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Utvalget (n=500)

59%
41%

Mann Kvinne

Kjønn

? REGISTRER KJØNNn= 500

25%
27%

21%

12%
15%

Under 30 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60 år +

Alder

3%

34%

24%

38%

1%

Grunnskole  Videregående Høyskole /

universitet,  
inntil 3 år

Høyskole /
universitet,
over 3 år

Ikke oppgitt

Utdanning

Alle i utvalget er minimum 18 år i 2019, har

stemmerett, samt mottok valgkortet digitalt

91%

9%

Ja Nei

Andel som stemte

Kommuner Antall intervju

Bergen 140

Bodø 25

Fredrikstad 70

Færder 10

Gjøvik 40

Gloppen 10

Grimstad 10

Hamar 40

Hå 10

Lillesand 10

Skaun 10

Skien 20

Stjørdal 10

Tromsø 55

Ulstein 10

Vadsø 10

Vanylven 10

Vågan 10

Totalt 500



RESULTATER



?

7 av 10 som mottok digitalt valgkort, åpnet det. De fleste  
åpnet det i Digipost.

55%

13%

4%
7%

21%

Digipost Nettsiden valg.no e-Boks Vet ikke / husker ikke  
hvor

Åpnet ikke valgkortet

Hvor åpnet du valgkortet? Var det i Digipost, e-Boks eller på nettsiden valg.no?n= 500



?

9 av 10 (som åpnet valgkortet)  
synes det var lett å åpne det

89%

3%
5%

3%

Lett Verken eller Vanskelig Vet ikke

Var det lett eller vanskelig å åpnevalgkortet?n= 393

6 av 10 (som åpnet valgkortet)  
leste informasjonen på det

Ja  
59%

Nei  
39%

Vet ikke /  
husker ikke  

3%

Leste du informasjonen som stod påvalgkortet??



?

Kun 5 % (av de som åpnet valgkortet) oppsøkte informasjon  
om hvordan valgkortet skulle åpnes eller brukes

5%

94%

1%

Ja Nei Vet ikke / husker ikke

Da du fikk valgkortet, oppsøkte du mer informasjon om hvordan du skulle åpne eller bruke det?n= 393



Bruk av valgkortet



?

Annenhver som stemte, brukte valgkortet når de stemte

49%
51%

Ja Nei

Brukte du valgkortet når dustemte?n= 455



?

50%

22%

13% 13%

2%

Jeg logget inn og åpnet  
valgkortet på mobilen i  

valglokalet

Jeg hadde tatt et skjermbilde Jeg hadde med en  
som jeg viste frem papirutskrift som jeg viste

frem

Jeg hadde lastet ned  
valgkortet på mobilen på  

forhånd

Annet

Flest logget seg inn og åpnet valgkortet på mobilen i  
valglokalet. Dernest følger skjermbilde, papirutskrift og nedlasting på mobilen i forkant.

Hvordan brukte du valgkorteti valglokalet?n= 222

• De eldste over 60 år tok i størst grad med  

papirutskrift (41%), fulgt av innlogging/åpning av  

valgkortet i valglokalet (32 %). For alle andre  

aldersgrupper var innlogging i valglokaletvanligst.



?

3 % trengte hjelp med valgkortet når de var i valglokalet

3%

97%

Ja Nei

Trengte du hjelp til å bruke valgkortet når du var i valglokalet?n= 222



?

3 av 4 som fikk valgkortet digitalt, ønsker dette også ved  
neste valg

77%

13% 10%

Elektronisk Papir Ingen preferanse / vet  
ikke / ikke aktuelt

Ved neste valg, vil du foretrekke å motta valgkortet ditt på papir eller elektronisk?n= 500

78

88

80

9 13

7 6

11 10

Under 30 år

30–39 år

40–49 år

50–59 år 71 21 9

60 år + 61 26 13

Preferanse for valgkortformat
- fordelt på alder

Elektronisk Papir Ingen preferanse

Tallene er i prosent



Oppsummering



Oppsummering

7 av 10 som mottok digitalt valgkort, åpnet valgkortet.

o De fleste åpnet det i Digipost (55 %), fulgt av nettsiden valg.no (13 %) og e-Boks (4 %). 7 % husker ikke  
hvor de åpnet det. Resten åpnet ikke valgkortet (21 %).

Blant de som åpnet valgkortet oppgir

o 89 % at det var lett å åpne det

o 59 % at de leste informasjonen på det

o 5 % at de oppsøkte mer informasjon om hvordan valgkortet skulle åpnes eller brukes

Halvparten (av de som stemte) brukte valgkortet når de stemte

o Flest logget seg inn og åpnet valgkortet på mobilen i valglokalet (50 %), fulgt av skjermbilde (22 %),
papirutskrift (13 %) og nedlasting på mobilen i forkant (13 %).

3 av 4 som fikk valgkortet digitalt, ønsker å få det elektronisk ogsåneste gang

o 13 % vil fortrekke å få det på papir, mens 10 % har ingen mening
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