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Valgomatene	kommer!	
	
Svein	Hovde		 		 	 	 Forelesningsnotat	19/2-2018	
	
Under	forelesningen	14/2	var	temaet	politiske	valg	og	valgomat	oppe.	Praktisk	
talt	alle	studentene	svarte	at	de	hadde	prøvd	valgomaten	(heretter	forkortet	
VOM)	før	stortingsvalget	i	2017.	Få	av	dere,	så	vidt	jeg	husker	bare	4-5,	svarte	at	
VOM	hadde	gitt	et	forslag	til	partivalg	som	dere	oppfatta	som	overraskende.	Hva	
dere	i	så	gjorde	med	det,	om	dere	valgte	å	stemme	annerledes	enn	dere	først	
hadde	tenkt,	spurte	jeg	ikke	om.	Kanskje	bidrar	VOM	i	noen	grad	til	at	folk	
revurderer	sitt	valg	og	stemmer	annerledes	enn	de	opprinnelig	hadde	tenkt.		Om	
vi	vurderer	interaksjonen	mellom	velger	og	automat	som	en	
beslutningssituasjon	kan	de	prinsipielt	forskjellige	situasjonene	formaliseres	
som	i	figuren	under.	

	
Boksene	markert	med	mørkegrønt	angir	en	tilsiktet	beslutningssituasjon.	I	
Dagbladets	omtale	av	VOM	står	det	”fenomenet	valgomat	er	ment	å	hjelpe	usikre	
velgere	på	veien	mot	valglokalet”.	Det	at	tilnærmet	alle	svarte	at	dere	hadde	brukt	
VOM,	men	at	få	hadde	blitt	overrasket	over	resultatet,	kan	være	en	indikasjon	på	
at	den	vanligst	forekommende	beslutningssituasjonen	er	den	angitt	med	



lysegrønt:	VOM	fungerer	som	en	bekreftelse	på	et	svar	en	allerede	kjente.	I	den	
grad	den	da	har	noen	virkning	er	at	en	blir	enda	sikrere	i	sin	sak.	
	
	
Hvor	pålitelige	er	valgomater?	
	
Hvor	sikker	kan	en	være	på	at	det	forslaget	VOM	ender	med	å	gi	deg	er	en	god	
avspeiling	av	hva	du	dypest	sett	mener	om	politikk	og	gir	grunnlag	for	å	
innplassere	deg	nokså	nøyaktig	i	det	politiske	landskapet?	På	forelesningen	ble	
det	nevnt	at	basert	på	erfaring	kunne	en	oppleve	at	testen	var	bygd	opp	slik	at	
det	skal	mye	til	at	den	foreslår	at	du	skal	stemme	rødt.	Jeg	erfarte	noe	av	det	
samme	da	jeg	prøvde	den	aktuelle	testen.	Enda	jeg	forsøkte	å	legge	meg	lengst	
mulig	til	venstre	i	svarprofil	foreslo	denne	testen	likevel	at	jeg	burde	stemme	SV	
og	ikke	rødt.	I	et	oppslag	fra	2011	(da	det	var	kommune-og	fylkestingsvalg)	viste	
det	seg	at	ved	bruk	av	Dagbladets	VOM	endte	48	%	opp	på	Høyre	eller	Frp,	mens	
bare	16%	fikk	foreslått	Ap.	Ved	valget	stemte	nesten	32%	Ap,	altså	vesentlig	
bedre	resultat	enn	VOM-svarene	indikerte.	Dette	er	likevel	ikke	noe	bevis	for	at	
disse	testene	kan	ha	innebygd	en	slagside.	Kanskje	var	det	bare	langt	færre	Ap-
velgere	som	var	innstilt	på	å	teste	seg	eller	som	valgte	Dagblad-testen?	
(https://www.dinside.no/okonomi/ikke-stol-pa-VOMene/61598924)	

Det	viktigste	her	er	kanskje	ikke	om	VOM	har	politisk	slagside,	men	hva	
slags	forståelse	av	politikk	en	får	gjennom	slike	tester.	Professor	og	valgforsker	
Jon	Helge	Lesjø	var	inne	på	dette	i	et	intervju	i	2011.	Hans	hovedinnvending	var	
at	VOM	ikke	klarer	å	fange	opp	overordnede	politiske	syn,	men	knytter	partivalg	
til	hvilke	standpunkt	man	tar	i	enkeltsaker.	VOM	er	basert	på	et	tverrsnitt	av	hva	
en	mener	om	en	rekke	ulike	saker.	Den	gir	pålitelige	svar	på	ens	”sanne”		
politiske	ståsted	dersom	en	mener	at	dette	kan	uttrykkes	som	summen	av	
saksstand-punkt.	Kanskje	er	det	overordnede	som	Lesjø	etterlyser	noe	annet	enn	
summen	av	delene?	Kan	det	tenkes	at	hva	vi	mener	om	politikk	ikke	kan	kokes	
ned	til	fiffige	regnestykker?	Lesjø	var	inne	på	dette	når	han	uttalte:	En	slik	
valgomat	er	en	blanding	av	underholdning	og	forbrukerinformasjon.	Som	all	annen	
forbrukerinfo	bør	man	vurdere	den	kritisk,	selv	om	den	kan	gi	en	del	indikasjoner	
på	hvor	man	hører	hjemme	i	det	politiske	landskapet.	
(https://www.dinside.no/okonomi/ikke-stol-pa-valgomatene/61598924)	

I	den	samme	artikkelen	som	Lesjø	framsetter	sin	kritikk	blir	det	vist	til	at	
blant	brukerne	av	NRK’s	VOM	i	2011	var	det	20%	av	de	som	fikk	et	forslag	på	
partivalg	som	var	noe	annet	enn	det	de	hadde	tenkt	som	lot	VOM	bestemme	og	
stemte	som	den	”anbefalte”.	Hvorvidt	dette	tallet	var	høyere	eller	lavere	ved	
forrige	valg	har	jeg	ikke	data	om,	men	det	er	en	indikasjon	på	at	det	er	en	digital	
faktor	som	spiller	med	og	kan	prege	valgresultater.		

Det	overordnede	motto	for	INF3700	kan	formuleres	slik:	Søk	innsikt	i	
samspillet	maskin	–	menneske	–	samfunn.	I	tilfellet	med	VOM:	Hvordan	arter	dette	
samspillet	seg?	Det	er	mennesker	(testdesignere)	som	definerer	hvilke	



saksområder	som	skal	inkluderes	og	hvilke	som	skal	ekskluderes.	Dette	er	valg	
som	avspeiler	politikkens	sakskart	på	et	gitt	tidspunkt	–	det	som	er	hete	tema	i	
den	pågående	politiske	debatten.	Noen	av	disse	er	gjengangere,	andre	har	mer	
karakter	av	døgnfluer.	I	tillegg	velges	det	en	måte	å	lage	svaralternativer	på,	
oftest	en	enig/uenighetsskala	(en	tilnærming	til	Likert-skalaer).	Et	tredje	valg	er	
muligheten	til	å	vekte	saker.	Noen	versjoner	av	VOM	gir	anledning	til	å	vekte	
enkeltsaker	en	for	en	(Dagbladet),	andre	har	vekting	i	form	av	at	en	får	kryssa	av	
for	de	fem	viktigste	saksområdene	fra	ei	liste	på	24.	(NRK).	Testdesignerne	
bedyrer	at	det	er	investert	mye	tid	og	kunnskap	i	konstruksjon	av	VOM.	Dette	
forhindrer	ikke	at	den	fortsatt	er	menneskers	verk,	at	den	er	basert	på	kvalifisert	
skjønn	og	utvelgelse.	Den	er	derfor	en	valgomat	også	i	den	forstand	at	det	som	
kommer	ut	er	resultat	av	et	samspill	mellom	designervalg	og	automat-iserte	
regneoperasjoner.		

VOM	er	en	test	som	i	seg	selv	kan	bli	gjenstand	for	testing.	I	en	artikkel	på	
Dagbladets	nettavis	i	2013	ble	ulike	versjoner	av	VOM’er	testet	av	to	eksperter,	
en	førsteamanuensis	fra	BI	og	en	valgforsker	og	statsviter.	
(https://www.dagbladet.no/kultur/her-er-VOM-testen/62749320)	I	denne	
artikkelen	fokuseres	det	på	hvor	godt	VOM’ene	kommer	ut	av	det	betraktet	med	
metodekritiske	blikk.	En	konkret	innvending	er	at	utsagn	som	inneholder	flere	
ulike	påstander	blir	avvist	som	ubrukelige.	Denne	kritikken	er	så	vidt	jeg	kan	se	
stort	sett	tatt	til	følge	i	det	siste	valgets	VOM.	Valgforskeren	oppsummerer	sitt	
inntrykk	slik	”i	det	store	og	hele	synes	jeg	valgomatene	holder	et	høyt	nivå.	Gidder	
man	å	sette	seg	ned	å	ta	alle	sammen	får	man	en	grei	indikasjon	på	hvem	man	er	
mest	enige	med.”		

Valgforskerens	innfallsvinkel	framstår	som	noe	problematisk.	For	det	
første	er	det	nettopp	et	stort	spørsmål	om	en	gidder	å	ta	alle	testene	som	
foreligger.	Etter	hvert	har	dette	blitt	temmelig	mange	og	hvis	det	endte	med	
sprik	mellom	ulike	tester	ville	resultatene	samlet	kanskje	danne	et	forvirrende	
mer	enn	et	oppklarende	bilde.	Det	virker	dessuten	som	et	litt	pussig	
sannhetskriterium	at	en	skulle	lete	etter	den	testen	er	mest	enig	med.	Er	ikke	
poenget	med	testing	en	eller	annen	form	for	mulig	”avsløring”?	Brukt	på	den	
måten	valgforskeren	anbefaler	ville	denne	testen	primært	dreie	seg	om	
selvbekreftelse	mer	enn	opplysning	og	selvransakelse.		
	
Valgomatenes	semiotikk	
	
Designet	av	VOM	er	preget	av	at	en	har	tilstrebet	høy	brukervennlighet.	Dette	
viser	seg	blant	annet	i	at	svaralternativene	er	vist	både	med	tekst	og	med	
emoji’er.	Disse	utgjør	et	økende	innslag	i	både	offentlig	og	privat	
kommunikasjon.	Emoji’er	er	stiliserte	tegninger	med	tegn-betydning.	Disse	er	i	
en	viss	forstand	før-språklige	på	den	måten	at	analfabeter	eller	små	barn	kan	
gjenkjenne	og	tolke	et	smilefjes	uten	å	beherske	skriftspråket.		



I	2017-utgaven	ble	svaralternativene	til	Dagbladets	VOM	presentert	på	
denne	måten:	
	

	
NRK-utgaven	var	vesentlig	”fancy-fisert”,	og	så	slik	ut:	

	
	
Her	er	det	på	sin	plass	med	en	liten	kommentar	om	disse	utgavene	betraktet	som	
Likert-skalaer,	altså	en	jevnt	synkende	eller	stigende	gradering	ala	terningkast	
fra	en	til	seks.	Nettavisen	kaller	det	nøytral,	noe	som	er	akseptabelt	og	tilnærmet	
sammenfallende	med	en	vanlig	formulering	i	enighetsskalaer,	nemlig	verken	
enig	eller	uenig.	Dette	kan	tolkes	som	en	uavklart	eller	kanskje	ambivalent	
innstilling.	Vi	uttrykker	det	samme	om	vi	besvarer	et	spørsmål	med	–	både	ja	og	
nei.	Dette	er	strengt	tatt	noe	annet	enn	NRK’s	versjon	der	midtverdien	har	
merkelappen	ingen	mening	og	illustreres	med	et	sovende	fjes.	Dette	assosierer	
til	”har	ikke	tenkt	på	det”,	”vet	ikke”,	”interesserer	meg	ikke”,	altså	noe	annet	enn	
å	være	”midt	på	treet”.	Å	være	likegyldig	og	sovne	når	noe	bringes	på	banen	
tilhører	egentlig	en	annen	dimensjon	og	bryter	med	Likert-skalaen	forstått	som	
en-dimensjonering.	En	litt	mer	prippen	kommentar	kunne	være	at	store	hjerter	i	
øynene	kanskje	signaliserer	heftig	forelskelse	mer	enn	å	være	helt	enig	i	noe.		

Måtene	å	presentere	resultatene	på	varierer	også	mellom	ulike	VOM’er.	
På	neste	side	ser	dere	et	utfall	av	en	test	slik	den	presenteres	av	NRK.	De	
språklige	metaforene	er	hentet	fra	idrettsverdenen	med	medaljer	til	de	tre	
”beste”	partiene	–	i	dette	eksemplet	SV	knepent	foran	Rødt	og	MDG.		De	kommer,	
som	det	heter	i	disse	OL-dager,	på	pallen	og	får	gull,	sølv	og	bronse.	



	
VG’s	valgomat	skiller	seg	ut	ved	å	være	klart	mer	underholdningsorientert,	
personfokusert	på	partileder	og	kjapp	å	besvare.	Det	er	tilsynelatende	lagt	ned	
en	god	del	jobb	i	en	fargesprakende	og	delvis	animert	presentasjon	som	munner	
ut	i	en	oppstilling	av	partilederne	side	om	side	der	en	kan	få	disse	til	å	sprette	
opp	og	ned	ved	å	klikke	på	dem.	Denne	virker	kanskje	som	den	minst	seriøse	av	
de	jeg	testet	ut.	Det	visuelle	uttrykket	og	underholdningsverdi	er	imidlertid	
upåklagelig.	
	
Hva	skjer	i	den	svarte	boksen?	
	
Når	en	har	fylt	ut	svar	på	alle	spørsmålene	får	en	lynraskt	svar	på	plassering	i	det	
politiske	landskapet.	Responsen	er	tydelig	og	presis.		Si	hva	en	vil	om	VOM’er,	
men	regne	kan	de.	Det	er	kanskje	verre	med	tenkning.	Jeg	gjorde	tre	tester	med	
rettlinjet	avkrysning,	altså	at	jeg	slavisk	krysset	av	på	helt	enig	i	alt,	helt	uenig	i	
alt	og	ingen	mening	på	alt.	I	det	siste	tilfellet	fikk	jeg	rimelig	nok	ikke	noe	forslag	
til	partivalg.	Etter	24	avkrysninger	på	”nøytral”	fikk	jeg	denne	meldingen	fra	
VOM’en	til	Dagbladet:	
	

	
	
	



NRK	sin	utgave	satte	foten	ned	etter	fem	”ingen	mening”	og	meldte	at	jeg	hadde	
brukt	opp	kvoten	for	å	ikke	ta	stilling.	Det	er	i	og	for	seg	betryggende	at	det	er	
lagt	inn	en	slik	sperre.	Eventuelt	ville	en	rimelig	konklusjon	på	å	ikke	mene	noe	
om	noe	som	helst	være	at	en	burde	være	hjemmesitter	–	det	mest	populære	av	
alle	partier	ved	alle	valg	i	nyere	tid.	Men	det	er	altså	ingen	”option”	her.	

Å	konsekvent	svare	helt	enig	eller	helt	uenig	på	alle	svarene	innebærer	at	
svarene	sett	under	ett	vil	framstå	som	svært	inkonsistente.	En	får	imidlertid	
ingen	tilbakemelding	om	at	svarene	overhodet	”ikke	henger	på	greip”.	Både	
Dagbladets’s	og	NRK’s	VOM’er	foreslo	et	partivalg	også	i	tilfeller	hvor	jeg	bare	
klikket	på	ekstremverdier.	Det	kom	ikke	noe	varsel	om	inkonsistens	eller	at	
svarprofilen	sett	under	ett	var	thelt	meningsløs.			

Reaksjonene	på	at	VOM’en	tryller	fram	en	presis	anbefaling	av	partivalg	
basert	på	noen	raske	klikk	kan	virke	imponerende.	Samtidig	kan	en	tenke	at	det	
er	regnekunst	med	bismak	og	føle	at	det	er	en	smule	fremmedgjørende	at	det	ut	
av	en	del	klikk	kommer	svar	om	noe	så	viktig	som	stemmegivning.	Noen	kan	
også	reagere	på	at	det	spørres	om	kjønn,	alder,	bosted	og	stemmegivning	ved	
forrige	valg,	slik	en	gjør	i	Dagbladets	VOM.	Hvorfor	i	all	verden	spørres	det	om	
det?	Inngår	dette	i	beregningen	av	hvilket	parti	en	bør	stemme	på	eller	er	dette	
svar	som	inngår	i	en	eller	annen	form	for	statistisk	bearbeiding	eller	utnyttes	til	
andre	formål,	uten	at	det	opplyses	om	det?	Veien	fra	de	svarene	en	avgir	til	
resultatet	som	dukker	opp	på	skjermen	er	lite	transparente	og	kan	etterlate	en	
følelse	av	fremmedgjøring.	Men	det	kan	også	vekke	andre	følelser	som	jeg	skal	
kommentere	i	neste	punkt.	
	
Valgomaten	som	spill-ifisering	
		
Snarere	enn	å	føle	seg	forvirret	og	fremmedgjort	kan	møtet	med	VOMene	utløse	
en	motsatt	følelse.	De	kan	skape	en	form	for	opprømt	begeistring.	Dette	er	
kjernen	i	en	artikkel	i	Morgenbladet	i	forbindelse	med	fjorårets	valg	skrevet	av	
journalist	Sigve	Indregard.	
(https://morgenbladet.no/aktuelt/2017/08/indregard-velkommen-til-
djevelens-valgomat)		
Jeg	skal	se	nærmere	på	denne	idet	den	presenterer	den	mest	grunnleggende	
kritikken	av	VOM’er.	Indregard	starter	med	et	tilbakeblikk	på	VOM’ens	historie.	
Han	mener	at	dette	startet	som	underholdning	med	et	element	av	opplysning.	
Bak	lå	en	form	for	ironi,	et	spark	til	forbrukersamfunnet	og	”kundifiseringen”	av	
alt.	Imidlertid	har	denne	ironien	med	årene	forsvunnet,	skriver	Indregaard.		

I	en	viss	forstand	blir	vi	hekta	på	ulike	tester	fordi	det	utløser	en	form	for	
følelsesmessig	beruselse:	Konseptet	er	å	få	deg	til	å	ta	stilling	til	lett	tildekkede	
versjoner	av	noen	utvalgte	punkter	i	partienes	programmer.	Det	er	ikke	gøy	å	svare	
på	påstander	om	politikk,	men	det	blir	gøy	fordi	vi	lokkes	av	det	som	helt	vil	skje	til	
slutt:	”Du	er	mest	lik	Venstre!	Gratulerer!	Lik	og	del!	(Eller	ta	testen	på	nytt	hvis	
dette	er	helt	uholdbart)”.	Belønningshormonene	som	utløses	av	slike	



tilbakemeldinger	er	intenst	effektive.	Det	var	dataspillutviklere	som	først	så	hvilken	
innsats	folk	la	inn	i	fullføring,	for	eksempel	å	samle	en	haug	med	meningsløse,	små	
gjenstander	som	er	spredt	utover	hele	verdener.	Det	er	ikke	en	del	av	historien	i	
spillet,	og	alt	man	får	igjen	for	å	gjøre	det,	er	et	lite	pling	og	et	digitalt	merke:	Jeg	
klarte	det!	Indregaard	2017)	

Indregard	leverer	her	en	temmelig	presis	beskrivelse	av	mekanismene	
bak	det	som	kalles	”Gamification”,	en	digitalt	formidlet	belønningsmekanisme	
som	i	økende	grad	benyttes	på	ulike	samfunnsområder.	Den	starter	som	ren	
underholdning	og	ender	som	en	viktig	påvirkningsmekanisme	som	kan	forårsake	
adferdsendring.	I	dette	tilfellet	består	denne	i	at	en	ombestemmer	seg	om	noe	så	
viktig	som	stemmegivning	og	lar	utfallet	av	”spillet”/testen	være	utslagsgivende.	

Jeg	ar	antydet	at	møtet	med	VOM’en	kan	forårsake	fremmedgjøring	fordi	
viktige	ting	skjules	i	VOM’ens	svarte	boks.	Men	dette	kan	snus	på	hodet	om	en	
følger	Indregards	resonnement:	For	at	valgomaten	skal	gi	deg	denne	
tilfredsstillende	spill-effekten,	må	den	skjule	hva	som	skjer	”under	panseret”.	Den	
må	komme	ut	med	en	poengskår,	en	indeks,	og	for	all	del	ikke	fortelle	deg	at	
beregningen	egentlig	er	veldig	enkel,	valgomaten	er	trollmannen	fra	Oz.”	VOM’ens	
mystifiserende	og	fremmedgjørende	effekt	kan	på	denne	måten	også	være	det	
som	begeistrer	og	forfører	oss.		

Foran	nevnte	jeg	valgforskers	Lesjøs	bekymring	for	at	VOM’en	ikke	fanger	
opp	de	mer	overordnede	ideene	og	grunnene	til	at	vi	på	en	mer	seriøs	måte	
engasjerer	oss	i	politikk	og	danner	oss	politiske	meninger.	Indregard	tar	denne	
kritikken	et	steg	lenger	ved	å	stille	kritiske	spørsmål	ved	hvordan	vi	tenker	og	
snakker	om	politikk:	Valgomatens	enkle	summering	hopper	elegant	over	de	
mange	grunnleggende,	nesten	filosofiske,	spørsmålene	som	en	opplisting	av	
politiske	standpunkter	reiser:	Hva	betyr	det	egentlig	at	et	parti	”mener”	noe?	Skal	
man	høre	på	det	partiene	sier,	eller	det	de	gjør?	(Indregard	2017)	
	
I	den	politiske	meningssirkulasjon	er	en	gjennomgående	erfaring	at	partiene	før	
valg	overgår	hverandre	i	løfter.	I	den	politiske	hverdagen	tones	disse	ned	og	de	
konfronteres	ikke	med	disse	før	ved	neste	valg.	Da	spør	politiske	journalister	og	
kritikere	fra	konkurrerende	partier	–	hvordan	gikk	det	med	løftene	om….For	den	
engasjerte	og	politisk	bevisste	velger	blir	det	derfor	et	viktig	spørsmål	om	en	
opprettholder	tillit	til	et	parti,	ikke	bare	i	kraft	av	at	det	mener	det	rette,	men	
hvorvidt	dette	etterleves	i	praktisk	politikk.		

Å	interagere	med	en	VOM	bringer	en,	i	følge	Indregard,	ofte	inn	i	en	feed-
back-loop.	Vi	jakter	på	riktige	svar,	mer	enn	å	undre	oss	om	hvorvidt	vi	dypere	
sett	hører	hjemme	der	vi,	på	grunnlag	av	robust	tillit	og	rotfestet	partilojalitet,	
har	plassert	oss	i	landskapet.	Det	er	derfor	grunn	til	å	spørre	som	Indregard	gjør	
om	hva	som	egentlig	skjer	når	vi	tar	stilling	til	VOM’ens	påstander.	”…får	vi	da	
tildelt	parti	på	bakgrunn	av	hva	vi	mener,	eller	vet	vi	hva	vi	skal	mene	fordi	vi	vet	
hvilket	parti	vi	ønsker	å	havne	på.”	Jeg	har	antydet	et	svar	på	dette	i	



beslutningstreet	presentert	innledningsvis	i	artikkelen.	Det	gir	en	god	
selvbekreftelse	å	følge	det	som	er	angitt	som	de	lysegrønne	boksenes	brede	vei.		

Indregard	sammenfatter	det	bilde	av	politikken	som	VOM	etterlater	slik:	
Skal	vi	tro	valgomatene,	er	politikken	et	sammenhengende	belte	av	små	enkelt-
saker.	I	virkeligheten	er	politikken	et	flettverk	av	ideologi,	allianser,	tradisjoner,	
tillits-forhold,	troverdighet	og	menneskelige	egenskaper.	En	mulig	kritisk	
refleksjon	om	denne	vurderingen	er	at	Indregard	ser	bort	fra	at	VOM’ene	
sammen	med	moderne	politisk	journalistikk,	gamifisering,	intimitetstyranni,	
kundifisering	og	underholdningsmani	bidrar	til	å	endre,	ikke	bare	hvordan	
politikk	framstår	for	oss,	men	rokker	med	hele	politikkens	vesen.	Kan	vi	gjen-
kjenne	eller	gjenvinne	den	politiske	sfære	slik	vi	opprinnelig	har	forstått	den?	

I	ingressen	til	Indregards	artikkel	møter	leseren	en	provokasjon:	”Vi	
velgere	får	for	mye	belønning.	Vi	fortjener	mer	djevelsk	straff	og	fandenivoldsk	
motstand”.	Morgenbladet	tok	konsekvensen	av	dette	og	presenterte	i	2017	det	de	
kalte	”Djevelens	valgomat”.	Den	er	bygd	opp	slik	at	du	først	svarer	på	spørsmålet	
om	hvilket	parti	du	har	tenkt	å	stemme	på.	Deretter	utfordres	dette	valget	ved	at	
en	blir	konfrontert	med	potensielt	veldig	dramatiske	konsekvenser	av	at	ens	
foretrukne	partis	partiprogram	blir	gjennomført,	eller	eventuelt	at	det	er	
alvorlige	inkonsistenser	i	det	partiet	står	for.	Er	du	(virkelig)	villig	til	å	godta	
disse	og	fortsatt	holde	fast	på	ditt	partivalg?	”Djevelens	valgomat”	tester	styrken	
i	lojalitetsbåndene	mellom	deg	og	partiet	ditt.	Det	er	en	skikkelig	kverulant	i	
digital	forkledning.	
	
Morer	vi	oss	til	døde?	
	
I	den	grad	en	orket	å	følge	med	på	fjorårets	valgsendinger,	var	det	akutte	
påminnelser	om	Neil	Postmans	klassiske	bidrag	om	hva	som	skjer	i	fjernsynets	
tidsalder	”Vi	morer	oss	til	døde”.	(Postman	1987)	Postmans	hovedpoeng	er	at	
fjernsynet	har	en	utrolig	evne	til	å	omskape	alt	til	underholdning.	For	
undertegnede	(drøyt)	sekstiåring	har	denne	beskrivelsen	i	økende	grad	blitt	
sann	etterhvert	som	fjernsynet	har	fått	farger	og	delt	seg	i	et	eventyrlig	
kanaltilbud.	VOM’ene	passer	inn	i	dette	bildet.	De	blir	en	del	av	moroa.	Kanskje	
fornemmes	følelser	i	retning	av	Pink	Floyds	sangtittel	”Comfortably	Numb”	–	en	
skaper	en	slags	behagelig	nummenhet	der	en	nedtoner	sitt	engasjement	og	villig	
lar	seg	more	og	underholde.		

En	annen	referanse	kan	være	at	VOM’er	lar	oss	være	i	fred	i	det	Eli	Pariser	
kaller	vår	filterboble.	Vi	tilbys	skreddersydd	informasjonskost	som	ikke	byr	på	
store	utfordringer,	men	som	støtter	opp	under	våre	etablerte	meninger.	Disse	
kan	utfoldes	innenfor	de	menings-menigheter	som	blant	annet	utvikles	på	
sosiale	medier.	VOM’er	kan,	om	de	ikke	er	konstruert	som	Morgenbladets	
Djevelens	valgomat	gjøre	det	mulig	å	få	selvbekreftelse	og	positiv	feedback,	både	
direkte	fra	automaten	og	sosialt	gjennom	meddelelse	og	tomler	opp	fra	
likesinnede.		



Den	mest	vidtrekkende	effekten	av	denne	nye	måten	å	kommunisere	og	
informere	om	politikk	kan	være	en	form	for	”kollaps”	i	det	originale	spekter	av	
samfunnsroller.	Vår	meningsverden	og	våre	livsvalg	er	ideelt	sett	preget	av	at	vi	
klarer	å	bevege	oss	mellom	og	håndtere	omskiftelige	roller.	Vi	er	både	
arbeidstakere/studenter,	familiemedlemmer,	naboer,	kunder	og	samfunns-
borgere	lokalt,	nasjonalt	og	globalt.	Dette	er	roller	som	både	fordrer	fleksibilitet;	
evne	til	å	skifte	posisjon	og	perspektiv	og	evne	til	å	håndtere	dilemmaer	og	
vanskelige	valg.	Når	valgomatene	kommer	understøttes	en	prosess	i	retning	av	
at	vi	primært	betraktes	og	ser	på	oss	selv	som	kunder	på	et	vare-	og	
tjenestemarked	der	det	gjelder	å	ta	for	seg	og	innrette	seg	smart.	Smart	teknologi	
ledsager	oss	i	denne	prosessen	ved	tilsynelatende	å	gjøre	oss	enda	smartere.	
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