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”Byfolk taper på valgordningen” 
Som kjent er fordelingen av mandater ved stortingsvalg geografisk skjev, i den forstand at 
mandatene ikke fordeles proporsjonalt i forhold til folketallet i fylkene. Derimot brukes en 
veid sum av folketall og areal. Enkelte hevder at denne fordelingen innebærer en form for 
"arealdemokrati". For Valglovutvalget – som foreslo ordningen – var det ikke areal i seg selv 
som var det sentrale. Derimot viser det seg at areal fanger opp distriktsmessige hensyn som 
ikke bare har en lang historie i vårt system, men som også uttrykker reelle politiske 
motsetninger i dag. Dette hensynet har det dessuten vært bred oppslutning om ved tidligere 
valgordningsreformer. Arealfaktoren 1,8 er ikke tilfeldig valgt, men gjenspeiler en geografisk 
fordeling av mandatene som både har en historisk og en politisk begrunnelse. 
Fylkesfordelingen skal dessuten justeres hvert 8. år for å fange opp endringer i 
bosettingsmønsteret. 
 Bakgrunnen for forslaget om en arealfaktor er beregninger økonomen Gunnvald 
Grønnvik gjorde i forbindelse med forslag til endringer av grunnloven framsatt i 1987-88.  
Utgangspunktet for Grønviks beregninger var den mandatfordeling som ble fastlagt i 
forbindelse med den store valgordningsreformen i 1952, da våre nåværende valgdistrikter ble 
etablert. Grønviks analyser viste at en arealfaktor på 1,82 ga den beste tilpasning til den 
faktiske fylkesfordeling av mandatene den gang. Grønvik prøvde også ut avstand fra et 
befolkningsveid sentrum i fylkene som mål på "distriktshensyn," men fant at arealfaktoren ga 
en bedre tilpasning til den eksisterende fylkesfordeling enn geografisk avstand.  
 
Selv med den nye valgordningen er det betydelige forskjeller når det gjelder hvor mange 
velgere som står bak hvert mandat i de ulike fylkene. Figur 1 viser fordelingen for 
stortingsvalget i 2005 (avgitte stemmer, ikke antall innbyggere). 
 

 
Figur 1. Gjennomsnittlig antall velgere bak hvert 
mandat i fylkene. 2005. 
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Hvis mandatfordelingen hadde vært helt proporsjonal med folketallet i fylkene, ville den sett 
ut som i figur 2. 
 

 
Figur 2. Fylkesfordeling av mandatene proporsjonalt 
med folketallet i fylkene. Pr.1.1.2004 
 
Som vi ser av figur 2 er beregningen foretatt ut fra folketallet pr. 1.1.2004. Denne 
beregningen gjelder for valgene i 2005 og 2009. Før valget i 2013 skal det foretas en ny 
beregning ut fra folketallet pr. 1.1.2012. Men allerede nå har folketallet i fylkene endret seg så 
mye at det vil skje betydelige endringer i mandatfordelingen. Figur 3 viser hvordan en ny 
mandatfordeling basert på folketallet pr.1.1.2009 ville sett ut. 
 



Kilde: www.aardal.info 

 
Figur 2. Fylkesfordeling av mandatene proporsjonalt 
med folketallet i fylkene. Pr.1.1.2009 
 
Som vi ser ville 4 mandater byttet plass, noe som berører i alt 8 fylker. Hedmark, Nord-
Trøndelag, Sogn og Fjordane og Troms ville alle mistet ett mandat, mens Akershus, 
Hordaland, Oslo og Rogaland alle ville fått ett mandat til. 
 
Beregningene er gjort ved hjelp av valgsimuleringsprogrammet Celius (versjon 9.0). 


