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Information 
fran valenheten 

Preliminar rostrakning 
Redan pa valdagens kvall gors en preliminar 
ralming av de roster som lamnats i vallokalerna. 
Man raknar da ocksa flertalet postroster och 
utlandsroster. (Om man inte ar i Sverige under 
rostningsperioden kan man rosta utomlands.) 

Det ar valfOrrattarna i landets vallokaler som 
svarar fOr den preliminara rakningen och som 
sedan rapporterar resultatet. Darfor kan man i 

valvakan pa TV och radio oftast ganska tidigt fa 
en bild av hur valutgangen blir. 

Postroster som larnnats under valdagen och en 
del av utlandsrosterna raknas dock fOrst under 
onsdagen efter valdagen. Nar valutgangen ar 
jamn, kan det darfor intraffa att man forst under 
onsdagen kan veta sakert hur den definitiva 
valutgangen blev. 

Efter den prelimiriara rakningen lamnas samtliga 
valsedlar over tilllansstyreiserna. 



Slutlig sammanrakning 

UinsstYrelserna kontrollraknar valsedl.rt-na och 
fOrdelar sedan mandaten mellan partierna med 
hjaIp av ADB-teknik. Mandaten besatts med 
kandidater fran partiernas valsedlar. 

Ett mandat ar en plats i riksdagen, landstinget 
eller ko~unfullm~tige. . 

Mandatfordelning mellan 
partierna 

Vid riksdagsval ska 349 mandat fordelas. Av dessa 
ar 310 fasta mandat och 39 utjamningsmandat. De 
fasta mandaten har tidigare under valaret fordelats 
mellan landets 28 viukretsar efter antalet rost
berattigade inom respektive valkrets. 

Forst fOrdelas de fasta mandaten mellan partierna 
efter hur manga roster de fatt. Darefter raknas 
hela landet som en valkrets och med den berak
ningen som grund fOrdelas de 39 utjamnings
mandaten. 

Vid mandatfordelningen mellan partier anvands en 
metod som kallas den jamkade uddatalsmetoden. 
Den innebar att varje partis rostetal divideras och 
man far s k jamforelsetal. 

Man dividerar fOrst med 1,4 och sedan med udda 
tal i IOpande foljd 3, 5, 7, 9 osv. Det parti som far 
det hogsta jarnforelsetalet far ett mandat och 
sedan raknar man fram ett nytt jamfOrelsetal fOr 
det partiet. De ovriga partierna behilller sina 
forsta jarnforelsetal och det parti som nu har det 
hogsta jamforelsetalet far nasta mandat. Det kan 
naturligtvis vara sanuna parti som far flera mandat 
i foljd. 

Sparr mot smapartier 
Ett parti maste ha fatt minst fyra procent av 
rosterna i hela landet for att fa delta i mandat-· 
fordelningen. Om ett parti far minst tolv procent 
av rosterna i en viss valkrets far partiet dock . 
delta i fOrdelningen av den valkretsens fasta 
mandat. 

Vid landstingsval maste ett parti ha fatt minst tre 
procent av rosterna fOr att fa delta i mandatfor
delningen. Vid kommunfullmaktigval finns ingen 
sparr. 
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Indelning i valkretsar 
De 28 valkretsarna ar 
- Stockholms kommun 
- Stockholms Ian utom Stockholms kommun 
- Goteborgs kommun 
- G6teborgs Deh Bohus Ian utom Goteborgs kommun 
- Fyrstadskretsen, dvs kommunerna Malmo, Helsingborg, 

Landskrona Deh Lund, 
- Malmohus Ian utom de kommuner som ing~r i fyrstads

kretsen 
- Alvsborgs lans norra valkrets, dvs kommunerna -Ale, 

Alingsas, Bengts!ors, Dais-Ed, ~-argelanda, Herrljunga, 
Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Trollhattan, Vargarda, 
Vanersborg och Amal 

- Alvsborgs lans·sodra \~alkrets. dvs kommunerna ,Boras, ' 
Mark, Svenljunga, Tranemo Deh Ulricehainn 

- vart oc~ ett av 6vriga Ian. 



Exempel pa mandatfordelning mellan partier 

Exemplet gaIler mandatfordelning mellan partier 
i lamtlands lans riksdagsvalkrets. Vid 1988 ars val 
till riksdagen fOrdelades dar fern mandat. Nagra 
utjamningsmandat fiek partierna inte i denna 
valkrets. 

1 Partiernas rostetal delas med 1,4. 

Forsta mandatet far det parti som har hogsta 
rostetalet, i detta fall (s) som har jamforelse
talet 30.907,85. 

2 I andra omgiingen skall rostetalet fOr (s) delas 
med 3 eftersom partiet fatt det fOrsta man
datet. bvriga partier star kvar pa l:a jam
forelsetalet. Fortfarande har (s) det hogsta 
jamfOrelsetalet oeh far darfor aven det andra 
mandatet. 

~ IJVi) 

~ Rostetal 9.106 

~ 
~~ ~ l:a 6.504,28 
~ 2:a 6.504,28 

~ 3:e 6.504,28 
~ 4:e 6.504,28 @, 

5:e 6.504,28 

Mandatfordelning inom 
partierna 

~ 

7.529 

5.377,85 

5.377,85 

5.377,85 

5.377,85 

5.377,85 

Nar mandatfOrdelningen ar klar utser lansstyrel
serna de personer, som ska sitta pa de mandat 
som partierna fatt. Den fOrdelningen gors med 
hjaIp av en heltalsmetod. 
Forst sorteras valsedlarna efter vilka som har 

3 I tredje omgiingen skall rostetalet fOr (s) delas 
med 5. Har har (c) det hiigsta jamfOrelsetalet 
oeh far darlor det tredje mandatet (partiets 
fOrsta). 

4 I fjarde omgangen skall rostetalet for (c) delas 
med 3, eftersom partiet fatt sitt forsta man
dat. Har har (s) det hiigsta jamforelsetalet oeh 
far det fjarde mandatet (partiets tredje). 

5 I femte oeh sista omgangen skall rostetalet fOr 
(s) delas med 7. (m) har hogsta jamfOrelsetalet 
oeh far det femte mandatet (partiets forsta). 

Fordelningen ar klar oeh resultatet blir att (s) 
har fatt tre mandat oeh (c) oeh (m) ett mandat 
var. 
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15.763 4.306 43.271 4.752 

11.259,28 3.075,71 30.907,85 3.394,28 

11.259,28 3.075,71 14.436,66 3.394,28 

11.259,28 3.075,71 8.654,20 3.394.28 

5.254,33 3.075,71 8.654,20 3.394,28 

5.254,33 3.075,71 6.181,57 3.394,28 

sarnma kandidat pa fOrsta plats. Det fOrsta manda
tet gar till den person som star overst pa de fiesta 
valsedlarna. Darefter fortsatter man att fOrdela 
mandaten genom att sortera valsedlarna pa samma 
vis tills alia mandaten har fOrdelats. 



Valorganisationei"il 

Riksskattevell'ket Skattemyndigheter 
Central valmyndighet. Svarar fOr plane ring mm. 
Fordelar mandat vid riksdagsvaJ. 

Upprattar den allmanna rostIangden. Svarar fOr 
ADB-bearbetningar vid slutlig sammanrakning. 

ILansstYlre8seir Valnamnder 
Svarar fOr slutlig sammanrakning av valet. 
Fordelar mandat vid landstings- och kommun
fullrnaktigvaJ. 

Svarar for det praktiska genomfOrandet av valet 
inom kommunen. 

I denna serie har tidigare utgivits 

1 - Information om kyrkofullmiiktigval 
2 - Rostning i vallokal 
3 - Brevrostning i Schweiz och 

Forbundsrepubliken Tyskland 
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