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En studie av 80 stater

De senaste årtiondena har präglats av stora politiska förändringar 
på många håll i världen. Den allra största omvandlingen är demo-
kratiprocesserna i det forna Östeuropa. De nya demokratierna har 
aktualiserat debatten kring de politiska institutionernas roll i allmän-
het och deras betydelse för demokratins konsolidering i synnerhet.

Valsystemet har stora effekter

I boken redovisas en stor statistisk undersökning av valsystemets 
effekter. Dataunderlaget utgörs av de två sista valen under 1990-talet 
i 80 stater. Förklaringsfaktorer är, förutom valsystem, även valkrets-
storlek, rösttrösklar, röstsplittring samt valkarteller. Effekterna mäts 
med avseende på tre egenskaper hos landets politiska system, näm-
ligen graden av disproportionalitet, graden av fragmentering av 
partisystemet samt graden av regeringsstabilitet. Huvudresultaten 
sammanfattas i ett orsaksdiagram.

Oberoende Disproportionalitet
variabler           
a) Valsystem                         
b) Kretsstorlek   Regeringsinstabilitet
c) Rösttröskel     
d) Röstsplittring
e) Valkarteller                                                            
  
  Partisystemets
  fragmentering

En delstudie gäller kopplingen mellan valsystemkaraktäristika och 
disproportionalitet. 

Den andra delstudien omfattar relationen mellan valsystemkarak-
täristika och partisystem. 

Kopplingen mellan de oberoende variablerna, disproportionalitet 
och det effektiva antalet partier är besvärlig. Den pil som går från 
de oberoende variablerna till partisystemets fragmentering motsvarar 
en psykologisk effekt. De till valsystemen relaterade variablerna 
bidrar direkt till att minska/öka det effektiva antalet partier genom 
att väljarna, i rädsla för att riskera att kasta bort sina röster, avstår 
från att rösta på små partier om tröskeln för att erhålla mandat 
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är hög. Denna psykologiska effekt borde vara relevant speciellt 
med avseende på valsystemets och den effektiva tröskelns direkta 
koppling till det effektiva antalet partier, men även beträffande val-
kartellernas och i någon mån röstsplittringens förklaringskraft. Om 
man har fler än en röst kan man tänkas vara benägen att riskera att 
kasta bort den ena genom att rösta på ett litet parti.  

Den pil som går från disproportionalitet till partisystemets frag-
mentering (egentligen från valsystem, via disproportionalitet till par-
tisystemets fragmentering) motsvarar valsystemets mekaniska effekt. 
Partiantalet reduceras genom att de formler som används för att om-
vandla röstandelar till platsandelar missgynnar små partier.

En tredje delstudie undersöker relationen mellan valsystem och 
regeringsinstabilitet. Regeringsinstabilitet är i första hand beroende 
av antalet partier som är representerade i parlamentet. Ju fler partier 
som är representerade, desto svårare är det att bilda enpartireger-
ingar eller koalitionsregeringar med få partier. Ju fler partier som in-
går i en regering, desto större är sannolikheten att man inte förmår 
samarbeta, vilket i sin tur leder till regeringsskiften. 

Konsekvenser för Sverige

Vid en första anblick verkar Sverige ha ett valsystem som är opti-
malt. Graden av representativitet är extremt hög. Partisystemet är 
tillräckligt fragmenterat för att garantera att de viktigaste åsiktsin-
riktningarna är representerade, men inte så fragmenterat att det 
frambringar täta regeringsskiften. Denna bild är emellertid en schi-
mär. 

I ett land som Storbritannien är det lätt för väljarna att veta vem 
som bär ansvaret för den förda politiken, eftersom endast ett parti 
varit i regeringsställning. 

Detta kan jämföras med situationen i Sverige. Även här är enparti-
regeringar vanliga i de fall då socialdemokraterna bildar regeringar. 
Dessa enpartiregeringar har emellertid inte stöd av en absolut majo-
ritet av ledamöterna i riksdagen. Istället tillämpas i dessa situationer 
en praxis där ett parti bildar en minoritetsregering  med stödpartier 
utanför regeringen. Ett sådant system borde ge upphov till samma 
typ av regeringsinstabilitet som förekommer i länder med koalitions-
regeringar eftersom det styrande partiet är tvunget att förhandla 
med sina stödpartier utanför regeringen på samma sätt som partier 
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som ingår i koalitionsregeringar måste förhandla med varandra. 
Denna  regeringsmodell är dock inte enbart sämre än system med 
enpartimajoritetsregeringar utan också sämre än system med regel-
rätta koalitionsregeringar. I ett land med koalitionsregeringar är det 
rimligtvis lättare att identifiera vem som bär ansvaret.

För Sveriges vidkommande leder undersökningen till tre slutsatser:

1. Sverige har en mycket låg grad av disproportionalitet beroende på 
utjämningsmandaten. 

2. Graden av fragmentering av partisystemet ligger nära medelvärdet 
för länder med proportionella valsystem. En ändring av rösttrös-
keln eller en radikal ändring av valkretsstorleken skulle troligtvis 
ändra partisystemets struktur. 

3. Graden av regeringsinstabilitet är låg i Sverige. 

Valsystem: många varianter

Valsystem indelas traditionellt i proportionella valsystem och majori-
tetsvalsystem. Denna klassificeringsgrund är emellertid alltför bred. 
Inom de båda kategorierna finns en mängd varianter. Dessutom finns 
det ett inte obetydligt antal valsystem som faller inom en gråzon 
mellan regelrätta majoritetsval och proportionella val.

               
Majoritetsvalsystem med relativ majoritet   

Majoritetsvalsystem innebär vanligtvis att endast en kandidat väljs i 
varje valkrets. Valet sker i en omgång, väljarna förfogar över en röst 
och den kandidat som erhåller flest röster väljs in. Partierna ställer 
upp en kandidat i respektive valkrets. De kandidater som erhåller 
det största väljarstödet väljs in.

Majoritetsvalsystem med absolut majoritet     

TVÅ VALOMGÅNGAR

Den kandidat som i den första valomgången får stöd av mer än 50 
procent av rösterna blir vald. Om ingen kandidat erhåller en absolut 
majoritet i den första valomgången förrättas en andra valomgång 
mellan de två kandidater som erhållit flest röster i den första valom-
gången. Den kandidat som i denna valomgång får de flesta rösterna 
blir vald.
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ALTERNATIVRÖSTNING

I Australien används ett s.k. alternativröstningsförfarande (alter-
native vote), som är ett preferensvalsystem. Väljarna  rangordnar 
kandidaterna på sin röstsedel och den kandidat som erhåller mer 
än 50 procent av rösterna blir invald. Om ingen kandidat erhåller 
en absolut majoritet av rösterna elimineras den kandidat med det 
lägsta antalet förstapreferenser och dennes röstsedlar omfördelas på 
de övriga kandidaterna med ledning av andrapreferenserna.

Proportionella valsystem

”SINGLE TRANSFERABLE VOTE”
Denna valmetod används i parlamentsval endast i Irland och på 
Malta, samt i val till senaten i Australien. STV är en preferensval-
metod, vilket innebär att väljarna rangordnar kandidaterna på sina 
röstsedlar. Väljarna röstar på personer, inte partier. Väljarna kan 
sprida sina röster mellan kandidater för olika partier eller koncen-
trera röster till kandidater för ett och samma parti. 

LISTVALSYSTEM

Merparten av de länder som använder sig av proportionella val till-
lämpar listvalsystem. Flermansvalkretsar tillämpas (enstaka undan-
tag finns, t.ex. i finländska val utgör landskapet Åland en enmans-
valkrets) och partierna nominerar en uppsättning kandidater. 
Väjarna röstar på en lista med kandidater. Det finns system med 
slutna listor, där väljarna inte kan påverka den ordning enligt vilken 
kandidaterna väljs in från listan, och system med öppna listor, där 
väljarna inte enbart röstar på en lista utan även bestämmer vilken av 
listans kandidater som väljs in.

    
Hybridformer

Det finns också valsystem som kombinerar inslag av majoritetsval 
och proportionella val. Sådana valsystem har under de senaste 
åren blivit alltmer populära och under 1990-talet har hybridformer 
införts i bl.a. Italien, Japan, Nya Zeeland och Bolivia.

BLANDSYSTEM

Gemensamt för blandsystemen är att en del av ledamöterna väljs 
genom majoritetsförfarande medan en del väljs med en proportionell 
valform. Valet sker på två nivåer, en nivå där väljaren röstar på 
en enskild, namngiven kandidat enligt samma princip som gäller 
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i majoritetsval och en listnivå där väljaren röstar på en lista med 
kandidater enligt samma princip som i regelrätta proportionella 
listvalsystem. 

Blandsystemen kan indelas i två kategorier. Man skiljer mellan 
en oberoende kombination och en beroende kombination. Med den 
förra avses valsystem där de olika nivåerna inte påverkar varandra, 
medan den senare gäller system i vilka de två nivåerna är kopplade 
till varandra.

Kvasiproportionella blandsystem. Kopplingen mellan nivåerna görs 
här i syfte att kompensera partier för att de inte erhållit mandat i 
proportion till röstandelarna i hela riket. Typexemplet är Tysklands 
valsystem. 

Kvasimajoritära blandsystem. Vissa blandsystem ligger närmare 
majoritetsvalets logik. Väljaren har även här två röster, men rösterna 
räknas parallellt, utan någon kompenserande koppling mellan nivå-
erna. Ryssland är ett exempel.

LIMITERAD RÖSTNING

En annan variant av semiproportionella system utgörs av limiterad 
röstning (limited vote). Även detta valsystem förutsätter flermansval-
kretsar. Väljarna förfogar dock denna gång över ett färre antal 
röster än antalet mandat som besätts i valkretsen. De kandidater 
som erhållit det största antalet röster väljs in. En speciell variant 
av detta system är single non-transferable vote. Även här tillämpas 
flermansvalkretsar, men väljarnas röster har denna gång reducerats 
till en.

KUMULATIV RÖSTNING

Kumulativ röstning har vissa likheter med majoritetsval i flemansval-
kretsar. I bägge typer av valsystem förfogar väljarna över lika många 
röster som det finns mandat som skall besättas i valkretsen. Skillna-
den är att i system där kumulativ röstning tillämpas är det möjligt 
för väljaren att koncentrera alla, eller en del, av sina röster till en 
och samma kandidat.
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