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1. INTRODUKSJON 
 

Både akademikere og politikere har de senere årene vist økt interesse for valgordninger. 

Særlig har ordninger for nasjonale valg som for eksempel president og parlament vært i fokus. 

Etter en periode fra ca 1920 og fram til 1990 der valgsystemene i de fleste landene ble beholdt 

uendret, økte reformiveren blant etablerte demokratier mot slutten av 1980-tallet. Tre land 

som har fått særdeles mye oppmerksomhet er New Zealand, Italia og Japan som byttet ut sine 

gamle ordninger med såkalte blandede systemer. I tillegg førte den ”tredje demokratibølgen” 

til at demokratiske valg spredte seg til nye områder. Debatter omkring hvilke systemer som 

var det best egnede for det sosiopolitiske klima i de forskjellige landene ble reist både i 

akademiske og politiske miljøer. Til tross for økt reformiver er imidlertid fortsatt flertallsvalg 

en av de mest brukte ordningene i verden i dag, både for  parlaments- og presidentvalg. 

Proporsjonale systemer som var på sterk frammarsj på begynnelsen av 1900-tallet førte til at 

de fleste landene på det europeiske kontinentet byttet ut flertallsordningen med proporsjonal 

representasjon. Dette systemet er, ved siden av flertallsordningen det mest brukte systemet for 

parlamentsvalg. De siste tiårene har imidlertid blandede systemer kommet stadig mer i vinden 

 

Når det gjelder enmannsvalg (”single-winner elections”) – det vil si valg der det kun er én 

person som skal velges som for eksempel president, eller ordfører som skal behandles her – 

kan man imidlertid av praktiske årsaker ikke velge og vrake mellom alle valgsystemer. 

Verken proporsjonale valgordninger som proporsjonal representasjon og den irske 

forholdstallsvarianten eller blandede systemer kan tas i bruk.  

 

Flertallsvalg1 og valg i flere omganger2 er de mest brukte – og mest kjente – systemene som 

benyttes ved enmannsvalg. Under flertallsordningen krysser velgeren av for én kandidat og 

kandidaten som får flest stemmer – uavhengig av stemmebunkens relative størrelse – blir 

tildelt mandatet som står på spill. For å vinne kreves det bare at kandidaten oppnår et såkalt 

simpelt flertall. Flertallsordningen har vært under sterk kritikk på grunn av måten systemet 

gjør det mulig for kandidater med en relativt liten andel av stemmene å vinne valget. Dersom 

ti kandidater stiller, er det i prinsippet mulig å vinne med en oppslutning på kun 11% av de 

gyldige stemmene. Valg i flere omganger søker å gjøre noe med dette problemet. Under dette 
                                                 
1 First Past the Post (FPTP)  og  Single Member Plurality (SMP). 
2 Two Round System (TRS) 
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systemet er det slik at dersom ingen av kandidatene får et absolutt flertall (det vil si 50% pluss 

en stemme) av stemmene, så arrangeres en andre valgrunde. Den andre valgomgangen har til 

hensikt å øke velgeroppslutningen omkring kandidaten som blir valgt. Prosedyren for 

omvalget variere imidlertid fra land til land. En variant (og kanskje den mest kjente) går ut på 

at kun de to kandidatene med flest stemmer får lov til å stille i den andre valgomgangen, noe 

som sikrer at en av dem nødvendigvis oppnår et absolutt flertall av stemmene. Andre varianter 

stiller et krav om en viss prosentandel av stemme i første valgomgang for å få stille mens atter 

andre gir alle kandidatene mulighet til å stille på nytt om de så ønsker (Christensen, 2002). 

Valg i flere omganger er imidlertid en ressurskrevende ordning. For det første kreves større 

økonomiske midler ettersom to valgrunder vil måtte kunne avholdes. For det andre stilles det 

særskilte krav til velgeren som må gå til stemmeurnene to ganger. Det har vært argumentert 

for at valg i to omganger øker velgerapatien og kan medføre synkende valgdeltakelse. Det er 

på bakgrunn av kritikken mot flertallsvalg og valg i to runder at preferanseordninger har fått 

stadig økende oppmerksomhet de senere årene.  

 

Mens flertallsvalg og valg i flere omganger omtales som binære systemer, det vil si at 

velgeren kan kun vise støtte til én person (av gangen), har preferansesystemer det til felles at 

de gir velger muligheten til å rangere kandidatene som står oppført på stemmeseddelen. Det 

finnes flere typer preferansesystemer. Her vil det fokuseres på følgende tre hovedtyper av 

preferansevalg: alternativ stemmegivning, supplerende stemmegivning og Bordas metode. 

Årsaken til at disse beskrives som ”hovedtyper” er at det finnes et større antall varianter av 

disse forskjellige ordningen. Mens alternativ stemmegivning og supplerende stemmegivning 

benyttes for direktevalg av ordfører i dag, har ingen så langt arrangert ordførervalg under 

Bordas metode. Det sistnevnte systemet vil derfor kun bli behandlet i korthet.  

 

2. ALTERNATIV STEMMEGIVNING3

 

Valgtekniske operasjoner ved alternativ stemmegivning 

Felles for flertallsvalg, valg i to omganger og alternativ stemmegivning er at de kan benyttes 

for enmannsvalg.4 Imidlertid skiller det sistnevnte systemet seg fra de to øvrige når det gjelder 

stemmeseddelen og måten opptellingen av stemmene foregår på. Alternativ stemmegivning 
                                                 
3 Alternative Vote (AV) og Instant Runoff Voting (IRV) og Ranked Choice Voting (RVC).  
4 Alternativ stemmegivning kan også tas i bruk i flermannskretser, men ettersom systemet skal ses i forholdt il 
direktevalg av ordfører (dvs. i enmannskretser) vil kun alternativ stemmegivning i enmannskretser bli betraktet 
her.  
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gir velgerne flere valgmuligheter når de fyller ut stemmeseddelen: i stedet for å gi sin støtte til 

kun én kandidat rangerer velgeren kandidatene etter ønske ved å markere 1 for deres 

favorittkandidat, 2 for den de anser som den nest beste kandidaten, 3 for den tredje beste 

kandidaten og så videre. Velgeren kan med dette gi uttrykk for sine preferanser utover sin 

favorittkandidat. Opptellingen av stemmene skiller seg fra den britiske flertallsordningen ved 

at en kandidat må ha et absolutt flertall av (de til enhver tid gjeldende) 5 stemmene for å bli 

valg. I første omgang telles alle førstepreferansene. Dersom en av kandidatene får mer enn 

50% av disse vinner denne valget. Dersom ingen av kandidatene får en slik stemmeandel blir 

rangeringen velgerne har gjort på stemmesedlene viktig. Neste fase innledes med at 

kandidaten med færrest førstepreferanser elimineres og hans/hennes stemmer blir overført til 

de gjenværende kandidatene i overensstemmelse med andrepreferansen på stemmesedlene. 

Etter at stemmeoverførselen har blitt gjennomfør summerer man kandidatenes første og 

andrepreferansestemmer. Dersom en av kandidaten nå har fått et absolutt flertall av stemmene 

er denne valgt. Elimineringen gjentas såfremt ingen av kandidatene har et absolutt flertall av 

stemmene. Dette betyr for eksempel at dersom en velger gir sine tre første rangeringer til tre 

kandidater som strykes i eliminerings- og stemmeoverføringsprosessen vil de likevel kunne 

påvirke utfallet av valget gjennom sin fjerdepreferanse.  

 

A B C D E
Antall 

stemmer
Absolutt 
majoritet Merknader

Første opptelling 500 800 900 1300 1500 5000 2500
  Eliminering -500 Kandidat A elimineres
  Stemmeoverføring 200 50 50 200
Andre opptelling 1000 950 1350 1700 5000 2500
  Eliminering -950 Kandidat C elimineres
  Stemmeoverføring 150 300 500
Tredje opptelling 1150 1650 2200 5000 2500
  Eliminering -1500 Kandidat B elimineres
  Stemmeoverføring 750 400
Fjerde opptelling 2400 2600 5000 2500 Kandidat E valgt

Kandidater

Eksempel 1: Alternativ stemmegivning

 
 

Eksempel 1 viser hvordan opptellingen, elimineringsprosessen og overføringen av stemmer 

foregår. I det hypotetiske valget konkurrerer fem kandidater om 5000 stemmer. Ingen av 

kandidatene fikk 50% – som i dette tilfellet tilsvarer 2.501 – førstestemmer. Eliminerings- og 

stemmeoverføringsprosessen settes dermed i gang. Kandidat A med bare 500 stemmer er den 

første som strykes, og stemmesedlene til velgerne som har gitt sin førstestemme til kandidat A 

                                                 
5 Hva som regnes som ”til enhver tid gjeldende stemmer” behandles i del 2.  
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fordeles utover de resterende kandidatene i overensstemmelse med deres andrepreferanse: 

Kandidat B og E får 200 stemmer hver mens C og D får bare 50 ekstra stemmer. Etter at 

førstestemmene og de overførte stemmene er talt sammen er det fortsatt ingen av kandidatene 

som har nådd kravet om 2.501 stemmer. Ettersom kandidat B har gått forbi kandidat C er det 

kandidat C med sine 950 stemmer som elimineres i neste omgang og dennes stemmesedler 

redistribueres utover de gjenværende kandidatene. Legg merke til at disse stemmesedlene 

fordeles i henhold til enten velgerens andrepreferanse eller tredjepreferanse avhengig av om 

velgeren ga sin førstestemme til kandidat A som ble strøket først opptellingsrunde. Først etter 

at en tredje elimineringsrunde er gjennomført står kandidat E fram som vinner i valget med 

2.600 stemmer. 

 

I eksempel 1 var det kandidaten som fikk flest førstestemmer som til slutt gikk av med 

seieren. Preferanseordningen og flertallsordningen ville med andre ord gitt det samme 

resultatet. Men preferanseordningen gjør at kampen om den øverste plassen ikke er unnagjort 

etter første opptellingsrunde. I eksempel 2 og 3 er stemmefordelingen etter første 

opptellingsrunde lik som i eksempel 1, mens rangeringen av kandidatene utover 

førstestemmen er endret. I eksempel 2 tar kandidat D igjen kandidat E allerede i andre 

opptellingsrunde og beholder førsteplassen helt fjerde tellingsrunde hvor han/hun har 2.650 

stemmer.  

 

A B C D E
Antall 

stemmer
Absolutt 
majoritet Merknader

Første opptelling 500 800 900 1300 1500 5000 2500

  

  Eliminering -500
  Stemmeoverføring 100 350 50

  Eliminering -800
  Stemmeoverføring 200 300 300

  Eliminering -1200
  Stemmeoverføring 700 500

Kandidat A elimineres

Andre opptelling 800 1000 1650 1550 5000 2500
Kandidat C elimineres

Tredje opptelling 1200 1950 1850 5000 2500
Kandidat B elimineres

Fjerde opptelling 2650 2350 5000 2500 Kandidat E valgt

Kandidater

Eksempel 2: A lternativ stemmegivning

I eksempel 3 har kandidat E mislykkes fullstendig i å mobilisere lavererangerte 

preferansestemmer og elimineres allerede i tredje tellingsrunde. Her er det kandidat C – som 

kun hadde 900 stemmer etter første opptellingsrunde – som til slutt trekker det lengste strået 

etter at mange velgere har rangert han høyt, dog ikke høyest, på listen.  
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Det finnes ulike varianter av alternativ stemmegivning. Forskjellene har hovedsakelig å gjøre 

med antall kandidater velgerne blir bedt om å rangere. Under full alternativ stemmegivning6 

må velgeren rangere alle kandidatene. Dersom fem kandidater stiller til valg vil en gyldig 

stemmeseddel tallmarkere alle de fem kandidatene med hvert sitt nummer fra en til fem. 

Under valgfri alternativ stemmegivning,7 kan velgeren selv bestemme hvor mange kandidater 

han/hun ønsker å rangere. En gyldig stemmeseddel kan inneholde kun tallet 1 eller 1 og 2 

eller 1, 2 og 3 eller 1, 2, 3 og 4 eller 1, 2, 3, 4 og 5. En stemmeseddel som angir nummer 1, 3 

og 4 derimot vil bli erklært ugyldig ettersom velgeren da har unnlatt å tilkjennegi sin 

andrepreferanse. Begrenset alternativ stemmegivning8 er en tredje variant. Her er velgerens 

valgmuligheter begrenset i den forstand at velgeren ikke får rangere alle kandidatene. 

Velgeren kan for eksempel bli bedt om å rangere kun tre av de overnevnte fem kandidatene. 

Begrenset alternativ stemmegivning kan kombineres med enten full alternativ stemmegivning 

eller valgfri alternativ stemmegivning. Under den førstnevnte kombinasjonen må velgeren 

rangere tre kandidater mens under den sistnevnte kan velgeren markere enten kun 1 eller 1 og 

2 eller 1, 2 og 3.  

 

Full alternativ stemmegivning i Melbourne (Victoria) 

Australia anses som alternativ stemmegivning sin vugge. Foruten å ha blitt brukt i det 

nasjonale parlamentsvalget over lang tid benyttes det også ved lokalvalg i noen deler av 

landet, inklusive ved direktevalg av ordfører.  

 

                                                 

Kandidat A elimineres

Andre opptelling 800 1200 1450 1550 5000 2500
Kandidat B elimineres

Tredje opptelling 1650 1750 1600 5000 2500
Kandidat E elimineres

Fjerde opptelling 2550 2450 5000 2500 Kandidat E valgt

Kandidater

Eksempel 3: Alternativ stemmegivning

A B C D E
Antall 

stemmer
Absolutt 
majoritet Merknader

Første opptelling 500 800 900 1300 1500 5000 2500
  Eliminering -500
  Stemmeoverføring 300 150 50

  Eliminering -800
  Stemmeoverføring 450 300 50

  Eliminering -1600
  Stemmeoverføring 900 700

6 Full Preferential Voting 
7 Optional Preferential Voting 
8 Limited Preferential Voting 
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Direktevalg av mayor ble vedtatt i Melbourne i 2000 og første gang gjennomført den 20. juli 

2001. Postene som Lord Mayor og Deputy Lord blir besatt ved at lederteam – bestående av en 

person for hvert av mandatene – stiller til valg.9 På stemmeseddelen er teamene angitt med 

navnene til de to samt eventuell partitilhørighet. Velgeren har ikke mulighet til å stemme på 

en Lord Mayor og en Deputy Lord Mayor som stiller til valg i to forskjellige team. Dette gjør 

at man unngår en situasjon der mayor og deputy mayor strides i to svært forskjellige politiske 

retninger, og man får en ”kvasiparlamentarisk” institusjonell løsning. Videre fastslår 

valgloven at et fullt alternativ stemmegivningssystem skal brukes. Det vil si at velgeren må 

rangere alle ”lederteam” for at stemmeseddelen skal erklæres gyldig.  

 

Ved det første direktevalget av Lord Mayor og Deputy Lord Mayor i 2001 fikk selve 

valgsystemet stor betydning ettersom det var ledertemaet med nest flest 

førstepreferansestemmer som gikk av med den endelige valgseieren etter at eliminasjons- og 

stemmeoverføringsprosessen var fullført. Ved valget i 2004 fikk John So, som hadde sittet 

som mayor siden 2001, og hans lederteamkollega flesteparten av førstestemmene, og teamet 

gikk også seirende ut av valget etter at alle eliminasjoner og stemmeoverføringer var foretatt. 

Det kan imidlertid nevnes at 20 lederteam stilte til valg i 2004. Ettersom full alternativ 

stemmegivning er i bruk hadde velgerne en relativt stor jobb med å rangere hele 21 lederteam 

på stemmeseddelen.  

 

Valgfri alternative stemmegivning i Kingborough (Tasmania) 

I Kingborough (Tasmania) velges Mayor og Deputy Mayor på to separate stemmesedler.10 

Valgseddelen angir med andre ord ikke ”lederteam” som i Melbourne, og velgerne hadde 

dermed mulighet til å stemme på en mayor og en deputy mayor som tilhørte to forskjellige 

partier. Videre har Kingborough tatt i bruk en valgfri form for alternativ stemmegivning og 

det er dermed opp til velgeren å avgjøre hvor mange kandidater de ønsker å rangere på 

stemmeseddelen. Mayor-valget i 2002 fikk følgende utfall:  

 

                                                 
9 Felles stemmeseddel for valg av ordfører og varaordfører ble også tatt i bruk ved forsøksvalget til direktevalg 
av ordfører i Ølen i 2003. 
10 Ingen av de norske forsøkskommunene har så langt valgt varaordfører på denne måten.  
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Brown Buchan Bury Fox Hazell
Oppbrukte 
stemmer

Antall 
stemmer

Absolutt 
majoritet Merknader

Første opptelling 1899 1034 2409 2497 4016 0 11855 5928
  Eliminering -1034 Buchan elimineres
  Stemmeoverføring 122 315 290 150 157
Andre opptelling 2021 2724 2787 4166 157 11855 5849
  Eliminering -2021 Brown elimineres
  Stemmeoverføring 696 327 679 319
Tredje opptelling 3420 3114 4845 476 11855 5689
  Eliminering -3114 Fox elimineres
  Stemmeoverføring 1901 745 468
Fjerde opptelling 5321 5590 944 11855 5455
Kilde: E-post korrespondanse med Electra Papas ved Tasmania Electoral Commission (http://www.electoral.tas.gov.au/). 

Kandidater

Tabell 1: Valg til Mayor i Kingborough, Tasmania, 2002.

 
 

De fem kandidatene som stilte til valg ble i tur og orden eliminert til det gjenstod kun to 

kandidater, Hazell og Bury, som etter første opptellingsrunde lå på første og tredje plass med 

henholdsvis 34 og 20 prosent av førstestemmene. Til tross for at Bury fikk gjennomgående 

flere overføringsstemmer enn Hazell gikk sistnevnte seirende ut av duellen etter fjerde 

opptellingsrunde.  

 

En viktig forskjell mellom full og valgfri alternativ stemmegivning er at vinneren av valget 

ikke nødvendigvis har majoriteten av de avgitte stemmene i ryggen. Årsaken til dette er at 

velgeren ikke trenger å rangere alle kandidatene. I Kingborough vant Hazell til slutt valget 

med 5.590 stemmer av de totalt 11.855 stemmene, det vil si kun 47%. Etter hvert som andelen 

”oppbrukte stemmer” (”exhausted votes”) – det vil si stemmer som ikke rangerte noen av 

kandidatene som fortsatt var med i kampen om mandatet – økte fra 0 i første opptellingsrunde 

til 944 i den siste, gikk majoritetskravet ned fra 5.928 til 5.455 stemmer. Med 5.590 stemmer 

hadde Hazell en oppslutning på 51% av ”de gjeldende stemmene” i siste opptellingsrunde. De 

944 velgerne som hadde unnlatt å rangere verken Hazell eller Bury kan betraktes som 

”bortkastet” ettersom de ikke hadde noen betydning for det endelige valgutfallet i den 

avgjørende opptellingsrunden.  

 

Begrenset og valgfri alternative stemmegivning i San Francisco  

Den 5. mars 2002 vedtok man å innføre alternativ stemmegivning for en del av de 

lokalpolitiske mandatene i San Francisco. Systemet ble for første gang tatt i bruk den 2. 

november 2004 for ”supervisor”-valg i syv av elleve distrikter i storbyen. Valgsystemet skal 

også benyttes for de resterende distriktsvise ”supervisor”-valgene samt for valg av mayor, 

sheriff, district attorney, city attorney, treasurerer, assessor-recorder og public defender. 

Ettersom valget av mayor i 2003 ble gjennomført etter gammel modell med valg i to 
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omganger foreligger det foreløpig ingen resultater av preferansesystemet for direktevalg av 

mayor i San Francisco.  

 

Valgsystemet som benyttes i San Francisco skiller fra systemene som benyttes i blant annet 

Melbourne og Kingborough ved at velgerne ikke får rangere alle kandidatene på 

stemmeseddelen men kun gi uttrykk for tre preferanser. På denne måten ligner dette systemet 

preferanseordningen som ble tatt i bruk i forsøkskommunen Alvdal (se del 5). 

Stemmeseddelen i San Francisco har tre kolonner (se demonstrasjonsseddel, Appendiks 1). I 

den første kolonnen gir velgeren uttrykk for sitt førstevalg, i den andre for sin andrepreferanse 

og i den tredje for sin tredjepreferanse. Hvilken kandidat velgeren støtter gjøres kjent ved at 

velgeren fyller ut pilen som følger etter navnet på sin førstekandidat, andrekandidat og 

tredjekandidat, i henholdsvis første, andre og tredje kolonne.  

 

Opptellingen av stemmene foregår imidlertid på samme måte som direktevalg av mayor under 

alternativ stemmegivning i de to australske byene. Dersom en kandidat oppnår mer enn 50% 

av førstestemmene velges denne direkte. Dersom ingen har et absolutt flertall settes 

eliminerings- og stemmeoverføringsprosessen i gang. Kandidaten med færrest antall 

førstestemmer elimineres først, og stemmesedlene gitt i favør av denne kandidatene 

redistribueres i overensstemmelse med stemmesedlenes andrepreferanse. Dersom fortsatt 

ingen har kommet over 50% grensen elimineres kandidaten med færrest antall stemmer etter 

andre opptellingsrunde – det vil si når førstestemmer og overførte stemmer er talt sammen – 

og disse stemmesedlene redistribueres. Elimineringen og stemmeoverføringen fortsetter til en 

av kandidatene har oppnådd over 50% av ”de gjeldende stemmene” (som tilsvarer totalt antall 

gyldige stemmer minus antall ”oppbrukte” stemmer, se over).  

 

I 2004-valget i San Francisco ble tre av syv supervisors valgt direkte etter at førstestemmene 

var talt opp. Antall eliminerings- og opptellingsrunder som ble gjennomført i de fire 

resterende distriktene varierte avhengig av antall kandidater som stilte i valgene. I ett av 

distriktene stilte seks kandidater og kun fire eliminerings- og opptellingsrunder var 

nødvendig. I et annet distrikt konkurrerte hele 21 kandidater om mandatet, og nitten runder 

måtte til før en av kandidatene fikk de nødvendige stemmene for å bli utropt til vinner. I alle 

de fire distriktene hvor preferansestemmegivningen ble avgjørende var det kandidaten som 

oppnådde flesteparten av førstepreferansene som også var først til å komme over 50% 
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grensen. Det vil si at utfallet av alle de syv supervisor-valgene i San Francisco under den nye 

valgordningen ville være det samme dersom en simpel flertallsordning hadde vært i bruk.   

 

Sist kan det nevnes at man i San Francisco har tatt i bruk et optisk scanning-system. Dette 

systemet er utstyrt med en såkalt ”error notification” som gjør velgere som har fylt ut 

stemmeseddelen feil (ved for eksempel kun å hoppe over en av rangeringen) gjøres 

oppmerksom på dette og kan rette opp feilen.  

 

Fordeler og ulemper ved alternativ stemmegivning 

Alternativ stemmegivning er en valgordning som har blitt sett på med økende interesse blant 

både akademikere og politikere de senere årene. Den åpenbare fordelen med systemet er 

måten det sikrer at den valgte kandidaten har relativt stor oppslutning blant velgerne. Det kan 

argumenteres for at kravet om absolutt flertall (enten av alle stemmene eller de til en hver tid 

gjeldende stemmene, avhengig av om man har en full, valgfri eller begrenset alternativ 

stemmegivningsvariant) øker legitimiteten til den valgte representanten og i lokalpolitisk 

sammenheng også legitimiteten til lokaldemokratiet som sådan. Sett i forhold til valg i to 

omganger reduserer alternativ stemmegivning kostnadene i og med at man ikke trenger å 

gjennomføre noen andre valgrunde for få kåre en vinner med stor velgeroppslutning. I tillegg 

slipper man å ”utsette” velgeren for en ekstra valgomgang og dermed reduseres faren for 

”velgerapati” og synkende valgdeltakelse. Videre kan systemet virke stimulerende for 

velgeren som har mulighet til å uttrykke støtte til mer enn én kandidat. På bakgrunn av 

rangeringen gir dette valgsystemet mer informasjon om velgernes politiske preferanser. En 

konsekvens av systemet er at – forutsatt av at elimineringsprosessen settes i gang – mandatet 

ikke nødvendigvis tilfaller kandidaten med flest førstestemmer. Ved å gjøre kandidatene 

avhengige av å sanke andre-, tredje-, og fjerdepreferanser unngår man en situasjon der de 

utelukkende kan konsentrere seg om sin mest trofaste velgerskare (for eksempel de som bor i 

nabolaget rundt kandidaten) og bli valg eksklusivt på basis av denne.11

 

Det bør presiseres at til tross for at alternativ stemmegivning i prinsippet garanterer at den 

valgte kandidatene har majoritets velgerstøtte i ryggen så er dette en sannhet med 

                                                 
11 Dette har vært et hovedargument for å benytte alternativ stemmegivning i stater som er etnisk og/eller religiøst 
delt: ved å gjøre kandidatene avhengige av preferansestemmene oppfordres de til å moderere sitt politiske 
budskap. Kandidatene som når utover sin tradisjonelle (som for eksempel kan være definert av deres etniske 
tilhørighet) velgerbasis har større sjanser for å vinne mandatet. Denne effekten av alternativ stemmegivning har 
vært et av hovedargumentene for å innføre systemet på blant annet Fiji.  
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modifikasjoner. Dette skyldes at ikke alle velgere vil – eller kan – rangere alle kandidatene. 

Under slike forhold – der man etter eliminasjonsrundene får et stadig økende antall 

”oppbruke” stemmer – kan det oppstå en situasjon der ingen av kandidatene får mer enn 50% 

av de avgitte stemmene, men bare 50% av de til enhver tid ”gjeldende stemmene”. Sist bør 

det også nevnes at alternativ stemmegivning er blant de mest komplekse valgsystemene – og 

også et av de mest komplekse preferanseordningene – både for de som skal avgi sin stemme 

og for de som skal telle stemmene i etterkant.  

 

3. SUPPLERENDE STEMMEGIVNING 

Supplerende stemmegivning har vært i bruk flere steder i Storbritannia og er kanskje mest 

kjent for å bli brukt til valget av mayor i London og ved presidentvalg i Sri Lanka.12 Systemet 

kan karakteriseres som en modifisert form av alternativ stemmegivning og plasserer seg 

mellom dette systemet og valg i flere omganger. På samme måte som under valg i flere 

omganger foregår opptellingen i to runder mens valget i likhet med alternativ stemmegivning 

foregår på en og samme dag og velgeren rangerer kandidatene på stemmeseddelen.  

 

Valgtekniske operasjoner ved supplerende stemmegivning 

Mens man under flertallsvalg kan stemme på kun en person og under full eller valgfri (og 

ubegrenset) alternativ stemmegivning kan stemme på alle kandidatene, kan velgere under 

supplerende stemmegivning – på samme måte som under begrenset alternativ stemmegivning 

– stemme på færre personer enn det antallet som står på listen over kandidater. Ved de britiske 

mayor-valgene har velgerne kunnet uttrykke to preferanser mens man i Sri Lanka har 

mulighet til å rangere tre presidentkandidater. I Storbritannia inneholder valgseddelen, i 

tillegg til kandidatenes navn (og partimerke), to kolonner – en for velgerens førstestemme og 

en for velgerens andrestemme. Hvorvidt velgeren er tvunget til å gi mer enn en stemme kan 

variere, men i Storbritannia er andrestemmen valgfri. Velgeren krysser av i den første 

kolonnen ved navnet til kandidaten de aller helst ønsker skal bli valgt. I andre kolonne krysser 

de eventuelt av ved navnet til den de mener er den nest beste kandidaten.  

 

                                                 
12 Supplerende stemmegivning blir referet til som Supplementary Vote i litteraturen og forkortet med SV. 
Systemet ble ”gjenoppfunnet” i Storbritannia men har tidligere vært brukt men da under et annet navn, nemlig 
betinget stemmegivning (Contingent Vote – CV). Dette systemet ble opprinnelig tatt i bruk i Queensland 
(Australia) og vedvarte her mellom 1892 og 1942. Sri Lanka har brukt betinget stemmegivningi sine 
presidentvalg siden 1978, og dette systemet har også vært i bruk ved enkelte primærvalg i USA.   
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Når det gjelder stemmeseddelen kan med andre ord supplerende stemmegivning og alternativ 

stemmegivning ha mye til felles avhengig av hvilken variant av det sistnevnte systemet som 

benyttes. Både i Storbritannia og i San Francisco kan velgeren kun rangere et fåtall av 

kandidatene og begge benytter et system der velgeren krysser/fyller ut piler i ulike kolonner 

på stemmeseddelen.  

 

Det er i eliminerings- og opptellingsprosessen at forskjellen mellom alternativ og supplerende 

stemmegivning kommer sterkest til syne. Den første opptellingsdelen er imidlertid identisk: 

her telles alle førstestemmene, og dersom en av kandidatene får over 50 prosent oppslutning 

er kandidaten valgt direkte på samme måte som under alternativ stemmegivning. Dersom 

ingen av kandidatene får 50 prosent oppslutning, derimot, elimineres alle kandidatene foruten 

de to med flest førstestemmer. Også på Sri Lanka, der man får stemme på tre forskjellige 

kandidater, er det kun de to mestvinnende i den første runden som går videre til neste. 

Stemmesedlene til de eliminerte kandidatene telles så på nytt, denne gang i henhold til 

andrestemmen. Stemmen til de som har gitt sin andrepreferanse til en av de to gjenværende 

kandidatene redistribueres. Så summeres de to kandidatenes første- og andrestemmer, og 

kandidaten som da har flesteparten av stemmene vinner valget. På Sri Lanka kan det bli 

nødvendig med en tredje opptellingsrunde dersom ingen har absolutt flertall etter at 

andrepreferansene er talt opp. Det er viktig å være klar over at etter gjennomføringen av de to 

eller tre opptellingsrundene er kandidaten med flest stemmer (det vil si et simpelt flertall) som 

står igjen som valgets vinner.  

 

Supplerende stemmegivning i London 

I 1998 avgjorde londonerne ved folkeavstemning opprettelsen av the Greater London 

Authority (GLA) som politisk administrerende enhet for de omliggende 32 distriktene samt 

London by.  GLA består av en folkevalg forsamling på 25 representanter samt en direktevalgt 

mayor. Det er gjennomført to direktevalg av mayor, det første avholdt 4. mai 2000 og det 
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andre 10. juni 2004. Ved begge valgene har valgsystemet supplerende stemmegivning vært i 

bruk.  

 

Kandidater Parti
Første-
stemme

Annen-
stemme

Ken Livingstone Independent 667 877 108 550 776 427 (45%)
Steve Norris Concervative 464 434 99 703 564 137 (33%)
Frank Dobson Labour 223 884
Susan Kramer Liberal Democrat 203 452
Ram Gidoomal Christian People's Alliance 42 060
Darren Johnson Green 38 121
Michael Newland BNP 33 569
Damian Hockney UK Independence Party 16 324
Geoffrey Ben-Nathan Pro-Motorist Small Shop 9 956
Ashwinkumar Tanna Independent 9 015
Geoffrey Clements Natural Law Party 5 470
Totalt 1 714 162 208 253 1 340 564 (78%)
Kilde: www.londonelects.org.uk (nedlastet 01.07.05)

Tabell 2: Valg til Mayor i London, 4. mai 2000. 

Totalt

 
 

I 2000 ledet Ken Livingstone klart an etter første opptellingsrunde med over 200.000 stemmer 

på nestemann. Men med oppslutning på 667.877 førstestemmer – 39% av de gyldige avgitte 

stemmene – ble en andre opptellingsrunde nødvendig. Alle kandidater foruten de to som vant 

flest stemmer, nemlig Ken Livingston og Steve Norris, ble eliminert og stemmesedlene som 

var gitt i favør av de eliminerte kandidatene ble talt opp på nytt i henhold til deres 

andrestemme. Av de 581.851 (34%) velgerne som hadde avgitt sin førstestemme til en av de 

eliminerte kandidatene ga 208.253 (36%) sin andrestemme til en av de gjenværende to 

kandidatene. Flesteparten (52%) av disse gikk i favør av den uavhengige kandidaten 

Livingston som gikk seirende ut av den andre opptellingsrunden med totalt 776.427 (45%) av 

stemmene sammenlignet med 564.137 (33%) til Steve Norris. De resterende 373.598 (22%) 

stemmene ble gitt til en av kandidatene som ble eliminert i første runde og som verken hadde 

Livingston eller Norris som sine andrevalg på valgseddelen. Disse stemmene kan anses som 

”bortkastet” i og med at de ikke hadde noen effekt på valgresultatet i den andre delen av 

stemmeopptellingen.  

 

Heller ikke i 2004 fikk noen av kandidatene absolutt flertall ved første opptelling. Med 

685.541 (37%) av førstestemmene i favør av Livingstone måtte det igjen en andre 

opptellingsrunde til for å kåre en vinner, og nok en gang stod det mellom Livingstone og 

Norris. Av de 635.707 stemmene som var avgitt i favør av de eliminerte kandidatene hadde 

267.594 (42%) gitt sin andrestemme til en av kandidatene som havnet blant de to som gikk 

videre til andre opptellingsrunde. Igjen var det Livingstone som fikk flesteparten (53%) av 
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disse stemmene. Livingstone vant til slutt valget med hele 828.380 stemmer (44%) mens 

Norris fikk en oppslutning på 667.178 (36%) etter at andrestemmene var ferdig talt. Til 

sammen hadde 368.113 (20%) stemmer ingen effekt på resultatet i det andre 

opptellingstrinnet og kan anses som ”bortkastet”.  

 

Kandidater Parti
Første-
stemme

Annen-
stemme

Ken Livingstone Labour 685 541 142 839 828 380 (50%)
Steve Norris Conservative 542 423 124 755 667 178 (41%)
Simon Hughes Liberal Democrats 284 645
Frank Maloney UK Independence Party 115 665
Lindsey German Respect 61 731
Julian Leppert British National Party 58 405
Darren Johnson Green Party 57 331
Ram Gidoomal Christian Peoples Alliance 41 696
Lorna Reid Independence Working Class Association 9 542
Tammy Nagalingam 6 692
Totalt 1 863 671 267 594 1 495 558 (80%)
Kilde: www.londonelects.org.uk (nedlastet 01.07.05)

Totalt

Tabell 3: Valg til Mayor i London, 10. juni 2004. 

 
 

Supplerende stemmegivning i andre britiske byer 

Flere andre britiske byer har også tatt i bruk supplerende stemmegivning for direktevalg av 

mayor. Blant dem er Doncaster, Hartlepool, Lewisham, Middlesbrough, Newham, North 

Tyneside, Stoke-on-Trent og Watford. Ved noen av disse valgene har det gjeldende 

valgsystemet hatt stor betydning for valgutfallet.  

 

Kandidater Parti
Første-
stemme

Annen-
stemme

Raymond Mallon ND 26 362 (63%)
Sylvia Connolly Labour Party 9 653
Joe Michna Liberal Democrats 3 820
Ronald Darby Conservatives 1 510
Jeffrey Fowler Soc All 352
Rod Jones Ind 297
Totalt 41 994 0 0
Kilde: http://society.guardian.co.uk/localgovelections/story/0,8150,709245,00.html

Tabell 4: Valg til Mayor i Middlesbrough, mai 2002.

Totalt

 
 

I Middlesbroughs første direkte mayor-valg gikk Raymond Mallon seirende ut allerede i 

første opptellingsrunde. Med 26.362 (63%) av førstestemmene i ryggen fikk Mallon et 

absolutt flertall allerede i første runde og noen eliminasjon og stemmeoverføringsprosessen 

ble derfor ikke satt i gang.  
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Kandidater Parti
Første-
stemme

Annen-
stemme

Linda Arkley Conservatives 35 467 3 991 39 458 (47%)
John L. L. Harrison Labour Party 34 053 6 407 40 460 (48%)
Joan Harvey Liberal Democrats 12 761
Robert Nigel Batten National Front 2 470
Totalt 84 751 10 398 79 918 (94%)
Kilde: http://www.northtyneside.gov.uk/elections/mayor_2005_r.htm

Tabell 5: Valg til Mayor i North Tyneside, mai 2005.

Totalt

 

North Tyneside arrangerte det første direkte mayor-valget i mai 2002 og det neste tre år 

senere. Mens kandidaten med flest antall førstepreferanser gikk av med valgseieren i det 

første valget fikk det supplerende stemmegivningssystemet stor innvirkning på valgutfallet i 

2005. Med et forsprang på 1.414 stemmer gikk den konservative kandidaten Linda Arkley 

videre til andre opptellingsrunde sammen med Labours John L. L. Harrison. Imidlertid ga 

hele 6.407 velgere som hadde gitt sin førstestemme til en av de eliminerte kandidatene sin 

andrestemme til Harrison mens Arkley kun fikk 3.991 andrepreferansestemmer. Harrison gikk 

dermed seirende ut av duellen. Relativt få kandidater stilte til mayor valget i North Tyneside 

dette året, og de aller fleste hadde gitt en av stemmene sine til kandidatene som var igjen i 

andre opptellingsrunde. Antall ”bortkastede” stemmer var derfor lavt – kun 4.833 (6%). 

Følgende fire stemmekombinasjoner ga i dette tilfellet ”bortkastede” stemmer:  

 A.  Førstepreferanse – Harvey  Andrepreferanse – Batten  

 B.  Førstepreferanse – Batten  Andrepreferanse – Harvey 

 C.  Førstepreferanse – Harvey  Andrepreferanse – Blank 

 D.  Førstepreferanse – Batten  Andrepreferanse – Blank 

 

I Stoke-on-Trent gikk det første direkte mayor-valget av stabelen i oktober 2002. Med kun 

9.752 av totalt 43.994 stemmer (22%) til den mestvinnende kandidaten George Stevenson 

etter første tellerunde var det nødvendig med andre opptellingsrunde. Alle kandidater foruten 

George Stevenson og Mike Wolfe – de to mestvinnende kandidatene – ble eliminert og 

andrestemmene på stemmesedlene som ikke hadde krysset av noen av de to som nummer 1 

ble talt opp. Av de totalt 24.886 velgere som hadde gitt sin førstestemme til en av de 

eliminerte kandidatene var det kun 5.964 som ga andrestemmen til en av de gjenværende 

kandidatene. 18.992 – eller 43% – av stemmene kan dermed betraktes som bortkastet ettersom 

de ikke fikk gjøre noe utslag på det endelige resultatet i den avgjørende runden. I andre 

opptellingsrunde tok Wolfe igjen Stevensons stemmeforsprang på 396 stemmer etter første 

tellerunde og vant til slutt valget med 314 flere stemmer enn Stevenson.  
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Kandidater Parti
Første-
stemme

Annen-
stemme

George Stevenson Labour Party 9 752 2 627 12 379 (28%)
Mike Wolfe Mayor 4 9 356 3 337 12 693 (29%)
Steven Batkin BNP 8 213
Roger Ibbs Con 4 417
Geoffrey Snow ND Snow 3 975
Fred Morrow Liberal Democrats 2 408
Paul Breeze ND Breeze 1 349
Patricia Whitehouse Ind W 1 280
Graham Wilkes Ind Wilkes 1 157
David Chatton Ind 926
Adrian Knapper AKIP 708
Harry Chester ND C 453
Totalt 43 994 5 964 25 072 (57%)
Kilde: http://www.bbc.co.uk/stoke/news/2002/10/mayor_results.shtml

Tabell 6: Valg til Mayor i Stoke-on-Trent, oktober 2002. 

Totalt

 
 

Det bør også legges merke til den store stemmeandelen som ble tildelt Steven Batkin etter 

første opptellingsrunde: med 8.213 stemmer lå Batkin kun litt i overkant av 1.000 stemmer 

bak andremann. Dersom 4.481 velgere rangerte Batkin som nummer to på sine stemmesedler 

ville han faktisk være kandidaten med bredest velgerstøtte av de tre som hadde flest 

førstepreferansestemmer. Ettersom han kom som nummer tre ble han imidlertid umiddelbart 

eliminert i forkant av neste tellerunde. Med tanke på det store antall stemmesedler som ble 

”bortkastet” i andre opptellingsrunde er det ikke usannsynelig at den relativt populære 

kandidaten Batkin kan ha hatt opp imot 4.500 andrestemmer.  

  

Fordeler og ulemper ved supplerende stemmegivning 

En av hovedårsakene til innføringen av supplerende stemmegivning ved mayor-valgene i 

Storbritannia var missnøye med måten flertallsvalgordningen (som jo har sitt opphav i nettopp 

Storbritannia og som over lang tid har vært brukt ved britiske parlamentsvalg, dog er stadig 

mer omdiskutert) kan gi kandidater med en relativt liten andel stemmer mandatet som står på 

spill i valget. Sammenlignet med flertallsordningen øker supplerende stemmegivning 

muligheten for at den valgte kandidaten har majoritets støtte i elektoratet. Følgelig øker også 

legitimiteten til den valgte kandidaten. Videre har et av hovedargumentene for supplerende 

stemmegivning, og preferansesystemer generelt, at dette systemet oppmuntrer kandidatene til 

å appellere bredt til elektoratet. Dersom ingen vinner mer enn 50 prosent av førstestemmene 

er det nødvendig for den vinnende kandidaten å ha appellert til grupper som han/hun kanskje 
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vet ikke setter han/henne opp som sitt førstevalg for å vinne flest mulig andrestemmer.13 

Sammenlignet med flertallsordningen er supplerende stemmegivning et mer sofistikert 

valgsystem som gir elektoratet muligheten til å uttrykke interesse for mer enn en kandidat, 

inklusive det å vise interesse for to kandidater som tilhører forskjellige partier. Sett i forhold 

til alternativ stemmegivning, imidlertid, er disse muligheten sterkt begrenset ettersom man 

ikke får muligheten til å vise noen interesse for de resterende kandidatene. Til sist er 

supplerende stemmegivning ansett som et relativt enkelt system for velgere å forstå. Når det 

gjelder opptellingen av stemmene er denne noe mer komplisert enn flertallsordningen, men 

langt enklere sammenlignet med alternativ stemmegivning ettersom det kun er to 

eliminerings- og opptellingsrunder framfor en ”endeløse” rekke av slike sekvenser.  

 

Bakdelene ved supplerende stemmegivning kan summeres i tre hovedpunkter. For det første 

kan systemet føre til at store deler av stemmesedlene blir ”bortkastet”. Som nevnt over 

refererer ”bortkastede stemmer” til de stemmene som i andre og avgjørende opptellingsrunde 

ikke får noen betydning ettersom velgeren ikke har stemt på noen av de gjenværende 

kandidatene. Faren for ”bortkastede stemmer” er et av hovedargumentene til Electoral Reform 

Society (ERS) som ønsker å bytte ut supplerende stemmegivning med alternativ 

stemmegivning i mayor-valgene i Storbritannia.14 Særlig når antallet kandidater øker er det 

fare for at mange stemmesedler blir uten betydning. For det andre garanterer ikke supplerende 

stemmegivning at kandidaten med bredest støtte blant velgerne er den som faktisk blir valgt. 

Dersom tre eller fire kandidater har forholdsvis like stemmetall er det ikke sikkert at 

kandidatene som havner på de to øverste plasseringene som har den bredeste støtten når 

andrestemmene gjøres gjeldende. Dersom kandidatene som havner på tredje eller fjerde plass 

har flere andrestemmer – og flere stemmer når første- og andrestemmene er summert enn de 

som kommer som nummer en og to etter opptellingen av førstestemmene – vil den valgte 

kandidaten ikke være den som har bredest støtte i elektoratet. Og sist, supplerende 

stemmegivning kan i noen tilfeller oppmuntre til såkalt strategisk stemmegivning. For å unngå 

at stemmeseddelen havner i bunken med bortkastede stemmer er det sannsynlig at velgeren 

gjør et taktisk valg og – i stedet for å tilkjennegi sin egentlige politiske overbevisning – 

stemmer på kandidater som han/hun tror valget til sist kommer til å dreie seg omkring.15 

                                                 
13 Dette argumentet har blitt brukt som et av hovedargumentene for å benytte supplerende stemmegivning i Sri 
Lanka.  
14 http://www.electoral-reform.org.uk/  
15 Strategisk stemmegivning har vært fremstilt som et særlig problem under FPTP systemet. I parlamentsvalg i 
Storbritannia har dette systemet, som oppmuntrer velgerne til å tenke taktisk for å unngå at stemmen blir 
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Strategisk stemmegivning gjør seg imidlertid gjeldende under de fleste – eller kanskje alle – 

valgsystemer.  

 

4. Bordas metode 

 

Bordas metode er en tredje preferansevalgordning. Jean-Charles de Borda foreslo dette 

systemet for valg ved det franske vitenskapsakademiet i 1770. Systemet er i bruk ved 

forskjellige tevlinger (for eksempel bruker Melodi Grand Prix en variant av Bordas metode), 

men kun Slovenia, Kiribati og Nauru har tatt i bruk valgsystemet for valg av politisk karakter 

hvorav bare den sistnevnte benytter systemet for parlamentsvalg. De to øvrige landene bruker 

Bordas metode for henholdsvis valg av to etnisk definerte parlamentsrepresentanter og for 

nominering av kandidater til presidentvalget.  

 

På samme måte som under alternativ og supplerende stemmegivning rangerer velgeren 

kandidatene som er oppført på stemmeseddelen. Men i stedet for eliminerings- og 

stemmeoverføringsrunder gjøres opptellingen under Bordas metode i en tellerunde. Dette 

gjøres ved at hver posisjon på stemmeseddelen gir et visst antall poeng. Bordas metode er 

derfor klassifisert som et posisjoneringsvalgsystem eller et radvalg. I den opprinnelige 

versjonen av Bordas metode fordeler poengene seg på følgende måte: I et valgdistrikt der 10 

(n=10)  kandidater stiller til valg, får kandidaten som er rangert først 9 (n-1) poeng, den som 

er rangert som nummer to får 8 (n-2), den som er rangert som nummer tre får 7 (n-3) og så 

videre. Kandidaten som er rangert sist får 0 poeng. I den avsluttende delen av 

stemmeopptellingen summeres alle poengene og kandidaten med den største poengsummen 

går av med seieren.  

 

Det finnes alternative måter å fordele poengene blant de forskjellige plasseringene på 

stemmeseddelen og følgelig finnes det også et antall ulike varianter av Bordas metode. For 

eksempel kan man dele ut poeng til alle kandidatene på stemmeseddelen ved å gi kandidaten 

som har fått førstestemmen n poeng (i stedet for n-1). Kandidaten som er rangert sist vil da få 

ett poeng. Videre er det mulig å gi velgerne muligheten til å la være å rangere alle 

                                                                                                                                                         
”bortkastet”, ført til en situasjon der det er særdeles vanskelig for mindre partier å oppnå representasjon. Dette 
har særlig gått ut over det liberale partiets oppslutning. Når velgeren står overfor valget mellom det liberale, det 
konservative og labour, vil han/hun være tilbøyelig til å gi sin stemme til en av de to sistnevnte som har utgjort 
det desiderte politiske tyngdepunktet over lang tid. Dette kanskje til tross for at velgeren egentlig sympatiserer 
med det liberale partiet.  
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kandidatene. Den kanskje viktigste forskjellen mellom ulike Borda metode alternativer har 

imidlertid å gjøre med hvordan de varierer når det gjelder intervallene i poengfordelingen. 

Under Bordas metode er det nemlig mulig å ”veie” preferansene. Som nevnt over brukes 

Bordas metode for å kåre en vinner i Melodi Grand Prix. Her gir hvert deltakerland poeng til 

opptil kun ti av finalistene, og de to øverste plasseringene gir ytterligere poeng (nummer en 

får 12 poeng og nummer to får 10 poeng) sett i forhold til de foregående (nummer tre får 8 

poeng, nummer fire får 7, fem får 6, seks får 5, syv får 4, åtte får 3, ni får 2 og nummer ti får 1 

poeng). Et lignende system benyttes for å tildele den årlige the Most Valuable Player Award i 

amerikansk baseball. Også her har man mulighet til å stemme på ti spillere (selv om antall 

kandidater til prisen var flere enn ti). Mens kandidatene som er rangert som nummer to får 9, 

tre får 8, fire får 7 poeng og så videre, får kandidaten som er rangert høyest hele 14 poeng. I 

1999 så resultatet for de tre øverste kandidatene ut som følger:  

 

Spiller Lag 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Poeng
Ivan Rodriguez Rangers 7 6 7 - 5 2 1 - - - 252
Pedro Martinez Red Sox 8 6 4 1 2 2 3 - - - 239
Roberto Alomar Indians 6 7 6 4 4 - 1 1 226
Kilde: http://sportsillustrated.cnn.com/baseball/mlb/news/1999/11/18/almvp_voting/

Tabell 7: Bordas metode i bruk ved kåring av the Most Valuable Player, 1999.

 
 

Dersom poengavstanden mellom første og andre preferansen hadde vært 1 og 

førstepreferansen dermed ga 10 poeng (det vil si en ”renere” form av Bordas metode) i stedet 

for 14 ville Rodriguez fortsatt ha vunnet avstemningen. Men plasseringen av de to neste på 

tabellen ville vært snudd om – Martinez og Alomar ville fått henholdsvis 207 og 210 

stemmer. Under det gjeldende systemet fikk nemlig Martinez mange ”vektingspoeng” ut av 

sine 8 topplasseringer, mens Alomar fikk gjennomgående flere andre, tredje, fjerde og 

femtestemmer enn Martinez. Vekting kan med andre ord ha stor betydning for valgutfallet.  

 

I Nauru har en variant av Bordas metode vært i bruk for parlamentsvalg i tretti år (Reilly, 

2002). Velgerne rangerer kandidatene på stemmeseddelen. Poengtildelingen skiller seg fra 

den rene Bordas metode ved at poengintervallene mellom de forskjellige posisjonene også her 

er forskjellige: i Nauru får førstepreferansen 1 poeng (”en stemme”), andrepreferansen 1/2 

poeng (”en halv stemme”), tredjepreferansen 1/3 poeng (”en tredjedels stemme”), 

fjerdepreferansen 1/4 poeng (”en fjerdedels stemme”) og så videre. Mens poengavstanden 

mellom første og andre plassering er på 0,5 poeng er forskjellen på 0,17 mellom andre og 
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tredje og på kun 0,08 mellom tredje og fjerde plassering, og den blir enda lavere jo lenger ned 

i rangeringen man kommer.16  

 

For øvrig har Bordas metode vært debattert i statsvitenskapelige kretser også i Norge, men da 

særlig i forbindelse med voteringsreglene i Stortinget. I kommentaren ”Operaskandalen og 

voteringsmetode” (Dagbladet 29. juni 1998) hevder Ottar Brox at bestemmelsen om å bygge 

opera i Bjørvika til dels kom som et resultat av selve voteringsmetoden, det vil si systemet 

med flertallsavgjørelser. Dersom et voteringssystem med utgangspunkt i Bordas metode 

hadde vært i bruk og politikerne måtte prioritere de alternative løsningene (opera ved 

Vestbanen, opera i Bjørvika og ingen opera), ville utfalle kunne ha blitt helt annerledes.17 

Videre skriver Brox at et ”stemmefond” – der representantene får et visst antall stemmer som 

de må økonomisere med gjennom flere forskjellige saker – ville kunne medføre en 

voteringsløsning der de som har spesielle interesser for den særskilte sak vil være de som også 

mest å si for utfallet. 

 

5. Valgsystem ved direktevalg av ordfører i Norge – avsluttende betraktninger 

Spørsmålet omkring velgeroppslutningen til den valgte ordførerkandidaten ser ut til å være 

den viktigste årsaken til at forsøkskommunene i Norge har valgt tildels forskjellige 

institusjonelle løsninger når det gjelder selve valgsystemet. Flere kommuner har i sine 

vedtekter inkludert krav om kvalifisert flertall. Imidlertid har de fleste kommunene som tok i 

bruk slike ordninger holdt seg til valg i to omganger i stedet for et preferanseordningssystem.  

 

Blant de 20 norske kommunene som var med på forsøkene med direktevalg av ordfører i 1999 

var det kun en kommune – Alvdal – som valgte å benytte en preferanseordning. Ytterligere tre 

kommuner – Fitjar, Lyngen og Vardø – forutsatte at den valgte kandidaten måtte ha 50% 

oppslutning for å bli erklært som vinner av valget. I Fitjar tilsa forskriftene at forsøket skulle 

legges til side og at ordføreren skulle velges på gammel måte dersom ingen av kandidatene 

fikk en slik stemmeandel. Ved 1999 valget var det ingen som oppnådde kravet og man fikk 

dermed heller ikke noen direktevalgt ordfører i kommunen. I Lyngen og Vardø, derimot, ble 

en valgomgang nummer to avviklet mellom de to kandidatene med flest stemmer i første 

                                                 
16 I Nauru kombineres også Bordas metode med flertallskretser. Både to, tre og firemannskretser er i bruk. 
Følgelig er det de to, tre eller fire med høyest poengsum som blir tildelt sete i parlamentet.  
17 Se også Hovi og Rasch 1993 for hvordan ulike voteringsregler har betydning for utfallet av kollektive 
beslutninger.  
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runde for å få valgt en ordfører med absolutt flertall.18 I de øvrige 16 kommunene ble 

ordføreren valgt inn ved simpelt flertall.  

 

I neste forsøksrunde (2003) deltok i alt 36 kommuner.19 Igjen var det kun Alvdal som 

eksperimenterer med preferansevalgordningen. I fem andre kommuner innførte man 

kvalifiserte flertallskrav: I Lyngen ble stemmekravet redusert til 25%, i Mandal og Risør var 

den på 35% mens den i Gol og Ølen var på 50%. I alle de seks kommunene tilsa forskriftene 

at det skulle avholdes en andre valgomgang dersom ingen av kandidatene oppnådde kravet i 

første runde, noe som ble aktuelt i tre av kommunene (Mandal, Gol og Ølen).20 De resterende 

30 kommunene benyttet en simpel flertallsordning.21 Vestvågøy og Ørstad, som begge 

benyttet en simpel flertallordning, var de to kommunene i 2003 der den valgte ordføreren 

hadde lavest oppslutning blant velgerne – kun 31% i begge kommunene.  

 

Direkte ordførervalg under en preferanseordning i Alvdal kommune 

I kapittel 3 (forberedelse og gjennomføring av valget) og kapittel 4 (opptelling og 

valgoppgjør) i Alvdals vedtekter til direktevalg av ordfører finner man reglene for 

preferansevalgordningen som er benyttet ved forsøksvalgene i denne kommunen.22 Om 

stemmeseddelen (§3-6) står det følgende:  
”Stemmeseddelen skal angi ordførerkandidatene ved en alfabetisk opplisting etter etternavn. Både kandidatens 

fornavn og etternavn, samt parti eller gruppetilknytning skal fremgå av stemmeseddelen. Stemmeseddelen skal 

ha veiledning til velgerne der det må fremgå hvordan det skal krysses av for kandidaten(e) velgeren ønsker å 

stemme på. I tillegg skal den ha følgende tekst:  

”Du velger selv om du vil avgi stemme ved ordførervalget eller ikke. Din stemme avgitt ved 

kommunestyrevalget blir ikke forkastet, selv om du ikke stemmer ved ordførervalget. Du kan 

også velge å bare avgi stemme ved ordførervalget.  

Som velger gis du anledning til å rangere i rekkefølge inntil 3 ordførerkandidater. Sett 1 foran 

det navnet du vil rangere høgest, 2 foran det navnet du vil rangere som nr. 2 og 3 foran det 

navnet du vil rangere som nr. 3.  

Dersom du bare vil rangere én eller to kandidater ved ordførervalget, skriver du 1 foran det 

navnet du vil rangere høgest og 2 foran det navnet du evt. Vil rangere som nr. 2.” 

Utover dette kan det ikke gjøres rettelser på stemmeseddelen til ordførervalget.”  

 

                                                 
18 Forsøk med direktevalg av ordfører 1999-2002 – Evalueringsrapport 
(http://www.isv.uit.no/ansatte/edvarda/Marcusb/KRD.Rapport.htm)  
19 Det direkte ordførervalget i Salangen ble kansellert. 
20 http://odin.dep.no/filarkiv/187462/ordforer2003.pdf
21 Foruten i Vågan der valgdeltakelsen var så lav (under 50%) at valget ikke ble godkjent.  
22 http://www.lovdata.no/for/lf/ov/ov-20030109-0305.html  
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Om valgoppgjøret (§4-3) står det:  
”Valgstyret foretar valgoppgjør for ordførervalget på følgende måte: Ved opptelling telles i 1. omgang bare de 

som er rangert som nr. 1. Dersom ingen har fått minst 50% av stemmene, fjernes den kandidaten som har fått 

færrest stemmer. På de stemmesedlene som hadde denne kandidaten øverst, telles nå nr. 2 med i 2. omgang og 

legges til stemmene fra 1. omgang. Slik fortsetter en med å fjerne kandidatene med færrest stemmer i så mange 

omganger som nødvendig til en av kandidatene oppnår 50% av stemmene.” 

 

Alvdal har med andre ord benyttet en preferanseordning som tilsvarer en variant av alternativ 

stemmegivning der et antall eliminerings- og stemmeoverføringssekvenser gjennomføres 

inntil en av kandidatene har et absolutt flertall. Det at den beskrives her som en ”variant av 

alternativ stemmegivning” kommer av at velgerne kun har anledning til å rangere tre 

kandidater. Videre er det en valgfri modell der velgerne, dersom de ønsker, har mulighet også 

til å stemme på kun én eller to kandidater. Ordningen tilsvarer med andre ord systemet som 

skal benyttes for direktevalg av mayor i San Francisco.  

 

Det bør nevnes at Alvdal har kombinert et valgfritt alternativ stemmegivningssystem med et 

krav om at vinneren skal ha 50% av stemmene. Som vist i del 2 (se eksemplet fra 

Kingborough) kan begrenset og valgfri alternativ stemmegivning imidlertid føre til at ingen 

av kandidatene står igjen med en slik stemmeandel. Etter hvert som stemmer ”faller fra”, det 

vil si at det ikke blir overført ettersom de ikke angir flere rangerte kandidater (”oppbrukte 

stemmer”), øker sannsyneligheten for at ingen av kandidatene har et absolutt flertall bak seg 

blant velgerne. Vinneren får imidlertid et absolutt flertall av de til enhver tid ”gjeldende 

stemmene”. Til tross for at alternativ stemmegivning anses som et komplisert system for 

velgerne å forstå ble kun fire (av 1.024) stemmer i Alvdal erklært som ugyldige ved valget i 

2003, noe som antyder at velgerne til tross for relativt lite kjennskap til systemet er 

inneforstått med hvordan stemmeseddelen skal fylles ut.23  

 

Preferansevalg – noe for norske kommuner? 

Som nevnt er det særlig i debatten rundt behovet for kvalifisert flertall i favør av den valgte 

ordførerkandidaten at spørsmålet om valgsystem vil bli brakt på bane. Argumentet for et slikt 

krav har vært beskrevet som rent demokratisk: jo større del av velgerskaren som står bak den 

valgte ordføreren, jo større legitimitet ligger i hans/hennes verv. Videre bidrar dette også til 

                                                 
23 ”Institusjonelle løsninger – et forsøk med mange variasjoner” 
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økt legitimitet for lokaldemokratiet mer generelt.24 Motargumentene er av økonomisk og 

praktisk art: valg i to omganger har ikke minst økonomiske implikasjoner og samtidig vil man 

måtte klare å ”lokke” velgerne til stemmelokalene to ganger. Ved å benytte en variant av 

preferansevalg ville disse to motargumentene falle til grunn og man vil kunne innføre et 

kåringsvilkåret (for eksempel 50%, et krav som er noe avhengig av hva slags 

preferanseordning man velger på grunn av implikasjonene av ”oppbrukte” stemmer) uten 

gjennomføringen av en andre valgomgang.  

  

I ”Institusjonelle løsninger – et forsøk med mange variasjoner” gis det uttrykk for at flere 

kommuner opprinnelig ønsket å innføre kvalifiserte flertallskrav ved direktevalg av ordfører, 

men ettersom andre valgomgang måtte finansieres av kommunene selv var det flere som 

valgte å benytte en simpel flertallsordning. Videre ble det påpekt i Vestnes kommune at to 

valgomganger ville ha negative praktiske implikasjoner på grunn av velgere som pendlet til 

Nordsjøen og som da ville ha problemer med å delta i den andre valgomgangen. På bakgrunn 

av disse begrunnelsene for ikke å ikke innføre kvalifiserte flertallskrav er det betenkelig at det 

kun er Alvdal som har eksperimentert med preferanseordningen. Liten kjennskap til disse 

systemene innenfor norske grenser kan imidlertid forklare hvorfor så få kommuner har valgt å 

gjennomføre forsøkene med utgangspunkt i slikte systemer. Hvorvidt preferanseordninger i 

det hele tatt er blitt vurdert vites ikke, men slike ordninger kunne være en løsning for 

kommuner som ser med positive øyne på kvalifiserte flertallskrav, men som har unnlatt å 

inkludere slike forordninger av praktiske og økonomiske hensyn.  

 

Det bør poengteres at preferansevalgordninger er mer komplekse enn den simple 

flertallsordningen som er den ordningen som har vært mest utbredt blant forsøkskommunene. 

Velgerne blir bedt om å rangere kandidatene – en ordning som norske velgere fortsatt er 

ukjente med. Det er mulig at et avkryssingssystem vil kunne være enklere enn nummerering 

av kandidater på valgseddelen. Det bør imidlertid nevnes av avkryssingssystem kan brukes 

både under alternativ stemmegivning (som i San Francisco) og under supplerende 

stemmegivning (som i London), litt avhengig av at man under det førstnevnte systemet 

begrenser antall kandidater velgerne kan uttrykke preferanser for. Hovedforskjellen mellom 

de to systemene er med andre ord opptellingsmetoden – hvorvidt opptellingen skal skje i to 

eller flere runder, noe som igjen har innvirkning på velgeroppslutningen omkring den valgte 

                                                 
24 ” Institusjonelle løsninger – et forsøk med mange variasjoner” 
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kandidaten. Videre kan det argumenteres for at det vil være enklere for velgeren å forholde 

seg til rangering av færre kandidater enn de som står oppført på stemmeseddelen. Ved 

ordførervalget i Harstad i 2003 stilte hele åtte kandidater, og det å rangere alle disse kan virke 

noe mer komplisert enn for eksempel å rangere to (som under den britiske varianten av 

supplerende stemmegivning) eller tre (som den alterantive stemmegivningsvarianten i Alvdal) 

kandidater. Det kan uansett lett bli noe tilfeldig hvordan man rangerer kandidatene som 

havner lengst ned på stemmeseddelen.  

 

Det er åpenbart at opptellingsmetoden under preferansesystemene er mer komplisert enn 

under simpelt flertall. Det er nødvendig at velgerne er inneforstått med hvordan prosessen 

foregår. En forutsetning for at flest mulig stemmer skal få være med i de avgjørende 

opptellingsrundene er jo nettopp at velgerne ser viktigheten med å rangere så mange 

kandidater de har mulighet til for å forhindre at stemmen deres skal bli ”bortkastet”. Videre 

må selvfølgelig tellemannskapet være inneforstått med den noe kompliserte 

opptellingsprosedyren og ha kapasitet til å gjennomføre de eliminerings- og 

stemmeoverføringene som er nødvendige for å kåre en vinner på rask og effektiv måte slik at 

kunngjøringen av resultatene ikke lar vente på seg. Kompleksiteten – og dermed også tiden 

det tar å gjøre resultatene klare – varierer imidlertid noe mellom de ulike ordningene: mens 

opptellingen under alternativ stemmegivning foregår over mange omganger, vil supplerende 

stemmegivning kun gi to (eventuelt tre som i Sri Lankas tilfelle) tellerunder og Bordas 

metode bare en.  
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