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Tema for dagen 
�  Hva er demokrati? 

�  Ulike demokratimodeller 

�  Hva er e-demokrati? 

�  Eksempler på e-demokrati 

�  Framtidens visjon om e-demokrati 

�  E-valg – muligheter og utfordringer 

�  Avslutning og spørsmål 



Hva er demokrati? 
�  Demokrati som verdi 

�  Demokrati som styreform 

�  Demokrati som prosess 



Demokrati som verdi 
Demokrati som verdi kan skilles i to hovedkategorier 

�  Frihet: uttrykk for prinsippet om kollektivt selvstyre 
hvor folket selv bestemmer innholdet av de lovene 
og reglene de skal følge 

�  Likhet: uttrykk for prinsippet om folkets likeverd, 
på den måten at de skal ha lik innflytelse på lover 
og regler i samfunnet 

Kilde: http://www.ung.no/demokrati/1874_Hva_er_demokrati.html   



Demokrati som styreform 
�  Demokrati (folkestyre) er en betegnelse på en styreform 

hvor folket deltar i viktige beslutninger. Folket påvirker 
blant annet gjennom å stemme ved valg 

�  Ordet demokrati stammer fra de greske ordene demo, 
som betyr folk og krati som betyr styre. Demokrati ble 
først brukt om styringsformen i bystater i Hellas 500 år 
før vår tidsregning 

�  Grunnleggende for demokratiet er muligheten 
innbyggerne har til å påvirke beslutninger, og det får 
man først og fremst gjennom å bruke stemmeretten sin. 
Jo flere som har stemmerett og som bruker den, jo mer 
demokratisk er styret 

Kilde: https://snl.no/demokrati  



Demokrati som styreform 
�  Kan ha demokratisk styreform i organisasjoner 

(organisasjonsdemokrati), bedrifter 
(bedriftsdemokrati), idrettsklubber 
(foreningsdemokrati) og skoler (elevdemokrati) 

�  De fleste mener demokratiet er den beste eller 
mest rettferdige styreformen 

�  Uenighet om hvordan demokratiet bør organiseres 
og utøves, og om hva som er normene for 
demokratisk politikk 

Kilder: https://snl.no/demokrati og https://snl.no/politisk_filosofi  



Ulike demokratimodeller 
�  Direkte demokrati eller deltakende demokrati 

�  Styresett eller en beslutningsprosedyre der 
befolkningen beslutter direkte i enkeltsaker 

�  Legge til rette for at ”alle” kan delta   
�  Folkeavstemninger og allmøter (allamannsmøte) 

�  Representativt eller indirekte demokrati 
�  Befolkningen velger eller utpeker representanter som 

beslutter i enkeltsaker 
�  Kan kombineres med direkte demokrati f  eks 

gjennom folkeavstemninger 
�  Sprer makten mellom konkurrerende partier 

Kilde: https://snl.no/direkte_demokrati  



Ulike demokratimodeller 
�  Konkurransedemokrati 

�  Fri konkurranse om den frie stemme, og politikerne 
konkurrerer om folks tillit og å tilby det beste produktet 

�  Innbyggerne utøver kontroll over politikerne gjennom 
valghandlingen, derfor unødvendig at folkevalgte har dialog 
med folk flest 

�  Deliberativt demokrati (diskursdemokrati, 
kommunikativt demokrati) 
�  Har konsensus i forkant av beslutninger som ideal 

�  Mål om at opplyste borgere skal føre en rasjonell og kritisk 
debatt hvor man velger det (moralsk) beste resultatet 

Kilde: Segaard, Signe B: to e-demokratiprojekter: succes og fiasko som   
          baggrund for læring, 2008 side 38-39 



Ulike demokratimodeller 
�  Forbrukerdemokrati 

�  Skiller seg fra andre modeller med et veldig individ- 
og innbyggerfokus 

�  Kommunen anses som en markedsaktør, og 
innbyggere som forbrukere kontrollerer demokratiet 
gjennom valg av tjenester 

�  Forutsetter rasjonelle forbrukere som tar informerte 
valg 

 

Kilde: Segaard & Ødegaard: Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati 



…og det finnes flere 

Hacker & van Dijk (2000) 



…og det finnes flere 

Hacker & van Dijk (2000) 



Demokrati som prosess 
�  Når man ser på ulike demokratiseringsperioder i en 

nasjon eller et samfunn, eller diskuterer ulike 
politiske fremgangsmåter, for å se på hvor 
"demokratiske" de er.  

�  For eksempel kan vi snakke om en 
beslutningsprosess som "demokratisk" i 
betydningen tilgjengelig og åpenhet, eller som 
"udemokratisk" i betydningen lite tilgjengelig og 
lukket.  

Kilde: http://www.ung.no/demokrati/1874_Hva_er_demokrati.html   



Demokrati som prosess 
Robert Dahl mener demokrati er et uoppnåelig ideal. Opptatt av hvilke 
prosedyrer som må legges til grunn for at beslutninger kan være legitime: 

�  De stemmeberettigede ha mulighet til å framføre sitt syn i offentligheten 

�  Det må herske full likhet i vektingen av stemmene, stemmelikhet, som 
følger av hans prinsipp om iboende likhet. 

�  De stemmeberettigede må i tillegg tilstrebe opplyst forståelse av sakene 
som skal avgjøres. 

�  Her igjen må alle ha samme sjanse til å gjøre seg kjent med 
grunngivingen for sakene (opplyst forståelse) og kunne gjøre seg mest 
mulig likt gjeldende i ordskiftet. 

�  De stemmeberettigede må ha full kontroll med hva som skal vedtas. 
Ingen skal kunne utelukke saker fra dagsordenen. Hvilke saker som skal 
vedtas må være åpent for debatt. Det betyr at det ikke eksisterer noen 
sluttstrek for hva demokratiske beslutninger skal omfatte (kontroll med 
agendaen). 

�  Alle voksne skal ha stemmerett 

Kilde: https://snl.no/Robert_A._Dahl  



Hva er e-demokrati 
”E-demokrati refererer i et bredt, politisk perspektiv 
nærmere bestemt til det å anvende IKT for å styrke 
det politiske demokratiet og folkets deltagelse i 
demokratisk kommunikasjon (Hacker & van Dijk 
2000:1). Det er med andre ord en intensjon om å 
under- støtte, supplere, eller fornye det eksisterende 
demokratiet ved hjelp av forskjellige tekniske 
applikasjoner og metoder. ” 

 

Kilde: Møte mellom moderne teknologi og e-demokrati – ISF 2010:3 s 8 



Hva er e-demokrati 
”Intensjonen med lokale e- demokratiprosjekter kan i 
samsvar med definisjonen på e-demokrati være å 
styrke innbyggernes deltagelse i det lokale 
demokratiet gjennom bruk av IKT, samt legge 
forholdene til rette for elektroniske  
1) informasjonsarenaer, 2) debattfora og  
3) nettverksdannelser og interaksjon innen en 
lokalpolitisk ramme som kan inkludere innbyggere, 
lokalpolitikere og lokalsamfunnet i bredere forstand 
som frivillige organisasjoner, kommunale institusjoner 
og næringsliv.” 

Kilde: Møte mellom moderne teknologi og e-demokrati – ISF 2010:3 s 8 



Hva er e-demokrati? 
E-democracy (a combination of the words electronic and 
democracy), or Internet democracy, incorporates 21st-
century information and communications technology to 
promote democracy. That means a form of government in 
which all adult citizens are presumed to be eligible to 
participate equally in the proposal, development, and 
creation of laws.[1] E-democracy encompasses social, 
economic and cultural conditions that enable the free and 
equal practice of political self-determination. 

Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/E-democracy  



Hva er e-demokrati? 
�  Kort sagt: hvordan bruke IKT for å gjøre 

innbyggerne mer politisk interesserte og politisk 
engasjerte 
�  fra tekst-tv til sms til nyhetsbrev til Twitter 
�  fra valgomat til til internettstemming 
�  fra e-post til e-initiativ til e-høring til e-

folkeavstemning  

�  IKT kan brukes innen alle demokratimodellene 
�  IKT vil brukes ulikt og med ulik hensikt og målsetning 
�  Som alle andre verktøy vil det være bedre egnet til 

noen ting enn andre ting, og noen vil være flinkere til 
å bruke det enn andre 



E-demokrati knyttet til 
demokratimodeller 

�  Konkurransedemokrati 
�  Det legges vekt på enveiskommunikasjon, derfor er 

interaktiv teknologi unødvendig 
�  Partiene og representantene kan bruke nettsider til å 

kommunisere politikk, visjoner og programmer 
�  E-debatt og diskusjonsforum kan brukes så lenge det 

er en politisk plattform for kommunikasjon fra 
politikerne og til folket 

Kilde: Segaard, Signe B: to e-demokratiprojekter: succes og fiasko som   
          baggrund for læring, 2008 side 38-39 



E-demokrati knyttet til 
demokratimodeller 

�  Deltakerdemokrati (direkte demokrati) 
�  IKT kan brukes til å gjøre meninger og behov kjente 

�  IKT kan bidra til kommunikasjon og nettverks-
dannelse på tvers av politiske og sivile areaner 

�  Meninger og holdninger kan gis gjennom  
e-høring, e-panel, e-avstemning og e-initiativ  

�  Folkevalgte kan kontaktes gjennom e-post, blogger, 
sosiale medier og lignende 

�  Oppmuntre til lokalt engasjement og gruppering 
gjennom e-kalender, nyhetssider og apps som støtter 
innbyggernettverk 

Kilde: Segaard, Signe B: to e-demokratiprojekter: succes og fiasko som   
          baggrund for læring, 2008 side 38-40 



E-demokrati knyttet til 
demokratimodeller 

�  Deliberativt demokrati (diskursdemokrati) 
�  Det offentlige må tilrettelegge for at internett kan 

brukes som digitale areaner for diskusjon og debatt 
�  Internett som offentlig sfære kan brukes som arena 

for debatt og utveksling av meninger, som danner 
grunnlag for politikkutforming 

�  Eksempler på arenaer er e-debatt, chat, e-konferanser 
og andre virtuelle møteplasser 

Kilde: Segaard, Signe B: to e-demokratiprojekter: succes og fiasko som   
          baggrund for læring, 2008 side 38-39 



Ulike syn på e-demokrati  
�  Teknologioptimistene: IKT gir muligheter om et 

direkte demokrati i stor skala, der folket på 
likeverdig måte får tilgang til informasjon og kan 
delta aktivt i beslutningsprosesser. 

�  Teknologipessimistene: IKT utgjør en trussel mot 
idealet om likeverd, fordi teknologien vil forsterke 
digitale skiller, avstanden mellom ressurssterke og 
ressurssvake og kun politisk interesserte vil bidra. 

�  Pragmatikerne: IKT vil ikke utgjøre en forskjell i seg 
selv. Viktig å se på samspillet mellom teknologi, 
brukere, programvare og politikken 

Møte mellom moderne teknologi og e-demokrati – ISF 2010:3 s 33-34 



Ulikt syn på e-demokrati 
"The freedom to connect – the idea that governments 
should not prevent people from connecting to the 
internet, to websites, or to each other. The freedom to 
connect is like the freedom of  assembly, only in 
cyberspace. It allows individuals to get online, come 
together, and hopefully cooperate. Once you're on the 
internet, you don't need to be a tycoon or a rock star 
to have a huge impact on society. 

Hillary Clinton – ”Remarks on Internet freedom”  (2010)
https://web.archive.org/web/20100123145341/http://www.state.gov/
secretary/rm/2010/01/135519.htm  



E-demokrati i praksis 
�  Noen nasjonale og internasjonale eksempler: 

�  Holder De Ord 

�  Min Sak 
�  Citizvestor 

�  WriteToThem 
�  Blogger 
�  Høringer / e-Høringer 



Holder de ord 

Kilde: http://holderdeord.no  



Holder de ord 

Kilde: http://holderdeord.no  



Holder de ord 

Kilde: http://holderdeord.no  



Min sak 

Kilde: http://minsak.no  



Min sak 



Citizvestor 

Kilde: http://www.citizinvestor.com  



Citizvestor 

Kilde: http://www.citizinvestor.com  



Kilde: https://www.mysociety.org/  



mySociety 

Kilde: https://www.mysociety.org/  



WriteToThem 

Kilde: https://www.writetothem.com/  



WriteToThem 

Kilde: https://www.writetothem.com/about-qa  



WriteToThem 

Kilde: https://www.writetothem.com/about-qa  



Valgomater 

Kilde: http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Finn-ditt-parti-med-valgomaten-3747820.html  



Kilde: http://www.susannekaluza.com/?p=8501  



http://www.nettavisen.no/nyheter/1300-privatpersoner-med-hringssvar-om-leger/5864095.html  



Forsøk med 
internettstemming 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-innhold/redaksjonelle-artikler/2013/forsok-med-stemmegivning-via-internett/id729202/  



Forsøk med 
internettstemming 



Internett som redningsplanke 
for demokratiet? 

Vi har snakket om: 

•  Ulike demokratimodeller 

•  Ulike former for e-demokrati 

•  Ulike syn på om e-demokrati er redningen 

Men hvordan står det til i praksis? 



Andel bruk av ulike medier 
gjennomsnittsdag 



Valgdeltakelse stortingsvalg 
1885 - 2013 

http://www.aardal.info/s_deltak.pdf   



Valgdeltakelse lokalvalg 
1913 - 2015  

http://www.aardal.info/k_f_delt.pdf   



Hvordan er ståa? 
”Den mest sentrale endringen av maktforhold i Norge er at 
demokratiet i grunnbetydningen folkestyre – et formelt 
beslutningssystem gjennom flertallsvedtak og folkevalgte 
organer – er i tilbakegang.  

Partier og organisasjoner er ikke lenger kanaler for bred og 
langsiktig mobilisering. Partiene har endret seg fra massepartier 
i retning av nettverkspartier. Samlet antall partimedlemmer er  
halvert siden 1990, lokal partiaktivitet er svak, større 
velgergrupper skifter parti fra ett valg til det neste, 
valgdeltakelsen har vært synkende og sammenhengen mellom 
klasse og parti har endret seg. Særlig ungdom lar seg i mindre 
grad mobilisere gjennom partitilknytning. De politiske partiene 
er blitt mer topptunge, mer byråkratiserte valgmaskiner med et 
nettverk rundt den sentrale ledelsen og mer innrettet på appell 
gjennom massemediene.”  

 
Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen NOU 2003:19 side 57 



Hvordan er ståa? 
”Mens partiene henvender seg til velgerne gjennom relativt 
profilerte programmer, inngår de i forhandlinger om 
regjeringsdannelse, budsjett og lovgivning der profilene blir 
visket ut og alternativene uoversiktlige. Slik svekkes 
folkemakten i styringskjeden fra valg til posisjon og vedtak. 
De politiske alternativene blir utydelige, og valget mellom 
dem får uklare konsekvenser.  

I Medborgerundersøkelsen var tre av fire helt eller delvis 
enige i at partiene ikke er interessert i hva folk mener, 
mens fire av fem var helt eller delvis enige i at 
stortingsrepresentantene ikke tar særlig hensyn til vanlige 
folks meninger. Tallene er uttrykk for et representativt 
system i tillitskrise. ” 

 

Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen NOU 2003:19 side 57 



Oppgave: i en tenkt fremtid 
om ikke altfor lenge 

Hans er 22 år og bor i Fredrikstad. Til daglig jobber han i en 
elektronikkbutikk, og på fritida liker han å henge med kjæresten og mekke 
bil. Han har fått med seg på Facebook at det er valg snart, siden han har 
bekjente som er aktive i lokalpolitikken. ”At de gidder!”, tenker han.  

Hans har aldri vært særlig interessert i politikk, og har aldri stemt. 
”Politikerne bare lover og lover, og så skjer det ingenting”, tenker han. Som 
da han var liten og alle partiene lovde ny fotballbane, men så prioriterte 
kommunen nytt svømmebasseng i stedet. ”Dessuten er de bare opptatt av 
flyktninger, u-hjelp og ting langt borte. De er ikke opptatt av sånne ting som 
engasjerer meg”, tenker han. 

En dag han kjeder seg litt, klikker han seg inn på en nettside som flere 
venner har delt på Facebook. Flere skriver at endelig at der skjedd noe, nå 
skal politikerne høre mer på folk flest. Etter å ha lest litt og klikke seg litt 
rundt blir han litt paff. ”Jøss, kanskje jeg burde stemme likevel?” tenker han. 

Oppgave: Bruk samme personas-metodikk til å beskrive hva slags 
fantastisk fremtidig nettside som Hans har funnet. Tenk fram i tid! 



Andel som har tilgang til 
internett 
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Tall fra Norsk Mediebarometer: http://ssb.no/medie   



http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/ikthus  



Faser i valgprosessen 

Kilde: Rapport - Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter – side 18 



E-valg og e-demokrati 
�  To hovedtyper: 

�  Stemmegiving i kontrollerte omgivelser  
(f  eks valglokalet) 

�  Stemmegivning i ukontrollerte omgivelser 
(f  eks hjemmefra) 

�  Skille mellom verktøy som brukes administrativt 
�  F eks elektronisk manntall, elektroniske møtebøker, 

scanning av stemmesedler med automatisk opptelling 



Papirvalg versus e-valg 
Kontrollerte 
omgivelser 

Ukontrollerte 
omgivelser 

Papir Tradisjonell 
papirstemmeseddel i 
valglokalet 

Stemmegivning på 
papir utenfor 
valglokalet 
(brevstemmegivning) 

Elektronisk Elektronisk utstyr i 
valglokalet 
(datamaskin eller 
automat) 

Elektronisk 
stemmegivning utenfor 
valglokalet (internett, 
sms, e-post) 

Kilde: Rapport - Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter – side 23 



Hvorfor e-valg? 
�  Økt tilgjengelighet for velgergrupper som: 

�  Personer med nedsatt funksjonsevne 

�  Utenlandsboende og velgere i utlandet 
�  Studenter 

�  Enklere og raskere å stemme og å gjøre korrekte 
endringer på stemmeseddelen 

�  Raskere og mer korrekt valgoppgjør (opptelling etc) 

�  Forventninger om digitale tjenester 



Hvorfor ikke? 
I kontrollerte omgivelser: 

�  Må overvåke stemmeautomatene i valglokalene for 
å unngå tukling  

I ukontrollerte omgivelser: 

�  Kan ikke garantere at valget er hemmelig – både i 
stemmeøyeblikket og ved at stemmen kan avlyttes 
på veie 



E-valg i kontrollerte omgivelser 

55 



E-valg i kontrollerte 
omgivelser 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=IDylgUR-0hk  



E-valg i ukontrollerte 
omgivelser 

�  Sveits og Estland har mest erfaring 

�  Norge har hatt to forsøk 
�  10 kommuner ved lokalvalget i 2011 

�  12 kommuner ved stortingsvalget i 2013  



Om de norske forsøkene 
�  Forankret i forsøksparagrafen i valgloven 

�  Søknadsprosedyre for å delta i forsøket 

�  Skulle følge standarder på valgområdet 

�  Skulle ivareta prinsippet om frie og hemmelige valg 

�  Supplement til papirbasert stemmegivning 

�  Kunne stemme via Internett så mange ganger man 
ville i forhåndsstemmeperioden, og overstyre med 
papirstemme 



Hvem stemte via internett? 

Kilde: Evaluering av forsøket med e-valg 2011, Institutt for samfunnsforskning 



Hvorfor stemme via 
internett? 

Kilde: Evaluering av forsøket med e-valg 2011, Institutt for samfunnsforskning 
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Det var en enkel måte å stemme på 

Jeg er tilhenger av stemmegivning via Internett 

Jeg var nysgjerrig og ville finne ut hvordan det 
foregikk 

Jeg var bortreist på valgdagen 

Jeg har lang vei til valglokalet 

Jeg har en funksjonsnedsettelse/sykdom som 
gjør det vanskelig å komme til valglokalet 



Økt tilgjengelighet? 
”At så  mange av informantene [med nedsatt 
funksjonevne] uttrykte et eksplisitt ønske om e-valg i 
Norge, mener vi henger sammen med opplevelser fra 
det å gå i valglokalet, og at man tenker at e-valg kan 
gi økt opplevelse av kontroll, selvstendighet og 
verdighet” 

Norsk Regnesentral 

Kilde: Evaluering av forsøket med e-valg 2011, Institutt for samfunnsforskning 



Hvorfor ikke stemme via 
internett? 

Kilde: Evaluering av forsøket med e-valg 2011, Institutt for samfunnsforskning 
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Jeg liker å avgi stemme på tradisjonell måte 

Jeg bor tett ved et valglokale 

Jeg var ikke interessert i å prøve det 

Jeg var usikker på hvordan det skulle gjøres 

Jeg har ikke registrert meg på MinID 

Jeg er motstander av stemmegivning på 
Internett 

Jeg bruker ikke Internett 



Syn på teknologi og 
hemmelighold 

Kilde: Evaluering av forsøket med e-valg 2011, Institutt for samfunnsforskning 



Hemmelig valg? 

Kilde: Evaluering av forsøket med e-valg 2011, Institutt for samfunnsforskning 



Kilde: http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Velgerne-svaert-positive-til-internettvalg  





Spørsmål 

Kilde: http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Velgerne-svaert-positive-til-internettvalg  

�  Bør det være mulig å kunne stemme via internett? 
�  For alle? 

�  For noen? 
�  For hvem? 

�  Er prinsippet om hemmelig valg så viktig at 
internettstemming i ukontrollerte omgivelser aldri 
bør bli en mulighet for alle i Norge? 



Avslutning 
Spørsmål? 


