1 Public Key Infrastructure 

Hvordan kan vi så stole på at disse sertifikatene faktisk er autentiske? Til dette bruker 

man det som kalles rotsertifikater og sertifiseringsautoriteter og hierarki mellom disse, 

selv om også dette til syvende og sist ”bare” er basert på tillit. Denne 

løsningen/oppbygningen kalles Public Key Infrastructure, PKI (PKI - Public Key 

Infrastructure). Som nevnt tidligere kan noen gå god for at et sertifikat er gyldig, og 

disse noen er ofte spesielle ”bedrifter” eller såkalte sertifiseringsautoriteter som livnærer 

seg på nettopp dette. En organisasjon, bedrift eller person kan da få en slik 

sertifiseringsautoritet til å gå god for sitt sertifikat dersom denne sertifiseringsautoriteten 

signerer (går god for) organisasjonens, bedriftens eller personens sertifikat. For å få en 

slik signering må man nødvendigvis først måtte identifisere seg ovenfor 

sertifiseringsautoriteten ved tradisjonelle metoder (fysisk oppmøte med identifikasjon, 

telefon med sensitive opplysninger, eller liknende), slik at sertifiseringsautoriteten kan 

sjekke disse opplysningene opp mot de opplysningene som legges i det digitale 

sertifikatet. I tillegg må man ganske sikkert også måtte oppgi hvilken type sertifikat man 
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trenger (for eksempel tjener eller personlig sertifikat) samt nødvendig varighetslengde 

på sertifikatet, og for et pengebeløp mottar man da sitt digitale sertifikat signert av 

denne sertifiseringsautoriteten. Sertifiseringsautoritetene er selv igjen signert av andre 

sertifiseringsautoriteter, og til syvende og sist når man en gruppe av 

sertifiseringsautoriteter på toppnivå av hierarkiet, som har digitale sertifikater som 

kalles rotsertifikater. Disse rotsertifikatene har vunnet nettleserprodusentenes tillit, slik 

at nettlesere som eksempelvis Microsoft Explorer og Netscape har innebygget tillit til 

disse rotsertifikatene, som eksempelvis VeriSign og Thawte er representanter for. 

Sertifiseringsautoritetene lagrer sertifikatene og fungerer som oppslagsverk for å finne 

frem til aktuelle personers, bedrifters eller organisasjoners digitale sertifikat. 

- Når en sertifiseringsautoritet signerer et sertifikat vil sertifiseringsautoriteten 

integreres i det digitale sertifikatet i form av å være utsteder i det digitale sertifikatet. 

- Utrykket rotsertifikat brukes både om de egentlige rotsertifikatene på toppen av 

tillitskjeden, men også om sertifiseringsautoriteter på lavere trinn. 

- De egentlige rotsertifikatene er selvsignerte. 

- Det er verdt å merke seg at man kan tilpasse de fleste nettlesere av relativt nyere grad 

til å bare ha tillit til de sertifiseringsautoritetene eller hvilke som helst sertifikater man 

selv ønsker. 

Figur 6.2 illustrerer hierarkioppbygningen av PKI. Figuren er hentet fra (The 

PUBLIC-KEY Infrastructure). CA står her for certification authority / 

sertifiseringsautoriteter. 
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Figur 6.2: Hierarki med sertifiseringsautoriteter 

 

La oss ta et enkelt scenario som angår tillit basert på sertifikater: 

1) Alice besitter et rotsertifikat. 

2) Bob og Alice kjenner og stoler på hverandre. 

3) Charles og Alice kjenner og stoler på hverandre. 

4) Charles kjenner ikke Bob, men ønsker å identifisere seg ovenfor han. Etter 

etterspørsel fra Charles signerer Alice sertifikatet til Charles. 

5) Bob ser at sertifikatet til Charles er signert av Alice, og siden Bob stoler på Alice, så 

velger Bob også da å stole på Charles. 

 

Det oppstår naturligvis behov for å spesifisere hvor langt ut i sertifikatkjeden fra 

rotsertifikatet man ønsker å ha tillit til, siden tilliten til sertifikatene i kjeden 

nødvendigvis synker jo lengre bort man kommer fra rotsertifikatet. Det er ”lettere” å 

svindle venners venner enn venner. La oss utvide scenarioet over: 

6) Daniel og Charles kjenner og stoler på hverandre, og Daniel ønsker å identifisere 

seg ovenfor Bob. Etter etterspørsel fra Daniel signerer Charles sertifikatet til 

Daniel. 

7) Skal Bob akseptere Daniel i tillegg til Alice og Charles? Det er rimelig å tro at 

Charles ikke har like stor motvillighet mot å svindle Bob som det Alice har, og dette 

forverrer seg jo lengre ut i kjeden fra rotsertifikatet man går. Dersom Bob har en 

aksept på lengde 1 så aksepterer han bare Alice og Charles. Hvis han derimot har 

en akseptlengde på 2 så aksepteres også Daniel. 

 

Valget om hvor mange nivåer ut fra et rotsertifikat tilliten skal strekke seg ut over 

bestemmes av applikasjonene/brukerne/tjenerne som mottar et sertifikat, som for Bob i 

scenarioene ovenfor. For brukere av systemet vårt spiller denne grensen ingen rolle da 

sertifikatene vi bruker er selvsignerte og følgelig ikke har fått tillit hos noen 

sertifiseringsautoritet. Dette kan vi se i figur 6.1 ved at ”Issuer”/utsteder og 

”Subject”/innehaver er identiske. Dette betyr at det er sertifikatinnehaver selv som går 

god for at sertifikatet er riktig og holdbart. Dette lukter selvfølgelig av risiko lang vei, i 

og med at svindlere lett kan gå god for seg selv. Men fordi vi bare er studenter som tar 

faget ”Eksperter i Team” vil vi ikke bruke penger på å registrere tjenerne våre hos en 

sertifiseringsautoritet. Vi må da leve med at de sertifikatene vi bruker for å identifisere 
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tjenerne i systemet vårt ”bare” er selvsignerte. Dersom noen vil bruke systemet vårt 

eller et tilsvarende system basert på sertifikater i en reell situasjon bør man selvsagt 

registrere seg og kjøpe og beholde tillit hos en eller annen sertifiseringsautoritet. Når 

dette er sagt så benytter systemet vårt seg av innlogging og kvitteringskodeinformasjon 

ovenfor brukerne, som faktisk erstatter nødvendigheten av denne tilliten og gjør 

systemet autentiseringssikkert likevel. Vi skriver mer om dette i vår forklaring av 

Secure Socket Layer. Når det gjelder kommunikasjonen mellom gateway og 

databasetjener der stemmene lagres, så har vi gitt gatewayen tillit til databasetjeneren og 

databasetjeneren tillit til gatewayen på en sikker måte ved å manuelt legge inn tillit til 

disse sertifikatene på maskinene. 

Sertifiseringsautoritetene har som en viktig jobb å finne ut om noen av dens 

overordnede sertifiseringsautoriteter eller spesielt om noen av sine underlagte 

sertifikater bryter tilliten. Dersom et sertifikat bryter en tillit vil man da måtte iverksette 

tiltak som på en eller annen måte kan få frem at det aktuelle sertifikatet ikke lenger er 

gyldig. Dette er en av grunnene til at man opererer med utløpsdatoer på sertifikatene, 

slik at eventuell fornyelse av sertifikat nektes. Når det er sagt så er nok den viktigste 

grunnen til utløpsdatoene at gamle nøkler må skiftes ut med jevne mellomrom, for å 

redusere faren for kodeknekking. I tillegg til utløpsdatoer opererer man også med noe 

som kalles certificate revocation list, CRL. Dette er en slags svarteliste som blant annet 

inneholder opplysninger om hvilke sertifikater som er inndradd sammen med en grunn 

til dette (Certificate Revocation List). CRL finnes på tjenere som er dedikert til dette 

formålet. Slike tjenere fungerer som oppslagsverk som man bør sjekke mot eventuelle 

sertifikater man har kontakt med. Vi merker oss her at løsningen ikke er optimal eller 

ideell da det er begrensninger sikkerhetsmessig med tanke på tidsforsinkelser fra en 

person oppdager at et sertifikat har brutt tilliten, til CRL tjenere er varslet og 

oppdateringer av disse er utført. 

For å generere sertifikatene i systemet vårt brukte vi kommandolinjeverktøyet 

keytool som inngår i mange Java pakker. Mer informasjon om Java og keytool finnes på 

(A Sun Developer Network Site). Ved generering av sertifikatene må man i tillegg til å 

oppgi selve sertifikatinformasjonen (klartekstinformasjon som nevnte tidligere), 

spesifisere nøkkellengde og hvilken asymmetrisk krypteringsalgoritme man skal bruke 

for å generere nøkkelparet. Vi brukte RSA med nøkkellengder på 1024 bits. 
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6.3 Secure Socket Layer, SSL 

SSL er en protokoll designet for å sikre datakommunikasjon over nettverk. Protokollens 

første versjon ble utarbeidet av Netscape Communications, og med tilbakemeldinger og 

forslag til forbedringer fra offentligheten og industrien har man i dag kommet frem til 

versjon 3, som brukes av de fleste nettsteder hvor autentisering og konfidensialitet er 

påkrevd (Stallings 2003). Det er verdt å merke seg at SSL benytter digitale sertifikater 

for å identifisere kommuniserende parter. 

- En protokoll er et sett av regler som angir hvordan to eller flere datamaskiner skal 

kommunisere med hverandre samt hvilke meldingsformater de skal bruke. 

- Autentisering innebærer at man kan sjekke identiteten til den andre parten man 

kommuniserer med. 

- Konfidensialitet innebærer at informasjonen som mottas og sendes, holdes hemmelig 

for alle andre enn de to som kommuniserer. 

SSL protokollen er fleksibel i den forstand at den støtter flere muligheter for valg av 

krypteringsalgoritmer og hvordan klient og tjener skal forhandle seg frem til enighet om 

å bruke en av disse. Forhandlingen gjelder ikke bare valget av hvilken algoritme som 

skal brukes, men også hvilke parametere denne skal mates med, og hvor store nøkler 

man vil bruke og lignende. 

SSL protokollen tilbyr sikkerhetstjenester til flere høyereliggende protokoller 

som for eksempel hypertext transfer protocol (HTTP), som brukes mye i 

nettkommunikasjon og er litt kjent blant de fleste internettbrukere. HTTP som bruker 

SSL kalles hypertext transfer protocol secure (HTTPS), og benyttes av de fleste 

nettsider som forlanger sensitiv informasjon. Nettbanker er et slikt eksempel. Nettlesere 

som Netscape og Microsoft Explorer kommer med SSL ferdig integrert, og disse viser 

synlige tegn når man etablerer kontakt med tjenere via HTTPS (Stallings 2003). For 

eksempel vil man i Microsoft Explorer se et ikon med bilde av en hengelås, og fremre 

del av adresselinjen vil være HTTPS. Noen hevder at den største suksessen med SSL er 

at all kompleksiteten holdes skjult for brukerne (TTM4135 2005). Spesielt interesserte 

kan allikevel finne mer informasjon om den SSL koblingen man har etablert ved å for 

eksempel klikke hengelåsikonet. Informasjonen man får opp omfatter 

krypteringsalgoritme og nøkkelstørrelse i antall bits, sertifikatet til maskinen man har 

forbindelse med osv. 
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Handshake protokollen er en viktig del av SSL fordi den tilbyr funksjonaliteten 

som gjør det mulig for klient og tjener å autentisere hverandre, og til å forhandle seg 

frem til et valg av krypteringsmetode samt krypteringsnøkler (Stallings 2003). Figur 6.3 

illustrerer en av flere ulike måter dette kan foregå på (måtene bestemmes alt ettersom 

hvilke ønsker og ressurser som klient og tjener sitter på). Figuren er forenklet ved at 

mange detaljer i SSL ikke er tatt med. 

Figuren illustrerer en av flere mulige to-veis SSL handshake scenario. Dette 

kalles to-veis fordi ved å følge denne framgangsmåten så vil både klient og server være 

sikre på at de kommuniserer med motparten, og ingen andre som utgir seg for å være en 

av disse. Dette forutsetter at både klientens og tjenerens sertifikat er gyldige og at 

partenes hemmelige nøkler som ble brukt til å generere sine respektive sertifikater ikke 

er avslørt til noen utenforstående. Dette er en noe generell fremstilling som bare bruker 

sertifikater og en asymmetrisk algoritme, for eksempel RSA, til å generere nye nøkler. 

De nye nøklene kan så brukes av andre krypteringsalgoritmer, enten symmetriske eller 

asymmetriske. Denne fremstillingen kan kanskje i noens øyne sees på som en ”skyte 

spurv med kanon” - løsning, siden man bare kan fortsette å bruke den asymmetriske 

krypteringsalgoritmen og da følgelig ikke behøve å generere nye nøkler. Dog støtter 

SSL mange krypteringsalgoritmer, og derav viser vi denne noe generelle figuren. Det er 

også verdt å nevne at hvis symmetriske krypteringsalgoritmer velges, så behøver klient 

og tjener bare å generere en nøkkel og komme frem til enighet om å gjøre bruk av den. 
T
id

 
Figur 6.3: To-veis SSL handshake 
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Gangen i hendelsesforløpet i figur 6.3 er som følger: 

- Klienten tar initiativet og kontakter tjeneren (”Hallo”). Dette kan for eksempel skje 

ved at klienten skriver inn https:// etterfulgt av tjenerens internettadresse i 

adressefeltet. 

- Tjeneren mottar innkommende melding fra klienten og sender sitt offentlige 

sertifikat samt en anmodning om klientens offentlige sertifikat til klienten. 

- Klienten mottar tjenerens sertifikat og leser tjenerens offentlige nøkkel. Klienten 

generer en nøkkel av lengde i tråd med sikkerhetsbestemmelsene som klienten og 

tjeneren allerede har blitt enige om. Denne nøkkelen krypteres med tjenerens 

offentlige nøkkel og sendes til tjeneren sammen med klientens sertifikat. 

- Tjeneren mottar klientens sertifikat og leser klientens offentlige nøkkel. Tjeneren 

generer en nøkkel av lengde i tråd med sikkerhetsbestemmelsene som klienten og 

tjeneren allerede har blitt enige om. Denne nøkkelen krypteres med klientens 

offentlige nøkkel og sendes til klienten. Kryptert melding som inneholder 

nøkkelen som ble generert på klientsiden blir nå dekryptert med tjeneres offentlige 

nøkkel. Tjeneren vet nå at klienten vil kryptere med denne nøkkelen videre i 

kommunikasjonen. 

- Klienten mottar kryptert melding som inneholder nøkkelen som ble generert på 

tjenersiden. Klienten dekrypterer denne meldingen og vet nå at tjeneren vil 

kryptere med denne nøkkelen videre i kommunikasjonen. 

I praksis er det ofte ikke nødvendig med en to-veis SSL handshake, da tjeneren ofte ikke 

har behov for å autentisere klienten, eller at dette foregår ved innlogging eller lignende. 

I slike tilfeller kan klient og tjener bruke en-veis SSL handshake. I en-veis SSL 

handshake er det bare viktig at klienten kan forsikre seg om at tjeneren den snakker med 

er riktig tjener. Tilsvarende som i to-veis forutsetter dette at tjenerens sertifikat er gyldig 

og at tjenerens hemmelige nøkkel som ble brukt til å generere sertifikatet ikke er avslørt 

til noen utenforstående. Her anvendes en asymmetrisk krypteringsalgoritme på 

beskjeder fra klient til tjener. Figur 6.4 illustrerer en variant av en-veis SSL handshake. 

Denne er også forenklet i forhold til de mange detaljer som finnes i SSL protokollen. 
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Figur 6.4: En-veis SSL handshake 

 

Gangen i hendelsesforløpet i figuren er tilsvarende som i to-veis, med unntak av at 

tjener anmoder om å få klientens sertifikat, og at tjeneren genererer en egen nøkkel og 

sender denne til klienten. I videre kommunikasjon vil klienten kryptere meldinger med 

tjenerens offentlige nøkkel, og tjeneren kryptere meldinger med den nøkkelen som ble 

generert på klientsiden. Alternativt kan begge sider kryptere med nøkkelen som ble 

generert på klientsiden hvis det er en symmetrisk krypteringsalgoritme som skal brukes. 

På grunn av hensynet til brukervennlighet har vi i systemet vårt gjort bruk av 

slik en-veis SSL med innlogging mot brukerne/velgerne. En alternativ to-veis SSL ville 

ha krevd at brukerne måtte anskaffe sine egne sertifikat, få dem godkjent og installere 

dem i sine nettlesere. Dette er nok litt utenfor den alminnelige kunnskapen og interessen 

til en vanlig internettbruker, og det gjorde denne beslutningen rimelig enkel. Likevel må 

det sies at vi også har implementert to-veis SSL handshake i systemet vårt, mellom 

gateway og tjener. 

6.4 Signert Java applet 

I systemet vårt bruker vi en signert Java applet. Appleter er essensielt programmer som 

blir lastet fra tjener over til klient som kildekode, og som deretter blir eksekvert lokalt 

på klienten. Det er ganske vanlig å finne appleter på internett, og disse skiller seg mye 

fra ”tradisjonelle” servlets og scripts som eksekveres på tjener for så å bare formidle 

resultatene til klient. Innebygd i nettleserne finnes kode som aksepterer slike appleter 

forutsatt at disse ikke inneholder kode som strider mot sikkerhetsbestemmelser med 

tanke på klienten. Slike sikkerhetsbestemmelser er eksempelvis det å ha lese og 

skriverettigheter til klientmaskinen og liknende. Signerte appleter har derimot lese og 



 36 

skriverettigheter til klientmaskinen, da disse er identifisert med digitale sertifikat. En 

internettsurfer vil ved anmodning om å aksessere en signert applet først motta et 

spørsmål om han/hun vil stole på denne appleten. Da er valget opp til brukeren om 

han/hun vil stole på at den signerte appleten ikke har skumle hensikter på brukerens 

lokale maskin. Mer informasjon om signert og usignert applet finnes på (A Sun 

Developer Network Site). I systemet vårt brukes appleten til å lese og kryptere stemmen 

fra brukeren, og sende den over til gatewayen. Verdt å nevne er at dette skjer ved en 

melding på ”innsiden” av SSL protokollen, slik at stemmen mellom klient og gateway 

faktisk er dobbelkryptert. 

7 Diskusjon 

7.1 Et positivt tilskudd? 

I Norge har vi ikke noe solid grunnlag for å si hvordan en vridning mot 

direktedemokrati i lokalsamfunnet vil påvirke engasjement og valgdeltagelse. 

Eksempelet fra Brasil viser en betydelig økning i politisk engasjement blant 

befolkningen som følge av innføring av en direktedemokratisk modell. Porto Alegre er 

imidlertid vanskelig sammenlignbar med norske forhold som vi kjenner dem, og en 

tilsvarende modell gjennomført i Norge vil ikke kunne forventes å ha samme resultater 

her som i Porto Alegre. Sveits er et land som ligger mye nærmere Norge, både 

geografisk og kulturelt, og erfaringer fra Sveits vil i så måte i større grad være 

overførbare til norske forhold. Systemet i Sveits har de senere årene, ettersom antall 

avstemninger i året har økt, blitt oppfattet som et mer og mer tungrodd og 

ressurskrevende system, noe som også har blitt satt i sammenheng med synkende 

valgdeltagelse i de enkelte avstemningene. Det foreligger ikke fyldige data på e-

avstemningenes effekt på valgdeltagelsen da dette er et forholdsvis nytt system i Sveits. 

Etter vår mening vil lokale folkeavstemninger i Norge kunne bidra til en generell økt 

deltagelse i lokalpolitisk debatt og ha en positiv innvirkning på innbyggernes 

engasjement i lokalsamfunnet, særlig om stemmeavgivingen gjøres enkel og lite 

tidkrevende ved bruk av et system basert på Internett. Dessuten anser vi i forbindelse 

med folkeavstemninger at en regel om at folkelig initiativ gjennom underskriftslister 

ytterligere vil kunne være med på å føre til at avstanden fra den enkelte innbygger til en 

lokal politisk beslutning blir kortere, og derved øke folk flests innsikt og deltagelse i 

lokalpolitikken. 
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7.2 Sikkerhet 

For å definere i hvor stor grad systemet vårt er sikkert, er det mange faktorer som spiller 

inn. Blant annet er standard nettsikkerhet en viktig faktor. Siden systemet vårt er 

implementert på et høyt abstraksjonsnivå og er direkte og indirekte avhengig av 

teknologier på lavere nivå, beror sikkerheten i vårt system blant annet på hvor sikre 

disse teknologiene i sin tur er. Disse teknologiene igjen kan være bygd opp av lavere 

nivås teknologier igjen osv. Felles for disse teknologiene er at ofte høy grad av 

kompleksitet, og som følge av det kan de inneholde svakheter eller hull som hackere og 

andre kan utnytte. Typiske eksempler på slike teknologier i tillegg til de som vi allerede 

har nevnt (SSL, RSA, PKI, sertifikater) er operativsystemer og nettlesere samt 

internettprotokoller og lignende. Dersom disse ikke holdes tilstrekkelig oppdaterte kan 

skurker og hackere utnytte svakheter i disse og følgelig også bryte sikkerheten til 

systemet vårt. Dette kan for eksempel gjøres i form av skreddersydde datavirus, 

spionvare, ormer og lignende. Det er verdt å merke seg at disse problemområdene er 

velkjente og generelle problemer for alle internettbaserte datasystemer. Den beste 

metoden for å hanskes med disse problemene er som sagt å holde programvare 

oppdatert til enhver tid. 

 

Generelt sett kan sikkerheten i datakommunikasjon over nett angripes på flere måter. 

Innfallsvinklene er mange og kan for eksempel omfatte: 

- strategier for å søke frem eller detektere nøkler 

- lytteteknikker for å avdekke sensitiv informasjon som kan gjentas ved senere 

anledninger (f.eks innloggingsinformasjon) 

- angriper stjeler meldinger fra sender tiltenkt mottaker, og sender kanskje falske 

meldinger til mottaker i tillegg 

- konstruksjon av nytenkende dekrypteringsalgoritmer (nummerteoretiske 

algoritmer) i håp om å knekke krypteringer på en alternativ måte til de tiltenkte 

dekrypteringsalgoritmene senderen forutsetter 

- angriper gir seg ut for å være en annen maskin/person enn den er 

- angriper bryter en eksisterende kobling mellom to kommuniserende kobling og 

erstatter den ene parten uten at motparten registrerer dette 

- massedistribusjon av meldinger/pakker til mottaker med den hensikt å plage 

mottakeren så mye at den ikke klarer å gjøre jobben sin på en tilfredsstillende måte 
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(falske meldinger beslaglegger ressurser hos tjener og de ekte meldingene drukner 

blant de falske) 

 

Felles for innfallsvinklene over er at de enten forsøker å avdekke sensitiv informasjon, 

forsøker å forfalske identiteter, eller forsøker å sette en kommuniserende part ut av spill. 

Mer informasjon om dette finnes i Stallings (2003). SSL protokollen, som på mange 

måter utgjør kjernen med tanke på sikkerhet i systemet vårt, har løsninger/mottiltak for 

disse. Dog kan selvsagt ikke SSL protokollen hindre at noen forsøker å søke seg frem til 

riktige nøkler, eller at noen konstruerer alternative dekrypteringsalgoritmer som ikke er 

motbevist at eksisterer. Vi kan for eksempel ikke utelukke at det kan lages en 

revolusjonerende algoritme som kan faktorisere store tall på effektive måter. En slik 

realisering ville drept sikkerheten i RSA, men det er grunn til tro at slikt ikke er 

gjennomførbart tatt tiden RSA har levd i betraktning. Basert på slik argumentasjon kan 

vi nok driste oss til å si at denne formen for krypteringssvakheter sannsynligvis bare 

hører teorien til. 

 

Massedistribusjon av meldinger/pakker til gatewayen eller databasetjeneren vår er også 

et potensielt problem som går utenfor SSL protokollen. Mottiltak mot dette kan 

eksempelvis være å ta i bruk brannmurer som filtrerer bort plagsomme pakker. Dette er 

noe vi bare nevner som mottiltak mot eventuelle slike angrep, vi har ikke implementert 

støtte for dette i systemet vårt. Hvis nettverket belastes mot et massivt angrip av dette 

slaget så kan det også være et mottiltak å utvide tidsfristen for å avgi stemme, samt å 

spore skurkene som distribuerer disse meldingene. Som et ekstra mottiltak er det nok en 

fordel at databasetjenerens ip-addresse holdes mest mulig hemmelig ovenfor alle andre 

enn gatewayen. Gatewayens ip-addresse må derimot være kjent da man trenger denne 

ip-adressen for å aksessere systemet vårt. Det er med andre ord lett å sende informasjon 

tiltenkt gatewayen. 

 

Når det gjelder tjener og databasesikkerhet er systemet vårt ikke tilstrekkelig sikkert. 

Fysisk ødeleggelse som brann, hardiskkrasj, strømbrudd og lignende er kritisk og kan 

ødelegge systemets robusthet og funksjonalitet da vi ikke har tatt tilstrekkelig høyde for 

problematikk rundt dette i vår implementasjon. Disse problemene er generelle og 

sikkerhetskopier, RAID-teknikker (Raid) og andre tiltak kan eksempelvis forebygge, 

rette opp eller redusere konsekvensene av slike tilfeller. Nettverkstrafikkproblematikk 



 39 

kan også nevnes i denne kategorien. Vi har altså ikke brukt tid på implementasjon av 

mottiltak for slike ting, da dette i seg selv er store prosjekter som strekker seg langt 

utenfor våre rekkevidder og kunnskapsområder. Tjenernes kapasitet er opp til tjenerens 

arkitektur og programvare. Systemet vårt har ingen innflytelse her. Med andre ord er for 

eksempel flaskehalsen for antall parallelle henvendelser som tjeneren kan håndtere 

samtidig noe som er opp til serveren, med mindre Java som programmeringsspråk eller 

databasedriveren vi har brukt har beskrankninger på dette. Sistnevnte har vi ikke sjekket 

opp i detaljert grad, men vi antar at dette er store tall som ikke skaper problemer for de 

mengdene vi har tenkt på. 

 

Ovenfor brukerne utgjør signerte Java appletter generelt sett en trussel, da disse har 

tilgang til ressurser på brukernes lokale maskiner. Nettlesere vil derimot forsikre seg om 

tillit til disse appletene ved å først spørre brukerne om de ønsker å stole på disse. Dette 

er ikke en sikkerhetssvikt for systemet vårt som sådan, men det er verdt å nevne ovenfor 

brukerne, da slike appleter kan være ondsinnede og utgjøre en sikkerhetsrisk på 

brukernes maskiner. Selvsagt har appleten som systemet vårt bruker bare gode 

hensikter, men forsiktige brukere kan vegre seg over å stole på disse. Systemet vårt er 

altså ikke bare avhengig av at brukerne stoler på at deres stemme formidles hemmelig til 

databasetjeneren, men også av at brukerne tillater systemets applet å kjøre på brukernes 

lokale maskin. 

 

Det er lett å se svakheter i PKI systemet da alt er basert på tillit, og brukerne er mange. 

Tillitsbrudd kan skje og tilstrekkelig rask nok oppdatering av CRL er nok en utfordring. 

I vårt system er brudd på denne tilliten ikke er så fremtredende, da ip-adresse og 

sertifikatet til gatewayen gjøres kjent via posten, samt at kvitteringskoden gir garanti 

ovenfor brukeren at han/hun prater med riktig part. Tilsvarende vil gatewayen mates 

med innloggingsinformasjon som unikt representerer den stemmekyndige ovenfor 

gatewayen. Oppdateringsforsinkelsene i CRL og risiko tilknyttet våre selvsignerte 

sertifikater blir da mindre betydelig for systemet vårt fordi brukerne som sagt mottar 

autentiseringsinformasjon i posten. Vi hevder derfor at svakhetene ved PKI og CRL blir 

dekket over ved autentiseringsinformasjonen som brukerne mottar i posten. 

 

Magnus Jahre konkluderer om SSL: ”Det viktigste er å være seg bevisst at en 

sikkerhetsmekanisme aldri blir helt sikker. Vi må derfor alltid vurdere den opp mot 



 40 

informasjonen som skal sikres og de kjente angrepene på den. En god sikkerhetsløsning 

er alltid en avveining mellom sikkerhetsnivå og brukervennlighet. Når denne 

betraktningen legges til grunn, må man konkludere at SSL er sikker nok for de fleste 

bruksområder.” (Jahre). I likhet med Jahre må vi si at vi ikke kan garantere absolutt 

eller fullstendig sikkerhet for SSL og systemet vårt. I teorien kan slikt trolig aldri 

bevises fordi det ligger i krypteringsalgoritmenes natur at slikt bare kan motbevises. 

Som nevnt er det mange faktorer som spiller inn, men dersom underliggende 

teknologier er feilfrie skulle det være grunn til å tro at også vårt system ligger på et 

akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette beror selvsagt på hvor skeptisk man skal tillate seg å 

være. Mange mener at denne skeptisismen nærmer seg det å være fanatisk, mens andre 

ikke aksepterer annet enn fullstendig og beviselig sikkerhet. 

 

Det er også verdt å nevne at det finnes flere alternative måter enn SSL og sertifikater for 

å ”sikre” kommunikasjon over nettverk på, blant annet IpSec og Kerberos (Stallings 

2003). Hvilke som er best avhenger av hvilke bruksområder som skal vektlegges, og 

hva som kreves av brukerne eller maskinene. Vi brukte SSL av hensynet til enkelthet, 

både ovenfor brukere av systemet og for oss som implementerere, samt at SSL er en 

svært mye anvendt teknologi over nettverk i dag. 

 

7.3 Verifiserbarhet og anonymitet 

Som vi nevnte i kapittel 4.2 er en av de største utfordringene med å lage et 

avstemningssystem over Internett å sikre både brukerens anonymitet og verifiserbarhet. 

En måte å sikre anonymitet på, er å ikke legge ved noen form for identitet sammen med 

stemmene. På den måten kan en stemme aldri knyttes sammen med en person. Men det 

fører samtidig til at velgerne ikke har noen mulighet til å sjekke at sin stemme er talt 

korrekt. Det gjør det også vanskelig å bevise for befolkningen at resultatet stemmer. En 

annen mulighet vil derfor være å legge ved brukerens identitet sammen med stemmen. 

Da kan brukeren senere sjekke at akkurat denne stemmen er tatt med i opptellingen. 

Resultatet må da offentliggjøres sammen med alle stemmene og identiteten til hver 

stemme. Men denne løsningen ødelegger prinsippet om hemmelig valg fullstendig fordi 

hvem som helst kan sjekke hvem som har stemt hva. 

Som nevnt tidligere har vi sett på systemer som er benyttet i både Sveits og 

Estland for å få ideer i utviklingen av avstemningssystemet vårt. Vi har sett at i begge 
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disse landene har de valgt anonymitet framfor verifiserbarhet. Velgerne har ingen 

mulighet til å sjekke at akkurat den stemmen er riktig telt. De får kun en kvittering på at 

deres stemme har kommet frem, men ikke på at stemmen har kommet frem korrekt. 

I utviklingen av vårt system, var det viktig for oss å prøve å finne en løsning 

som tar hånd om problemet med å kunne oppnå både verifiserbarhet og anonymitet. 

Løsningen vi har valgt å benytte, går som beskrevet i kapittel 5.3, ut på at hver velger 

har en verifiseringskode som de kan bruke for å verifisere at sin stemme er korrekt talt 

opp. Og siden det er ingen andre som kan verifiseringskoden, er det ingen andre som 

kan vite at det er akkurat denne brukeren som står bak stemmen. 

Dette systemet sikrer i prinsippet både anonymitet og verifiserbarhet. Men noen 

må jo legge valgkortene med alle kodene i konvolutter, og før valget starter er det noen 

som må ha tilgang til databasen der alle kodene ligger. Og disse ”noen” vil ha mulighet 

til å kunne skrive opp verifiseringskodene, for så å sjekke etterpå hva hver enkelt person 

har stemt. Man oppnår altså ikke full anonymitet i og med at man er nødt til å stole på 

noen personer og at disse ikke prøver å finne ut hva du har stemt. 

Et spørsmål man bør stille seg da er hvem disse ”noen” bør være. Ved vanlige 

papirvalg er det valgobservatører som har ansvaret for å sjekke at alt går riktig for seg, 

og mange personer er involvert i tellingen. Man kan også se på de som man må gi 

tilgang til databaser og valgkort som valgobservatører. Det er viktig å gi dette ansvaret 

til flere personer slik at de kan overvåke hverandre, og det er også viktig at personene 

har delte interesser i saken det stemmes om. 

Det er viktig å påpeke at disse valgobservatørene ikke har noen mulighet til å 

endre stemmer eller telle opp stemmene feil. De har kun mulighet til å sjekke hva en 

person har stemt, og det kan de bare gjøre hvis de har skrevet opp en persons 

verifiseringskode før personen har stemt. 

Et annet problem når det gjelder anonymitet er sporing av stemmer på Internett. 

En pc som er koblet til Internett vil legge igjen spor i form av IP-adresse eller navn på 

datamaskinen. Det vil derfor være mulig å sjekke hvilke Internettsider denne pc’n har 

vært koblet til. Det er også mulig å detektere at en melding beveger seg over Interenett 

og spore hvor den kommer fra.  

På denne måten er det altså mulig å finne ut at en person stemmer. Men på grunn 

av kryptering og bruk av SSL, vil det ikke være mulig å finne ut hva personen stemmer. 

Dette kan igjen sammenlignes med vanlige papirvalg. Da vil det alltid være mulig å 

møte opp i et valglokale og finne ut hvem som går dit for å stemme. Vi ser derfor ikke 
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på det som et stort problem når det gjelder Internettavstemninger. Hvis vi sammenligner 

med dagens system, som i hovedsak er tradisjonelle papirvalg, mener vi at vi har funnet 

en løsning som sikrer både anonymitet og verifiserbarhet tilstrekkelig godt i et 

lokalvalg. Det finnes små muligheter for fusk dersom valgobservatørene ikke er til å 

stole på, og man kan heller ikke skjule at man stemmer. Men begge disse punktene er 

problemer man også har ved avstemninger på papir. 

7.4 Brukervennlighet 

Under utviklingen av systemet har vi valgt å ikke legge vekt på brukervennlighet. Dette 

er allikevel en svært viktig del av et system som skal taes i bruk. Alle som har lyst til å 

stemme over Internett, skal ha muligheten til å greie det, selv om de ikke har noen 

erfaring med datamaskiner eller bruk av Internett fra før. 

Det er derfor viktig å gjøre systemet enkelt å bruke, og ikke ha for mye 

forvirrende tekst eller for mange koder å holde styr på. Samtidig må systemet være 

såpass komplekst at det opprettholder sikkerheten. Vi har laget et system der man 

trenger to koder samt sitt eget fødselsnummer for å avgi en stemme og en kode for å ha 

muligheten til å sjekke stemmen etterpå. Dette antallet koder mener vi det er forsvarlig å 

gi brukeren ansvar for å holde styr på. Men det er svært viktig at informasjonen 

underveis i stemmeprosessen sørger for at det ikke er noen tvil om hvilken kode som 

skal benyttes når. 

Noe av det vanskeligste med lage et system som er både brukervennlig og 

sikkert, er kravene til hvilke programmer som må være installert på brukerens pc. Det 

må være installert en nettleser, noe som de fleste kan klare å gjøre, men det bør også 

være installert virusprogram og oppdateringer til operativsystemet. Det er for å minske 

sjansen for virus ytterligere. For å gi alle muligheten til å greie dette er det svært viktig å 

gi brukerne tilbud om hjelp og assistanse. 

Muligheten til å stille spørsmål må være tilstede på flere forskjellige måter. Det 

bør være mulig å både sende inn spørsmål via e-post eller diskusjonsforum og ringe til 

fagpersoner som kan hjelpe. Enda en mulighet er å sette opp offentlige steder der man 

kan gå for å få opplæring i bruk av systemet. 

Det er også viktig at man har en god brukermanual. Denne bør følge med i 

posten sammen med valgkortet. Brukermanualen skal kunne lede brukeren gjennom 

valgprosessen steg for steg. 
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Ut i fra disse betraktningene og tilrettelegging for å gi brukerne tilstrekkelig god 

hjelp, tror vi det er mulig å lage et system som alle kan bruke samtidig som sikkerheten 

ivaretas. 

7.5 Landsbytest av system 

Vi gjennomførte en landsbytest av systemet for å teste ut hvordan systemet 

faktisk oppførte seg i praksis. Våre medstudenter fikk utdelt innloggingsinformasjon 

og internettadresse til stemmesiden på internett. Systemet kjørte og mottok stemmer i 

en stund før vi beklageligvis mistet kontakt med serveren som dekrypterer og lagrer de 

innkommende stemmene i en database. Denne serveren (jaguar.stud.ntnu.no) er 

underlagt NTNU, og er følgelig en som vi selv ikke administrerer, i motsetning til 

gatewayserveren som eies av en av oss. Vi antar at dette kontaktbruddet skyldes at 

jaguar-serveren ikke aksepterer programmer som kjører over lengre tid og lytter på 

porter / innkommende anrop, og derfor stoppet eksekveringen av programmet vårt på 

denne. Dersom vi har rett i denne antakelsen ville altså systemet vårt trolig virket 

upåklagelig dersom vi selv hadde administrert også denne serveren. Dersom dette ikke 

er tilfelle må vi innrømme at vi har en kritisk feil i systemet vårt, men dette mener vi 

er mindre sannsynlig. Vel og merke avdekket testen en annen svakhet ved systemet 

slik det er implementert i dag. Systemet burde ha inkludert en test som kontinuerlig 

vurderer om de to serverene er i kontakt med hverandre, og varsler eller annulerer 

stemmesiden hvis dette inntreffer, eller sørger for å skape ny kontakt umiddelbart. Den 

tekniske løsningen på dette problemet er enkelt. Dog har vi ikke rettet dette opp da vi 

ikke har prioritert tid til dette. 

8 Folkeavstemning i Utopia 

Som vi har sett, er det blitt avholdt flere hundre folkeavstemninger her i Norge bare de 

siste tretti årene, og flere er også planlagt i nærmeste framtid. Disse er gjennomført på 

tradisjonell måte, det vil si at enten så har lokalpolitikerne bestemt seg for å legge ut en 

sak til folkeavstemning, som regel etter at det har vært mye blest eller oppstyr om en 

omstridt sak, eller så har en folkeavstemning vært lovpålagt (jfr. 

alkoholavstemningene). Selve avstemningen har vært gjennomført ved at folk har 

oppsøkt et stemmelokale og avgitt sin stemme manuelt, det vil si puttet en konvolutt i 

en urne. Hvis folkeavstemningene skal bli et mer vanlig innslag i lokaldemokratiet enn 

det har vært til nå, og avstemningen i tillegg skal foregå over Internett, er det viktig å 
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tenke gjennom hvordan dette bør gjennomføres praktisk sett. Spørsmål man bør tenke 

gjennom er: Hvem bestemmer hvilke saker som skal opp til avstemning, politikerne 

eller innbyggerne? Hvilke type saker bør dette være? Skal folkeavstemningene være 

rådgivende eller bindende? Hvem har ansvar for at borgerne får den informasjonen de 

trenger for å sette seg inn i saken og ta et standpunkt? Må man videreføre ordningen 

med papirstemmer, enten i en overgangsperiode eller som et varig, parallelt supplement 

til en elektronisk avstemning? 

  Vi har ikke svarene på alt dette, men har gjort et lite tankeeksperiment som kan 

illustrere hvordan en slik avstemning kan gjennomføres. Vi kan tenke oss en kommune 

som heter Utopia, og som ligger et sted langs norskekysten. Der bor det ca. ti tusen 

mennesker. Året er 2015, og politikerne på Stortinget har et par år før vedtatt å 

grunnlovsfeste det lokale selvstyret. De har samtidig gitt de enkelte kommunene mye 

større lokal handlefrihet, blant annet til å justere skatteøret etter behov. Men 

kommisjonen vil ikke at kommunestyrene skal skalte og valte med dette. Hvis en 

kommune vil heve skattøren, skal det skje etter en folkeavstemning. Trengs det et løft 

på et bestemt område, kan kommunestyret spørre velgerne om de for en periode går 

med på å betale for eksempel 2 prosent mer i skatt for å bedre det offentlige tilbudet. I 

tillegg har man vedtatt den såkalte Folkeinitiativparagrafen, som sier at folket selv kan 

utløse en avstemning gjennom å samle underskrifter. 

  I Utopia har det over lang tid vært en heftig debatt i lokalavisa om de skal slå 

seg sammen med nabokommunen Paradis. Ivrige aktivister har skrevet leserinnlegg for 

og mot, arrangert folkemøter, stått på stand på torget og hatt ulike aksjoner. Partene har 

stått steilt mot hverandre, men nå har de bestemt seg for å samarbeide om å samle inn 

nok underskrifter til å få en folkeavstemning om spørsmålet. De går til 

kommuneadministrasjonen og ber rådmannen om å organisere en underskriftskampanje 

over kommunens nettsider, noe han er forpliktet til å gjøre. Etter bare tre uker har de 

nødvendige 2 prosent av befolkningen skrevet under kampanjen, og en folkeavstemning 

vil derfor bli avholdt om tre måneder.  

  I forkant av avstemningen mottar alle husstandene nødvendig informasjon via 

post, det vil si både praktisk informasjon om hvordan avstemningen vil bli gjennomført, 

valgkort, samt en nøytral og saklig bakgrunn for saken laget av saksbehandlere i 

kommunen. Man får også tips til hvor man kan finne ytterligere informasjon, for 

eksempel i brosjyrer eller på nett. På kommunens nettsider er det også opprettet et eget 

diskusjonsforum i anledning saken, der alle kan delta og komme med sine meninger. 
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Ansatte i kommunen samt lokalpolitikerne er jevnlig innom forumet for å supplere med 

henholdsvis saklig informasjon og politisk argumentasjon. 

  Avstemningen avholdes over en periode på en uke, og innbyggerne kan enten 

avgi sin stemme over Internett, eller så kan de stemme tradisjonelt ved å oppsøke et 

stemmelokale og stemme manuelt. Internettstemmen kan man avgi hjemme fra sin egen 

PC, men i tillegg har man også muligheten til å bruke offentlig tilgjengelige PCer som 

er plassert ulike steder i kommunen, der man kan få hjelp av såkalte Orakler, altså IKT-

kyndige mennesker, gjennom hele stemmeprosessen. 

  Klokka 20.05 den 1. desember, kun fem minutter etter at valget er avsluttet, 

kan ordføreren offentliggjøre resultatet. Hun kan fortelle at 62 prosent av de 

stemmeberettigete har deltatt i avstemningen, og at et rekordhøyt antall på over 80 

prosent har avgitt sin stemme over Internett. Videre kan hun fortelle at et stort flertall 

har sagt et rungende ja til kommunesammenslåing, et ja hun og de andre 

lokalpolitikerne er forpliktet til å følge i de videre forhandlingene med Paradis, når over 

halvparten av de stemmeberettigete deltok i avstemningen. 

9 Konklusjon 

Vi mener at lokale folkeavstemninger, med et system basert på stemmegiving over 

Internett, slik vi har beskrevet det, vil kunne tilføre engasjement og fornyet styrke, og 

derved være et positivt tilskudd til lokaldemokratiet. I tillegg kan det være med på å gi 

beslutninger og vedtak større demokratisk legitimitet ved at de er forankret i hele 

befolkningen i stedet for bare hos en håndfull politikere. Videre anser vi systemet som 

det er beskrevet her som tilstrekkelig sikkert til bruk i lokale folkeavstemninger. Likevel 

ser vi at det er mange utfordringer og problemstillinger vi ikke har funnet svaret på 

enda. Spesielt gjelder dette hvis vi skal bruke et system basert på stemmegivning over 

Internett i større skala, for eksempel i forbindelse med Stortingsvalg. Dette vil være mer 

attraktivt og sårbart for sabotasje, og kravene til sikkerhet vil dermed bli enda høyere. 
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Vedlegg 1 - Systemets databaseoppbygning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Vedlegg 2 – Klassediagrammer 
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Gateway – class Client (applet) 
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Gateway – class Configuration 
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Gateway – class Server 
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Gateway – class MultipleSocketServer 
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Gateway – class MySQLConnection 
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Gateway – class TimeChecker 

 

 



 11 

Database server – class DBServer 
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Database server – class DBMySQLConnection 
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Database server – class DBConfiguration 
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Vedlegg 3 – Kode 

 

Gateway - class ClientApplet 

import gateway.*; 

import java.io.*; 

import java.net.*; 

import java.awt.*; 

import javax.net.ssl.*; 

import java.security.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.lang. Thread ; 

import java.applet. Applet ; 

import java.math. BigInteger ; 

import java.security.cert.*; 

public class ClientApplet 

extends Applet 

implements X509TrustManager, ActionListener { 

BigInteger e, n; 

SSLSocket connection; 

BufferedOutputStream bos; 

OutputStreamWriter osw; 

BufferedWriter bw; 

BufferedInputStream bis; 

InputStreamReader isr; 

BufferedReader br; 

X509Certificate cert; 

Button okButton; 

Checkbox radio1, radio2, radio3; 

String vote, pnr, pin; 

final int VALID_VOTER = 0; 

final int VOTE = 1; 

final int STILLTIME = 2; 

public void init () { 

try { 

TrustManager clientTM [] = { 

this } ; 

SSLContext context = SSLContext.getInstance ( "SSL" ) ; 

context.init ( null , clientTM, null ) ; 

SSLSocketFactory factory = context.getSocketFactory () ; 

connection = ( SSLSocket ) factory.createSocket ( Configuration.HOST, 

Configuration.PORT ) ; 

readPublicKey () ; 

bos = new BufferedOutputStream ( connection.getOutputStream ()) ; 

osw = new OutputStreamWriter ( bos, "US-ASCII" ) ; 

bw = new BufferedWriter ( osw) ; 

bis = new BufferedInputStream ( connection.getInputStream ()) ; 
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isr = new InputStreamReader ( bis, "US-ASCII" ) ; 

br = new BufferedReader ( isr ) ; 

pnr = getParameter ( "pnr" ) ; 

pin = getParameter ( "pin" ) ; 

boolean vcv = isClientValidVoter () ; 

if ( vcv ) { 

setLayout ( new GridLayout ( 6, 1 )) ; 

okButton = new Button ( "Send stemme" ) ; 

CheckboxGroup radioGroup = new CheckboxGroup () ; 

Label label1 = new Label ( Configuration.QUESTION ) ; 

Label label2 = new Label ( "Din stemme:" ) ; 

radio1 = new Checkbox ( "Blank" , radioGroup, true ) ; 

radio2 = new Checkbox ( "Ja" , radioGroup, false ) ; 

radio3 = new Checkbox ( "Nei" , radioGroup, false ) ; 

add ( label1 ) ; 

add ( label2 ) ; 

add ( radio1 ) ; 

add ( radio2 ) ; 

add ( radio3 ) ; 

add ( okButton ) ; 

okButton.addActionListener ( this ) ; 

} 

else { 

Label label1 = new Label ( 

"Enten har du allerede stemt eller så må du bruke" ) ; 

Label label2 = new Label ( "innloggingsprosedyren på https://" + 

Gateway - class ClientApplet 

Configuration.HOST ) ; 

add ( label1 ) ; 

add ( label2 ) ; 

} 

} 

catch ( Exception e) {} 

} 

public void paint ( Graphics g) {} 

private void writeToServer ( int type, BigInteger message ) throws 

Exception 

{ 

if ( type == VALID_VOTER ) { 

bw.write ( VALID_VOTER + ":" + pin + " - " + pnr ) ; 

} 

else if ( type == VOTE ) { 

bw.write ( VOTE + ":" + pnr + " - " + message.toString ()) ; 

} 

else { 

bw.write ( STILLTIME + ":-" ) ; 

} 
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bw.newLine () ; 

bw.flush () ; 

} 

private String readFromServer () throws Exception { 

return br.readLine () ; 

} 

private void relax () throws Exception { 

Thread .sleep ( Configuration.CLIENT_RELAX_TIME ) ; 

} 

public BigInteger encrypt ( String cleartext ) { 

BigInteger message = new BigInteger ( cleartext.getBytes ()) ; 

return message.modPow ( e, n ) ; 

} 

private void readPublicKey () throws Exception { 

InputStream inputStream = 

getClass () .getResourceAsStream ( Configuration. 

PUBLIC_KEY_FILE ) ; 

InputStreamReader inputStreamReader = new 

InputStreamReader ( inputStream ) ; 

BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader ( inputStreamReader ) ; 

String [] pk = bufferedReader.readLine () .split ( " - " ) ; 

e = new BigInteger ( pk [ 0]) ; 

n = new BigInteger ( pk [ 1]) ; 

bufferedReader.close () ; 

inputStreamReader.close () ; 

inputStream.close () ; 

} 

private void closeConnection () throws Exception { 

br.close () ; 

isr.close () ; 

bis.close () ; 

osw.close () ; 

bos.close () ; 

connection.close () ; 

} 

public void checkClientTrusted ( X509Certificate chain [] , String 

authType ) 

throws 

CertificateException {} 

public void checkServerTrusted ( X509Certificate chain [] , String 

authType ) 

throws 

CertificateException { 

chain [ 0] .checkValidity () ; 

String subjectDomain = chain [ 0] .getSubjectDN () .getName () ; 

String issuerDomain = chain [ 0] .getIssuerDN () .getName () ; 

String [] scn = subjectDomain.split ( "," ) ; 
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String [] scn2 = scn [ 0] .split ( "=" ) ; 

String subject_CN = scn2 [ 1] ; 

Gateway - class ClientApplet 

String [] icn = issuerDomain.split ( "," ) ; 

String [] icn2 = icn [ 0] .split ( "=" ) ; 

String issuer_CN = icn2 [ 1] ; 

if ( subject_CN.equals ( Configuration.subjectCN ) && 

issuer_CN.equals ( Configuration.issuerCN )) { 

cert = chain [ 0] ; 

} 

else { 

throw new CertificateException () ; 

} 

} 

public X509Certificate [] getAcceptedIssuers () { 

X509Certificate [] c = { 

cert } ; 

return c; 

} 

public void actionPerformed ( ActionEvent event ) { 

if ( event.getSource () == okButton ) { 

if ( radio1.getState ()) { 

vote = "Blank" ; 

} 

if ( radio2.getState ()) { 

vote = "Ja" ; 

} 

if ( radio3.getState ()) { 

vote = "Nei" ; 

} 

try { 

writeToServer ( STILLTIME, null ) ; 

relax () ; 

if ( readFromServer () .equals ( "true" )) { 

writeToServer ( VOTE, encrypt ( vote )) ; 

closeConnection () ; 

forwardWebPage ( true ) ; 

} 

else { 

closeConnection () ; 

forwardWebPage ( false ) ; 

} 

} 

catch ( Exception e) {} 

} 

} 

private boolean isClientValidVoter () throws Exception { 
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if ( pin == null || pnr == null ) { 

return false ; 

} 

writeToServer ( VALID_VOTER, null ) ; 

relax () ; 

String response = readFromServer () ; 

if ( response.equals ( "true" )) { 

return true ; 

} 

else { 

return false ; 

} 

} 

private void forwardWebPage ( boolean stillTime ) throws Exception { 

if ( stillTime ) { 

getAppletContext () .showDocument ( new java.net. URL( "https://" + 

Configuration.HOST + "/" + Configuration.responsePage )) ; 

} 

else { 

getAppletContext () .showDocument ( new java.net. URL( "https://" + 

Configuration.HOST + "/" + Configuration.timesUPPage )) ; 

} 

} 

} 

Gateway - class Configuration 

package gateway; 

public class Configuration { 

public static final String HOST = "129.241.131.30" ; 

public static final long CLIENT_RELAX_TIME = 200; 

public static final String subjectCN = "129.241.131.30" ; 

public static final String issuerCN = "129.241.131.30" ; 

public static final String responsePage = "kvittering.jsp" ; 

public static final String timesUPPage = "tidUte.jsp" ; 

public static final String QUESTION = 

"Er samlokalisering av universitetet en god ide?" ; 

public static final String PUBLIC_KEY_FILE = "public.key" ; 

public static final String RESULT_FILE = "results.txt" ; 

public static final String STILLVOTING = 

"Resultatene er ikke klare foer tidsfristen for aa avgi stemme 

utloeper" ; 

public static final int PORT = 8888; 

public static final String ROOT = 

"C:\\Programfiler\\Tomcat 5.0\\webapps\\ROOT" ; 

public static final long SERVER_RELAX_TIME = 200; 

public static final String mySQLHost = "localhost" ; 

public static final String mySQLUsername = "root" ; 

public static final String mySQLPassword = "sesam" ; 
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public static final String mySQLDatabasename = "db1" ; 

public static final String DB_SERVER_HOST = "129.241.56.181" ; 

public static final String ALTERNATIVE_DB_SERVER_HOST = 

"129.241.56.180" ; 

public static final int DB_SERVER_PORT = 35644; 

//Tiden serveren er mottakelig for stemmer fra den startes opp i 

sekunder 

public static final int DEADLINE = 86400; 

//Hvor ofte serveren sjekker om stemmetiden er gått  ut i ms 

public static final int TIMECHECKER_RELAX = 1000; 

} 

Gateway - class Server 

package gateway; 

import java.io.*; 

import java.net.*; 

import javax.net.ssl.*; 

import java.lang. Thread ; 

import java.math. BigInteger ; 

import java.security.*; 

import java.security.interfaces.*; 

public class Server 

extends Thread { 

SSLSocket dbServerConnection = null ; 

SSLServerSocket gatewaySocket = null ; 

TimeChecker tc = null ; 

public Server () throws Exception { 

tc = new TimeChecker ( this ) ; 

storeResultToFile ( Configuration.STILLVOTING, true ) ; 

tc.start () ; 

this .start () ; 

} 

public void run () { 

try { 

SSLSocketFactory factory = ( SSLSocketFactory ) SSLSocketFactory. 

getDefault () ; 

try { 

dbServerConnection = ( SSLSocket ) 

factory.createSocket ( Configuration. 

DB_SERVER_HOST, Configuration.DB_SERVER_PORT ) ; 

} 

catch ( Exception e) { 

dbServerConnection = ( SSLSocket ) 

factory.createSocket ( Configuration. 

ALTERNATIVE_DB_SERVER_HOST, Configuration.DB_SERVER _PORT) ; 

} 

BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream ( dbServerConnection. 

getInputStream ()) ; 
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InputStreamReader isr = new InputStreamReader ( bis, "US-ASCII" ) ; 

BufferedReader br = new BufferedReader ( isr ) ; 

boolean request = true ; 

while ( request ) { 

String publicKeyFromDBServer = br.readLine () ; 

if ( publicKeyFromDBServer != null ) { 

String [] split = publicKeyFromDBServer.split ( " - " ) ; 

BigInteger e = new BigInteger ( split [ 0]) ; 

BigInteger n = new BigInteger ( split [ 1]) ; 

request = false ; 

storeKeyToFile ( e, n ) ; 

} 

} 

connectToGateyaySocket () ; 

} 

catch ( Exception e) { 

//System.out.println(e); 

} 

} 

private void storeKeyToFile ( BigInteger e, BigInteger n) throws 

Exception 

{ 

File file = new File ( Configuration.ROOT + "\\" + 

Configuration.PUBLIC_KEY_FILE ) ; 

BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream ( new 

FileOutputStream ( 

file )) ; 

OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter ( bos, "US-ASCII" ) ; 

osw.write ( e + " - " + n ) ; 

osw.close () ; 

bos.close () ; 

} 

private void connectToGateyaySocket () throws Exception { 

Gateway - class Server 

SSLServerSocketFactory factory = ( SSLServerSocketFactory ) 

SSLServerSocketFactory.getDefault () ; 

gatewaySocket = ( SSLServerSocket ) factory.createServerSocket ( 

Configuration. 

PORT) ; 

while ( true ) { 

SSLSocket connection = ( SSLSocket ) gatewaySocket.accept () ; 

Runnable runnable = new MultipleSocketServer ( connection, 

dbServerConnection, tc ) ; 

Thread thread = new Thread ( runnable ) ; 

thread.start () ; 

} 

} 
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public void getResults () throws Exception { 

int DB_SERVER_RESULT_REQUEST = 1; 

BufferedOutputStream bos = new 

BufferedOutputStream ( dbServerConnection. 

getOutputStream ()) ; 

OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter ( bos, "US-ASCII" ) ; 

BufferedWriter bw = new BufferedWriter ( osw) ; 

BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream ( dbServerConnection. 

getInputStream ()) ; 

InputStreamReader isr = new InputStreamReader ( bis, "US-ASCII" ) ; 

BufferedReader br = new BufferedReader ( isr ) ; 

bw.write ( DB_SERVER_RESULT_REQUEST + ":-" ) ; 

bw.newLine () ; 

bw.flush () ; 

String response = br.readLine () ; 

boolean waiting = true ; 

while ( waiting ) { 

if ( response != null ) { 

waiting = false ; 

storeResultToFile ( response, false ) ; 

closeConnection () ; 

} 

} 

} 

private void storeResultToFile ( String results, boolean stillVoting ) 

throws 

Exception { 

File file = new File ( Configuration.ROOT + "\\" + Configuration. 

RESULT_FILE) ; 

BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream ( new 

FileOutputStream ( 

file )) ; 

OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter ( bos, "US-ASCII" ) ; 

BufferedWriter bw = new BufferedWriter ( osw) ; 

try { 

if ( stillVoting ) { 

bw.write ( results ) ; 

} 

else { 

String [] text = results.split ( ">>" ) ; 

bw.write ( "Sum: " + text [ 0]) ; 

bw.newLine () ; 

bw.newLine () ; 

bw.write ( "---------------------------" ) ; 

bw.newLine () ; 

bw.write ( "verifiseringskode - stemme" ) ; 

bw.newLine () ; 
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bw.write ( "---------------------------" ) ; 

bw.newLine () ; 

boolean flag = true ; 

while ( flag ) { 

int index = text [ 1] .indexOf ( "|" ) ; 

if ( index > -1 ) { 

String head = text [ 1] .substring ( 0, index ) ; 

String [] vote_code = head.split ( "&" ) ; 

bw.write ( vote_code [ 1] + " - " + vote_code [ 0]) ; 

bw.newLine () ; 

text [ 1] = text [ 1] .substring ( index + 1, text [ 1] .length ()) ; 

} 

else { 

Gateway - class Server 

flag = false ; 

String [] vote_code = text [ 1] .split ( "&" ) ; 

bw.write ( vote_code [ 1] + " - " + vote_code [ 0]) ; 

bw.newLine () ; 

} 

} 

} 

} 

finally { 

bw.close () ; 

osw.close () ; 

bos.close () ; 

} 

} 

private void closeConnection () throws Exception { 

dbServerConnection.close () ; 

gatewaySocket.close () ; 

} 

public static void main ( String [] arg ) throws Exception { 

new Server () ; 

} 

} 

Gateway - class MultipleSocketServer 

package gateway; 

import java.io.*; 

import java.net.*; 

import java.util. Date ; 

import java.lang. Runnable ; 

import java.math. BigInteger ; 

import javax.net.ssl.SSLSocket; 

import java.security.interfaces.RSAPrivateKey; 

public class MultipleSocketServer 

implements Runnable { 
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SSLSocket gateWayConnection; 

Socket dbServerConnection; 

Thread thread; 

BigInteger n, e; 

BufferedInputStream gwbis; 

InputStreamReader gwisr; 

BufferedReader gwbr; 

BufferedOutputStream gwbos, dbServerbos; 

OutputStreamWriter gwosw, dbServerosw; 

BufferedWriter gwbw, dbServerbw; 

MySQLConnection mySQL; 

final int GATEWAY_VALID_VOTER = 0; 

final int GATEWAY_VOTE = 1; 

final int DB_SERVER_VOTE = 0; 

boolean listen = true ; 

TimeChecker tc; 

public MultipleSocketServer ( SSLSocket gateWayConnection, 

Socket dbServerConnection, TimeChecker tc ) 

throws 

Exception { 

this .gateWayConnection = gateWayConnection; 

this .dbServerConnection = dbServerConnection; 

this .tc = tc; 

gwbis = new BufferedInputStream ( gateWayConnection.getInputStream ()) ; 

gwisr = new InputStreamReader ( gwbis, "US-ASCII" ) ; 

gwbr = new BufferedReader ( gwisr ) ; 

gwbos = new BufferedOutputStream ( gateWayConnection.getOutputStream ()) ; 

gwosw = new OutputStreamWriter ( gwbos, "US-ASCII" ) ; 

gwbw = new BufferedWriter ( gwosw) ; 

dbServerbos = new BufferedOutputStream ( dbServerConnection. 

getOutputStream ()) ; 

dbServerosw = new OutputStreamWriter ( dbServerbos, "US-ASCII" ) ; 

dbServerbw = new BufferedWriter ( dbServerosw ) ; 

mySQL = new MySQLConnection () ; 

mySQL.initialize () ; 

} 

public void run () { 

try { 

while ( listen && tc.stillTime ) { 

String messageFromClient = readFromClient () ; 

if ( messageFromClient != null && !messageFromClient.equals ( "" )) { 

String [] split = messageFromClient.split ( ":" ) ; 

int type = new Integer ( split [ 0]) .intValue () ; 

if ( type == GATEWAY_VALID_VOTER) { 

handleValidVoter ( split [ 1]) ; 

} 

else if ( type == GATEWAY_VOTE) { 
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handleVote ( split [ 1]) ; 

} 

else { 

writeToClient ( "" + tc.stillTime ) ; 

} 

} 

} 

closeClientConnection () ; 

} 

Gateway - class MultipleSocketServer 

catch ( Exception e) {} 

} 

private void relax () throws Exception { 

thread.sleep ( Configuration.SERVER_RELAX_TIME ) ; 

} 

private void writeToClient ( String message ) throws Exception { 

gwbw.write ( message ) ; 

gwbw.newLine () ; 

gwbw.flush () ; 

} 

private String readFromClient () throws Exception { 

return gwbr.readLine () ; 

} 

private void closeClientConnection () throws Exception { 

gwbr.close () ; 

gwisr.close () ; 

gwbis.close () ; 

gwosw.close () ; 

gwbos.close () ; 

gateWayConnection.close () ; 

thread.stop () ; 

} 

private void handleValidVoter ( String message ) throws Exception { 

String [] split = message.split ( " - " ) ; 

mySQL.queries ( split [ 0] , split [ 1]) ; 

if ( mySQL.getVoteRigth ( split [ 0] , split [ 1]) && !mySQL.getVoted ()) { 

writeToClient ( "true" ) ; 

} 

else { 

writeToClient ( "false" ) ; 

} 

} 

private void writeToDBServer ( String message ) throws Exception { 

dbServerbw.write ( message ) ; 

dbServerbw.newLine () ; 

dbServerbw.flush () ; 

} 
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private void handleVote ( String message ) throws Exception { 

if ( tc.stillTime ) { 

String [] split = message.split ( " - " ) ; 

String pnr = split [ 0] ; 

String cipher = split [ 1] ; 

listen = false ; 

String verifyCode = mySQL.update ( pnr ) ; 

mySQL.closeConnection () ; 

writeToDBServer ( DB_SERVER_VOTE + ":" + cipher + "," + verifyCode ) ; 

} 

else { 

closeClientConnection () ; 

} 

} 

} 

Gateway - class MySQLConnection 

package gateway; 

import java.sql.*; 

public class MySQLConnection { 

Connection connection = null ; 

String name = null ; 

String responseCode = null ; 

boolean voted = false ; 

Statement st = null ; 

ResultSet rs = null ; 

public MySQLConnection () {} 

public void initialize () throws Exception { 

Class .forName ( "org.gjt.mm.mysql.Driver" ) .newInstance () ; 

connection = DriverManager .getConnection ( "jdbc:mysql://" + 

Configuration.mySQLHost + "/" 

+ 

Configuration. 

mySQLDatabasename, 

Configuration.mySQLUsername, 

Configuration.mySQLPassword ) ; 

st = connection.createStatement () ; 

} 

public void closeConnection () throws Exception { 

connection.close () ; 

} 

public void queries ( String pin, String pnr ) throws Exception { 

rs = st.executeQuery ( 

"SELECT fornavn,etternavn FROM person P,stemme S WH ERE S.pinkode='" 

+ 

pin + "' AND P.pnr='" + pnr + "'" ) ; 

rs.next () ; 

name = rs.getString ( 1) + " " + rs.getString ( 2) ; 
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rs = st.executeQuery ( "SELECT kvitteringskode FROM stemme WHERE 

pinkode='" + 

pin + "' AND pnr='" + pnr + "'" ) ; 

rs.next () ; 

responseCode = rs.getString ( 1) ; 

rs = st.executeQuery ( "SELECT verifiseringskode FROM stemme WHERE 

pinkode='" + 

pin + "' AND pnr='" + pnr + "'" ) ; 

rs.next () ; 

if ( ( rs.getString ( 1)) .equals ( "-" )) { 

voted = true ; 

} 

} 

public String getName () { 

return name; 

} 

public String getResponseCode () { 

return responseCode; 

} 

public boolean getVoted () { 

return voted; 

} 

public boolean getVoteRigth ( String pin, String pnr ) throws Exception { 

rs = st.executeQuery ( "SELECT COUNT(*) FROM stemme WHERE pinkode='" + 

pin + 

"' AND pnr='" + pnr + "'" ) ; 

rs.next () ; 

if ( rs.getInt ( 1) == 1 ) { 

return true ; 

} 

Gateway - class MySQLConnection 

else { 

return false ; 

} 

} 

public String update ( String pnr ) throws Exception { 

rs = st.executeQuery ( "SELECT verifiseringskode FROM stemme WHERE 

pnr='" 

+ 

pnr + "'" ) ; 

rs.next () ; 

String verifyCode = rs.getString ( 1) ; 

st = connection.createStatement () ; 

st.executeUpdate ( "UPDATE stemme SET verifiseringskode='-' WHERE pnr= '" 

+ 

pnr + "'" ) ; 

return verifyCode; 
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} 

} 

Gateway - class TimeChecker 

package gateway; 

import java.lang. Thread ; 

public class TimeChecker 

extends Thread { 

Server server; 

long startTime; 

boolean stillTime = true ; 

public TimeChecker ( Server server ) { 

this .server = server; 

startTime = System .currentTimeMillis () ; 

} 

public void run () { 

try { 

while ( System .currentTimeMillis () - startTime < 

1000 * Configuration.DEADLINE ) { 

this .sleep ( Configuration.TIMECHECKER_RELAX ) ; 

} 

stillTime = false ; 

System .out.println ( "VOTING TIME FINISHED" ) ; 

server.getResults () ; 

} 

catch ( Exception e) {} 

} 

} 

Server - class DBServer 

import java.io.*; 

import java.net.*; 

import java.security.*; 

import javax.net.ssl.*; 

import java.math. BigInteger ; 

import java.security.interfaces.*; 

public class DBServer 

implements Runnable { 

final int VOTE = 0; 

final int RESULT_REQUEST = 1; 

RSAPrivateKey privateKey; 

RSAPublicKey publicKey; 

Socket connection; 

BufferedInputStream bis; 

InputStreamReader isr; 

BufferedReader br; 

BufferedOutputStream bos; 

OutputStreamWriter osw; 

BufferedWriter bw; 
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DBMySQLConnection mySQL; 

public DBServer () throws Exception { 

getKeyPairs () ; 

mySQL = new DBMySQLConnection () ; 

mySQL.initialize () ; 

run () ; 

} 

private void getKeyPairs () throws NoSuchAlgorithmException { 

KeyPairGenerator keyGen = KeyPairGenerator .getInstance ( "RSA" ) ; 

keyGen.initialize ( 1024 ) ; 

KeyPair keypair = keyGen.genKeyPair () ; 

privateKey = ( RSAPrivateKey ) keypair.getPrivate () ; 

publicKey = ( RSAPublicKey ) keypair.getPublic () ; 

} 

public void run () { 

try { 

SSLServerSocketFactory factory = ( SSLServerSocketFactory ) 

SSLServerSocketFactory.getDefault () ; 

SSLServerSocket listen = ( SSLServerSocket ) factory.createServerSocket 

( 

DBConfiguration.PORT ) ; 

boolean gatewayConnected = false ; 

while ( !gatewayConnected ) { 

connection = listen.accept () ; 

gatewayConnected = true ; 

bis = new BufferedInputStream ( connection.getInputStream ()) ; 

isr = new InputStreamReader ( bis, "US-ASCII" ) ; 

br = new BufferedReader ( isr ) ; 

bos = new BufferedOutputStream ( connection.getOutputStream ()) ; 

osw = new OutputStreamWriter ( bos, "US-ASCII" ) ; 

bw = new BufferedWriter ( osw) ; 

writeToGatewayServer ( publicKey.getPublicExponent () + " - " + 

publicKey.getModulus ()) ; 

listenToGatewayServer () ; 

} 

} 

catch ( Exception e) {} 

} 

private void listenToGatewayServer () throws Exception { 

while ( true ) { 

String messageFromGatewayServer = readFromGatewayServer () ; 

if ( messageFromGatewayServer != null ) { 

String [] split = messageFromGatewayServer.split ( ":" ) ; 

int type = new Integer ( split [ 0]) .intValue () ; 

if ( type == VOTE ) { 

handleVote ( split [ 1]) ; 

} 
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else { 

Server - class DBServer 

handleResultRequest () ; 

} 

} 

} 

} 

private void handleVote ( String message ) throws Exception { 

String [] vote = message.split ( "," ) ; 

mySQL.update ( decrypt ( vote [ 0]) , vote [ 1]) ; 

listenToGatewayServer () ; 

} 

private void handleResultRequest () throws Exception { 

writeToGatewayServer ( mySQL.handleResultRequest ()) ; 

closeConnection () ; 

} 

private void writeToGatewayServer ( String message ) throws Exception { 

bw.write ( message ) ; 

bw.newLine () ; 

bw.flush () ; 

} 

private String readFromGatewayServer () throws Exception { 

return br.readLine () ; 

} 

private String decrypt ( String ciphertext ) { 

BigInteger cipherBigInteger = new BigInteger ( ciphertext ) ; 

BigInteger clearBigInteger = cipherBigInteger.modPow ( privateKey. 

getPrivateExponent () , privateKey.getModulus ()) ; 

byte [] bits = clearBigInteger.toByteArray () ; 

String cleartext = new String () ; 

for ( int i = 0; i < bits.length; i++ ) { 

cleartext += ( char ) bits [ i ] ; 

} 

return cleartext; 

} 

private void closeConnection () throws Exception { 

br.close () ; 

isr.close () ; 

bis.close () ; 

osw.close () ; 

bos.close () ; 

connection.close () ; 

mySQL.connection.close () ; 

} 

public static void main ( String [] arg ) throws Exception { 

new DBServer () ; 

} 
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} 

Server - class DBMySQLConnection 

import java.sql.*; 

public class DBMySQLConnection { 

Connection connection = null ; 

Statement st; 

ResultSet rs; 

public DBMySQLConnection () {} 

public void initialize () throws Exception { 

Class .forName ( "org.gjt.mm.mysql.Driver" ) .newInstance () ; 

connection = DriverManager .getConnection ( "jdbc:mysql://" + 

DBConfiguration.mySQLHost + 

"/" + 

DBConfiguration. 

mySQLDatabasename, 

DBConfiguration.mySQLUsername, 

DBConfiguration.mySQLPassword ) 

; 

st = connection.createStatement () ; 

} 

public void closeConnection () throws Exception { 

connection.close () ; 

} 

public void update ( String vote, String verifyCode ) throws Exception { 

st.executeUpdate ( "INSERT INTO votes(vote,verify) VALUES('" + vote + 

"','" + 

verifyCode + "')" ) ; 

} 

public String handleResultRequest () throws Exception { 

rs = st.executeQuery ( "SELECT COUNT(*) FROM votes WHERE vote='" + 

DBConfiguration.VOTE1 + "'" ) ; 

rs.next () ; 

int NO_VOTE1 = rs.getInt ( 1) ; 

rs = st.executeQuery ( "SELECT COUNT(*) FROM votes WHERE vote='" + 

DBConfiguration.VOTE2 + "'" ) ; 

rs.next () ; 

int NO_VOTE2 = rs.getInt ( 1) ; 

rs = st.executeQuery ( "SELECT COUNT(*) FROM votes WHERE vote='" + 

DBConfiguration.VOTE3 + "'" ) ; 

rs.next () ; 

int NO_VOTE3 = rs.getInt ( 1) ; 

String text = new String ( DBConfiguration.VOTE1 + "=" + NO_VOTE1 + ", " 

+ 

DBConfiguration.VOTE2 + "=" + NO_VOTE2 + ", " 

+ 

DBConfiguration.VOTE3 + "=" + NO_VOTE3 + 

">>" ) ; 
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rs = st.executeQuery ( "SELECT vote,verify FROM votes" ) ; 

while ( rs.next ()) { 

String vote = rs.getString ( 1) ; 

String code = rs.getString ( 2) ; 

text += vote + "&" + code + "|" ; 

} 

int lengthOfString = text.length () - 1; 

text = text.substring ( 0, lengthOfString ) ; 

return text; 

} 

} 

Server - class DBConfiguration 

public class DBConfiguration { 

public static final int PORT = 35644; 

public static final String mySQLHost = "mysql.stud.ntnu.no" ; 

public static final String mySQLUsername = "pergunb_vote" ; 

public static final String mySQLPassword = "vote" ; 

public static final String mySQLDatabasename = "pergunb_vote" ; 

public static final String VOTE1 = "Blank" ; 

public static final String VOTE2 = "Ja" ; 

public static final String VOTE3 = "Nei" ; 

} 

Gateway - index (JSP) 

<html> 

<head><title>Innlogging</title></head> 

<body> 

Innlogging: <br> 

<form action= "kvitteringskode.jsp" method= "post" > 

<table> 

<tr><td> Personnummer: <td> <input type= "text" name="pnr" 

size=11> </tr> 

<tr><td> Pin-kode: <td> <input type= "text" name="pin" 

size=11> </tr> 

<tr><td> <input type= "submit" value= "Logg inn" > </tr> 

</table> 

</form> 

<a href= "results.txt" >Se resultater</a> 

</body> 

</html> 

Gateway - kvitteringskode (JSP) 

<% 

String navn = null ; 

String kPin = null ; 

String pin = request.getParameter ( "pin" ) ; 

String pnr = request.getParameter ( "pnr" ) ; 

gateway.MySQLConnection db = new gateway.MySQLConnection () ; 

db.initialize () ; 
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try { 

if ( !db.getVoteRigth ( pin, pnr ) ) { 

%> 

<jsp:forward page= "loggInnFeil.jsp" /> 

<% 

} else { 

db.queries ( pin, pnr ) ; 

if ( db.getVoted ()) { 

%> 

<jsp:forward page= "alleredeStemt.jsp" /> 

<% 

} else { 

kPin = db.getResponseCode () ; 

navn = db.getName () ; 

%> 

<html> 

<head><title>Kvitteringskode</title></head> 

<body> 

<p> Velkommen <b> <%= navn %></b>. 

<br> Du er logget inn. Vi ber deg kontrollere om 

kvitteringskoden 

nedenfor samsvarer med den du har mottat i posten. 

<p> <b> Kvitteringskode: <%= kPin %> </b> 

<p> Dersom kvitteringskoden <b>ikke</b> samsvarer s å 

<b> avbryt</b> ( lukk nettleser ) . <p> 

<form action= "stem.jsp" method= "post" > 

<input type= "submit" value= "Kvitteringskode samsvarer" > 

<input type= "hidden" name="pin" value=<%=pin%> > 

<input type= "hidden" name="pnr" value=<%=pnr%> > 

</form> 

</body> 

</html> 

<% 

} 

} 

db.closeConnection () ; 

} catch ( Exception e) {} 

%> 

Gateway - loggInnFeil (JSP) 

<html> 

<head><title>Innlogging</title></head> 

<body> 

<p> Mislykket innlogging. Prøv igjen. 

<p>Innlogging: 

<br> 

<form action= "kvitteringskode.jsp" method= "post" > 

<table> 
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<tr><td> Personnummer: <td> <input type= "text" name="pnr" 

size=11> </tr> 

<tr><td> Pin-kode: <td> <input type= "text" name="pin" 

size=11> </tr> 

<tr><td> <input type= "submit" value= "Logg inn" > </tr> 

</table> 

</form> 

</body> 

</html> 

Gateway - alleredeStemt (JSP) 

<html> 

<head><title>Stemme er registert tidligere</title>< /head> 

<body> 

<p> 

Du har avgitt stemme tidligere. 

</body> 

</html> 

Gateway - tidUte (JSP) 

<html> 

<head><title>Tid ute</title></head> 

<body> 

<p> Tiden for å avgi stemme er gått ut. 

<br> Beklager. 

</body> 

</html> 

Gateway - stem (JSP) 

<html> 

<head><title>Din stemme</title></head> 

<body> 

<% 

String pin = request.getParameter ( "pin" ) ; 

String pnr = request.getParameter ( "pnr" ) ; 

%> 

<applet code= "ClientApplet.class" width=350 height=200> 

<param name= "pin" value=<%=pin%> > 

<param name= "pnr" value=<%=pnr%> > 

</applet> 

</body> 

</html> 

Gateway - kvittering (JSP) 

<html> 

<head><title>Kvittering</title></head> 

<body> 

<p> Din stemme er mottatt og registrert. 

<br> Takk for valgdeltakelsen. 

</body> 

</html> 


