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Valmatematik 

Matematik och representativ demokrati 

 
Hur mandaten i Sveriges riksdag fördelas efter ett val är fastslaget i grundlagen. Mandaten 

ska fördelas så att de både avspeglar hur stor del av befolkningen som röstat på de olika 

partierna i hela riket och hur många som röstat på de olika partierna i varje valkrets. Precis 

hur detta genomförs är dock inte av naturen givet. Om ett parti exempelvis fått 37% av 

rösterna i hela landet så motsvarar det 129,13 mandat av de totalt 349 platserna som finns i 

Sveriges riksdag. Eftersom människor bara förekommer i heltal så behövs en metod för att 

hantera mandatfördelningen. Mandatfördelning är i högsta grad en politisk fråga och efter 

förra valet år 2010 kom man fram till att det fanns svagheter i den nuvarande metoden och 

därför har man utrett frågan och lagt fram ett nytt förslag som den nyvalda riksdagen 

kommer ta ställning till. 

 

För att fördela mandaten i riksdagen används idag en metod som kallas jämkade 

uddatalsmetoden. Man fördelar med hjälp av denna ett antal fasta mandat och ett antal så 

kallade utjämningsmandat. Efter detta riksdagsval kommer grundlagen sannolikt ändras för 

att valresultaten i framtiden ska bli rättvisare. Ett gymnasiearbete på Vetenskapens hus kan 

omfatta att sätta sig in i både det nuvarande och det föreslagna systemet och jämföra hur 

mandatfördelningen hade påverkats om man använt det föreslagna systemet redan i 

höstens val. Ett annat förslag som lades fram när vallagen utreddes och som förordades av 

matematiker kallas den bi-proportionella metoden. I ditt gymnasiearbete får du sätta dig in i 

även denna metod och analysera hur mandatfördelningen i riksdagen sett ut efter höstens 

val om denna metod använts. 

 

Valmatematik innehåller många intressanta frågor. I valet till Sveriges riksdag tillämpas den 

s.k 4%-spärren, dvs de partier som får mindre än 4% av rösterna tas bort innan man fördelar 

mandaten. Hur påverkar detta fördelningen av mandaten? Vad skulle hända om man tog 

bort denna spärr? Man kan också ställa sig frågan hur mandatfördelningen skulle sett ut om 

man i nuvarande system använt den rena uddatalsmetoden istället för den jämkade 

uddatalsmetoden. Hur hade resultatet blivit om man istället för uddatalsmetoden använt 

heltalsmetoden? En inte alls oväsentlig aspekt av demokratin är att alla bör ha möjlighet att 

förstå hur mandatfördelningen går till. Hur kan man förklara metoderna på ett pedagogiskt 

sätt? Vad är det som kan kräva lite extra motivering? 
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Behöver vi en dussin-revolution? 
Hur skulle matematiken se ut om vi använde bas 12? 
 

Det talsystem vi använder och är vana vid bygger på basen 10. Anledningen till att vi räknar 

i just bas 10 är egentligen ingen annan än tradition. Troligtvis hänger det ihop med att vi har 

tio fingrar och tio tår. I det norska TV-programmet ”Siffer” (som också sänts i svensk TV 

under namnet ”Siffror) föreslår matematikern och programledaren Jo Røislien att vi istället 

borde använda bas 12. Han påstår att aritmetiken skulle bli enklare eftersom 12 har fler 

delare än 10. 

 

I detta gymnasiearbete får du utreda hur det duodecimala talsystemet fungerar. 

Är det bättre än det talsystem vi använder idag? Hur utför man de fyra räknesätten i 

tolvtalssytemet? Hur blir multiplikationstabellerna? Blir huvudräkning lättare eller svårare? 

Finns det genvägar liknande de som gör att det går att och snabbt att multiplicera med 2, 5 

eller 10 i vårt nuvarande talsystem? Hur skriver man decimaltal i bas 12? Finns det någon 

annan bas som skulle vara särskilt lämpad att räkna med? 
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