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Tema 

Høsten 2017 er det stortingsvalg i Norge. Ved stortingsvalget i 2013 samt 
kommunevalget i 2011 ble det gjennomført en forsøksordning der velgere fra utvalgte 
kommuner kunne avlegge elektronisk forhåndsstemme via internett, såkalt e-valg. 
Formålet var å bidra til økt valgdeltakelsen, blant annet gjennom å gjøre det enklere for 
velgere med fysiske begrensninger og begrenset mobilitet å avlegge sin stemme.  
 
Denne ordningen ble imidlertid ikke videreført til valget i 2017 grunnet «politisk 
uenighet» og fordi kommunikasjonen mellom systemet og velgerne ikke var god nok. I 
en pressemelding fra kommunaldepartementet blir det sagt at «når det ikke er et bredt 
politisk ønske om å innføre internettstemmegivning, har regjeringen konkludert med at 
det ikke hensiktsmessig å bruke penger og tid på flere forsøk». Videre begrunnes 
avgjørelsen med viktigheten for å sørge for at prinsippet om frie og hemmelige valg 
ivaretas ved hjelp av valgfunksjonærer .  1

Motivasjon 

Vi oppfatter stemmegivning i et stortingsvalg som en høytidelig handling, og dermed 
oppleves dette valget forskjellig fra de fleste valgene vi tar i hverdagen. Vi tenker oss at i 
fremtiden vil det være mulig å stemme på nett via mobile plattformer, noe som har 
potensiale til å drastisk endre betingelsene for stemmegivning. Valget om hvilket parti 
du ønsker at skal styre landet kan tas på t-banen på vei til jobb, eller på puben med 
kompisgjengen. Muligheten for å avgi din stemme er tilgjengelig til enhver tid og i svært 
ulike kontekster. 
 
Hvordan kan opplevelsen av stemmegivning endre seg som følge av at den blir 
mobil/digital? Kan opplevelsen av å avgi sin stemme i en valgbod overføres til 
stemmegivning ved bruk av mobile teknologier? 
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Forskningsspørsmål 

- Hva er forskjellen mellom å stemme via en digital artefakt og å stemme analogt? 
- Kan mobilteknologi være med på å endre opplevelsen av å stemme? 
- Hvordan kan man tilpasse stemmegivningen til et mobilt system? 
- Hvordan kan vi ivareta høytideligheten ved en fysisk stemmegivning i en digital 

løsning? 
- Hva gjør det med menneskers holdninger til valget når høytideligheten ved 

stemmeurnene fjernes, og erstattes med en mobil plattform? 
- Hvordan vil muligheten til å endre sin stemme når som helst og hvor som helst, 

påvirkes av dagsorden/dagsform/kontekst/populistiske saker/venner og 
familie/diskusjoner? 

- Hvordan vil innføring av e-valg gjennom web eller mobil endre betingelsene for 
stemmegivning (hemmelighold/anonymitet/selvstendighet/frihet)? 

- Hvor lettvint bør det egentlig være å stemme ved et stortingsvalg?   

Målgruppe 

Vi ønsker å fokusere på mennesker med stemmerett mellom 18 og 35 år. Vi ønsker å 
snakke med mennesker som stemmer og mennesker som velger å ikke bruke 
stemmeretten sin. Vi har valgt denne målgruppen fordi vi ønsker å undersøke blant både 
førstegangsvelgere, og velgere som har stemt ved flere stortingsvalg. Vi antar også at 
mennesker i denne aldersgruppen er mest vant med teknologi og er åpne for nye 
løsninger. 

Forskningsmetode 

Vi ønsker å se på forskningsspørsmålene ved å kartlegge hvordan stortingsvalg har 
foregått gjennom tidene i Norge, herunder den fysiske handlingen å stemme, hvem som 
har kunnet stemme, hvilken bakgrunn disse har/hadde, samt hvordan de gjorde det. Vi 
vil også undersøke mulighetene for digital stemmegivning. Her ønsker vi å se både på 
teori som omhandler digitaliseringen av tidligere analoge oppgaver, samt teori som 
omhandler tidligere stasjonære oppgaver som har blitt gjort mobile.  Da ønsker vi å 
intervjue Kristin Fuglerud fra Norsk Regnesentral, som tidligere har jobbet med 
evaluering av tidligere e-valg prosjekter. 
 
Etterhvert som prosjektet utvikler seg, ser vi for oss å gjennomføre en fokusgruppe/ 
workshop med brukere der vi, gjennom bruk av prototyper, forsøker å skaffe mer innsikt 
i problemstillingen. Vi ser for oss å følge en iterativ prosess med innsikt, design og 
evalueringer.  
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