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SurveyXact er en del av Rambøll, noe som stille høye krav til vår integritet, sikkerhet,
stabilitet, metodekompetanse og erfaring.
SurveyXact overholder EUs personvernforordning (GDPR) på alle områder, og vi
leverer all sikkerhetsdokumentasjon du måtte ha behov for. Blant annet i form av
en ISAE 3000-II revisjonserklæring fra PwC, samt databehandleravtalen som følger
med din SurveyXact-lisens.
Alt dette har vi bygget inn i SurveyXact, og er dermed din garanti for å oppnå suksess med dine elektroniske valg.
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INTRO
Mange gjennomfører valg blant virksomhetens ansatte med jevne mellomrom.
DET KAN FOR EKSEMPEL VÆRE:
- Valg av styrerepresentanter i et selskap
- Valg i forbindelse med en generalforsamling
- Beboervalg i en boligforening
DET ER AVGJØRENDE AV SLIKE VALG GJENNOMFØRES:
- Sikkert
- Anonymt
- På en slik måte at alle stemmeberettigede har mulighet til å delta

Tradisjonelle valg der stemmesedler distribueres i papirform, og de
ansatte har mulighet til å levere utfylt stemmeseddel i en svarkonvolutt, er både tidkrevende og kostbare. Som et resultat har
SurveyXact-kunder begynt å gjennomføre elektroniske valg i
SurveyXact.
I denne e-boken forteller vi om valgprosessen, og hvordan et elektronisk valg kan gjennomføres i
SurveyXact på en trygg og effektiv måte.

VI GJENNOMGÅR FØLGENDE FIRE TRINN:
01.
02.
03.
04.

Etablering av rammer for valget
Oppfordringsprosessen
Valgprosessen
Valgresultatet

God fornøyelse!

HVA KAN E-BOKEN BRUKES TIL?
Denne e-boken har som formål å gi deg redskapene du trenger for
å gjennomføre elektroniske valg med SurveyXact, samt vise konkrete eksempler på hvordan SurveyXact kan understøtte de ulike
trinnene i valgprosessen.
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FIRE TRINN FOR:

EN STANDARD
VALGPROSESS
01

02

03

04

Etablering av
rammer for
valget

Oppfordringsprosessen

Valgprocessen

Valgresultatet
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ETABLERING AV RAMMER FOR VALGET
Når en virksomhet har besluttet å gjennomføre et styrevalg, oppretter man
normalt et valgutvalg med relevante deltakere fra organisasjonen.
Valgutvalget har som oppgave å fastsette:
- Formålet med valget (f.eks. å velge to styremedlemmer og to varamedlemmer)
- Overordnet tidsplan for valget, inkludert kommunikasjonsplan
- Plan for oppfordringsprosessen
- Definere hvilke ansatte som har stemmerett
- Valgregler (antall stemmer per ansatt, blanke stemmer osv.)
- Relevante distribusjonskanaler for stemmesedlene (e-post, SMS)

02

OPPFORDRINGSPROSESSEN
Virksomhetens ansatte oppfordres til å stille til styrevalg dersom de ønsker
å ha mulighet til å påvirke virksomhetens fremtidige strategi og utvikling.
Oppfordringen kan formidles via forskjellige kanaler:
- På intranett
- Via e-post til alle ansatte
- Via interne nyhetsbrev eller lignende
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Interesserte kandidater blir bedt om å oppgi følgende:
- Navn, alder, stilling og ansiennitet i virksomheten
- Erfaring fra tidligere verv
- Fritidsinteresser
- Hva de ønsker å kjempe for i styret
- Eventuelle hjertesaker
Skjema settes opp i SurveyXact, hvor kandidatene kan fylle inn ønskede
opplysninger.
EKSEMPEL PÅ OPPFORDRINGSSKJEMA (FAKTAOPPLYSNINGER)

Navn:
Nåværende stilling:
Utdannelse:
Erfaring fra tidligere verv:
Nåværende verv:
Familie:
Fritidsinteresser:

EKSEMPEL PÅ OPPFORDRINGSSKJEMA (PERSONLIGE OPPLYSNINGER)
Hvorfor ønsker du å
bli styremedlem?

Hva ønsker du å jobbe for i styret?

Hva kan kollegene dine
forvente av deg i styret?

Hva karakteriserer deg som
kollega og menneske?
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VALGPROSESSEN
Når oppfordringsperioden er avsluttet, gjennomgår valgutvalget
søknadene fra de ansatte som ønsker å stille. Formålet er å undersøke om alle søknader oppfyller stillingskravene.
Alle godkjente kandidater føres opp i en elektronisk stemmeseddel i SurveyXact, der relevant informasjon om kandidatene vises.
Stemmereglene (antall stemmer per ansatt, håndtering av blanke
stemmer etc.) defineres ved hjelp av valideringer i undersøkelsen,
slik at det ikke vil være mulig å sende inn en ugyldig stemmeseddel.
Alle ansatte som skal ha mulighet til å stemme mottar en invitasjon til å delta i valget med en unik lenke til deres personlige
stemmeseddel.

Anonymt valg:
Det er viktig at de ansatte kan stole på at valget gjennomføres
anonymt.
Valgundersøkelsen settes opp som en anonym undersøkelse i
SurveyXact. Det betyr at valget gjennomføres helt anonymt og
ingen (heller ikke de valgansvarlige) vil ha mulighet til å se hvem
den enkelte ansatte har stemt på.

Utsendelse av stemmesedler:
Relevante kontaktopplysninger for alle ansatte som skal stemme
trekkes ut fra virksomhetens HR-system til et Excel-ark. Opplysningene importeres deretter i undersøkelsen i SurveyXact.
Det er viktig at alle medarbeidere som skal stemme får muligheten til å avgi sin besvarelse.
Stemmesedlene kan sendes til de ansatte via forskjellige distribusjonskanaler. De vanligste er:
- E-post
- SMS
E-post:
Dersom alle ansatte i virksomheten har en firma-epostadresse,
foretrekker man normalt å sende stemmesedlene via e-post.
SMS:
Link til de elektroniske stemmesedlene kan også sendes ut via
SMS til de ansatte. Denne metoden gir normalt en høy svarprosent.
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EKSEMPLER PÅ FØLGEBREV TIL STEMMESEDDEL PÅ E-POST.

Til

Kjære kolleger,

Ola Nordmann
Svingen 1
0794 Oslo

Som tidligere annonsert avgis stemmer til valg av styrerepresentanter og varamedlemmer til XXX AS sitt styre elektronisk.

November 2021
Lenke til stemmeseddelen

Her finner du din personlige lenke til det elektroniske spørreskjema: <lenke>
Lenken er personlig og må under ingen omstendigheter videresendes til andre kolleger eller tredjeparter.
Den elektroniske avstemningsprosessen foregår helt anonymt.
Du har 2 stemmer, som du kan plassere valgfritt.
Det er ikke mulig å plassere begge stemmene på samme
kandidat.
Det er mulig å stemme blankt med én eller begge stemmer.
Det er mulig å gå inn på den elektroniske stemmeseddelen og
endre stemmer i hele avstemningsperioden, dvs. til og med 18.
mars 2021.
Valgresultater offentliggjøres umiddelbart etter stemmene er
talt opp.
Godt valg!

SVARBAROMETER:
Valgutvalget kan følge med på svarprosenten under hele valgprosessen via et
dynamisk svarbarometer. Svarbarometeret settes opp som en web-rapport
eller et dashboard i SurveyXact.
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248
HAR STEMT

143
HAR IKKE STEMT
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STEMMESEDDEL:
Valgutvalget kan selv avgjøre hvor detaljert stemmeseddelen skal
være i SurveyXact.

A

Den enkle stemmeseddelen
Type A inneholder kun navn, stilling og avdeling for hver kandidat.
Den minner om stemmeseddelen vi kjenner fra stortingsvalg –
bare at den er elektronisk.

B

Den visuelle stemmeseddelen
Type B inneholder de samme opplysningene som type A, men
den suppleres med bilde av hver kandidat.

C

Den detaljerte stemmeseddelen
Type C inneholder de samme opplysningene, inkludert bilde som
i type B, men i tillegg finnes det detaljerte opplysninger om hver
kandidat. Det kan f.eks. være opplysninger om hva kandidaten vil
kjempe for i styret og eventuelle hjertesaker.

EKSEMPEL PÅ STEMMESEDDEL TYPE C.

Navn: Ansatt 1
Kort kandidatpresentasjon

Navn: Ansatt 2
Kort kandidatpresentasjon

Navn: Ansatt 3
Kort kandidatpresentasjon

Navn: Ansatt 4
Kort kandidatpresentasjon

Blank stemme

Blank stemme
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VALGRESULTAT
Etter svarfristen har utløpt stenges den elektroniske avstemningen i SurveyXact automatisk, og det vil ikke lenger være mulig å
avgi stemmer.
Stemmereglene angis direkte i den elektroniske stemmeseddelen
ved bruk av valideringer, noe som betyr at hver enkelt stemmeseddel kontrolleres (antall stemmer per ansatt, blanke stemmer
osv.) under selve utfyllingen. Det vil dermed ikke være mulig å
sende inn en ugyldig stemmeseddel.
Det betyr at selve stemmeopptellingen skjer helt automatisk, og
valgresultatet foreligger umiddelbart etter avstemningen stenges.
Valgresultatet kan vises i et Dashboard i SurveyXact eller overføres til en pdf-rapport som et formelt valgdokument.

EKSEMPEL PÅ EN VALGRAPPORT
MED RESULTATET AV VALGET

ENDELIG VALGRESULTAT

ANTALL STEMMER

84
MEDARBEIDER 1

76
MEDARBEIDER 2

156
MEDARBEIDER 3

83
MEDARBEIDER 4
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FORDELER VED Å BENYTTE SURVEYXACT
TIL ELEKTRONISKE VALG
Ved å benytte SurveyXact til å gjennomføre virksomhetens valg
oppnås en rekke fordeler:
FORDELER		

TILBUD

Sikkert			

SurveyXact sikrer at ingen ugyldige stemmesedler registreres.

Effektivt		
			

Valget gjennomføres meget effektivt via SurveyXact, uten omkostninger
knyttet til porto, inntastning og manuell stemmeopptelling.

Anonymt		

SurveyXact sikrer at valget foregår 100 % anonymt.

Raskt valgresultat
			

Valgresultatet er tilgjengelig umiddelbart etter valget avsluttes,
da stemmeopptellingen skjer automatisk.

Alles deltagelse		
			
			

Alle stemmeberettigede har mulighet til å delta i valget via e-post eller 		
SMS. Det fører ofte til at man oppnår høyere valgdeltakelse, da det er
mulig å sende ut påminnelser.

www.surveyxact.no

