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Abstract	  

The	  main	  object	  of	  the	  master’s	  thesis	  ”One	  man,	  one	  vote,	  one	  value”	  is	  to	  examine	  the	  

political	  representation	  in	  the	  Faroe	  Islands	  after	  the	  change	  in	  the	  electoral	  system	  to	  a	  

single	  national	  constituency	  in	  2007.	  The	  basis	  of	  the	  thesis	  will	  be	  the	  four	  arguments	  in	  

favour	  of	   the	  change	   that	  where	  outlined	   in	   the	  election	  bill.	  These	  arguments	  were	  as	  

follows:	  1)	  Better	  proportional	   geographical	   representation,	  2)	  No	  wasted	  votes	   in	   the	  

small	  constituencies,	  3)	  More	  women	  in	  the	  national	  legislature,	  4)	  Less	  pork	  barrel	  poli-‐

tics	  in	  the	  national	  legislature.	  	  

The	  primary	  data	  for	  this	  study	  is	  the	  election	  results	  and	  other	  electoral	  data	  from	  1978	  

–	  2011,	  with	  the	  main	  focus	  on	  the	  election	  results	  from	  2008	  and	  2011.	  

The	  study	  shows	  that	  arguments	  1	  and	  3	  had	  the	  desired	  effect	  on	  the	  political	  represen-‐

tation.	   The	   overall	   geographical	   representation	   has	   been	   more	   proportional	   after	   the	  

election	   bill.	   Statistically,	   40,8%	   of	   the	   population	   was	   proportionally	   represented	   in	  

2004	  whereas	   in	  2011	  the	  number	  was	  57,3%.	  Although	  the	  study	  shows	  that	   it	   is	   the	  

most	  peripheral	  regions	  that	  are	  the	  most	  over-‐represented,	   it	   is	  the	  regions	  bordering	  

the	  capital	  area	  that	  are	  the	  most	  under-‐represented.	  The	  share	  of	  women	  in	  the	  national	  

legislature	  is	  also	  significantly	  improved	  after	  the	  election	  bill,	  going	  from	  9%	  in	  2004	  to	  

30%	   in	  2011.	  Furthermore	   the	  average	   share	  of	   female	   candidates	   is	   also	   significantly	  

improved	  going	  from	  16%	  pre-‐change	  to	  34%	  post-‐change.	  

The	  study	  also	  shows	  that	  the	  remaining	  two	  arguments	  had	  little	  or	  none	  of	  the	  desired	  

effect	  on	  representation.	  	  Theoretically	  the	  election	  bill	  has	  prevented	  the	  waste	  of	  votes	  

when	  voting	  for	  the	  small	  parties	  in	  the	  small	  constituencies,	  but	  the	  empirical	  data	  did	  

not	  show	  this	  effect.	  The	  share	  of	  the	  votes	  for	  the	  small	  parties	  is	  appr.	  the	  same	  as	  be-‐

fore	  the	  election	  bill,	  which	  could	  be	  due	  to	  the	  small	  parties’	   lack	  of	  nominated	  candi-‐

dates	   in	   the	   small	   constituencies.	   The	   study	   also	   shows	  no	   empirical	   justification	   sup-‐

porting	   any	   change	   in	   the	   level	   of	   pork	   barrel	   politics	   in	   the	   national	   legislature.	   This	  

finding	   stands	   in	   contradiction	   to	   general	   understanding	   that	   the	   electoral	   bill	   has	   in-‐

creased	  the	  level	  of	  pork	  barrel	  politics	  in	  the	  national	  legislature.	  An	  explanation	  for	  this	  

can	  be	  that	  the	  number	  of	  politicians	  with	  local	  political	  experience	  has	  been	  rising	  in	  the	  

years	  after	  the	  election	  bill.	  

Overall	  the	  study	  therefore	  concludes	  that	  the	  election	  bill	  has	  had	  a	  great	  impact	  on	  the	  

political	  representation.	  But	  there	  have	  been	  some	  unexpected	  side	  effects.	  The	  empirical	  



	  

	  

findings	  indicate	  that	  regarding	  arguments	  1	  and	  3,	  which	  were	  theoretically	  well	  found-‐

ed,	  the	  election	  bill	  had	  the	  desired	  effect.	  Regarding	  arguments	  2	  and	  4,	  which	  were	  not	  

theoretically	  well-‐founded,	  the	  change	  had	  little	  or	  none	  of	  the	  desired	  effect.	  
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1.	  Indledning	  

Den	  25.	  oktober	  2007	  vedtog	  det	  færøske	  Lagting,	  med	  19	  stemmer	  for	  og	  13	  i	  mod,	  en	  

fundmental	  ændring	  i	  det	  færøske	  valgsystem.	  En	  ændring	  der	  havde	  konsekvenser	  for	  

hele	  den	  politiske	   repræsentation	  på	  Færøerne.	  Fra	  at	  have	  et	   valgsystem	  med	  7	  valg-‐

kredse,	  så	  fik	  man	  et	  valgsystem	  hvor	  hele	  Færøerne	  var	  én	  stor	  valgkreds.	  Ideen	  var	  en-‐

kel,	   nu	   kunne	   alle	   færinger	   frit	   vælge	   alle	   kandidater,	   og	   alle	   stemmer	   havde	   samme	  

værdi.	  Én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi.	  Men	  konsekvenserne	  var	  også	  åbenlyse,	  fordi	  nu	  

var	  de	  forskellige	  geografiske	  områder	  på	  Færøerne	  ikke	  længere	  sikret	  nogen	  form	  for	  

repræsentation.	  

	  

Efter	  lagtingsvalget	  den	  20.	  01.	  2004,	  var	  der	  generelt	  en	  stor	  utilfredshed	  med	  det	  færø-‐

ske	  valgsystem.	  Både	  hos	  befolkningen	  og	  i	  de	  politiske	  partier	  (Zachariassen	  &	  Zachari-‐

assen	  2005:2).	  Dette	   skyldes	  Sambandsflokkurin	  og	   Javnaðarflokkurin	   til	   valget	   i	  2004	  

fik	  flere	  stemmer	  end	  Tjóðveldi,	  men	  kun	  7	  mandater	  i	  forhold	  til	  de	  8	  som	  Tjóðveldi	  fik	  

(Lovforslag	  5/2007:	  2).	  Denne	  store	  ulighed	  skyldes	  nogle	  tekniske	  vilkår	  i	  det	  færøske	  

valgsystem,	  hvor	  nogle	  kredse	  var	   ”billigere”	  end	  andre.	  En	  større	  diskussion	  af	  denne	  

problematik	  kap.	  2.3.	  

	  

Derfor	   blev	   der	   også	   skrevet	   i	   regeringsgrundlaget	  mellem	   Fólkaflokkurin,	   Sambands-‐

flokkurin	  og	  Javnaðarflokkurin	  (2004	  –	  2008)	  efter	  valget	  i	  2004,	  at	  man	  ønskede	  at	  ”re-‐

videre	  valgloven”	  (Føroya	  Landsstýri	  2004).	  En	  meget	  blød	  formulering,	  der	  nok	  skal	  ses	  

i	  lyset	  af,	  at	  der	  nok	  ikke	  var	  nogen	  reel	  opbakning	  til	  at	  gennemføre	  de	  store	  ændringer	  i	  

valgsystemet.	  

	  

Men	  ændringer	  kom	  der.	  Ikke	  fra	  en	  samlet	  regering,	  men	  fra	  et	  enkelt	  medlem	  af	  Lag-‐

tinget.	  Men	  ikke	  som	  en	  ændring	  der	  blev	  gennemført,	  som	  en	  konsekvens	  af	  en	  længere	  

diskuteret	  valgreform,	  eller	  på	  baggrund	  en	  beretning	  fra	  en	  ekspertkommission.	  

Fordi	  selvom	  forslag	  om	  at	  lave	  Færøerne	  til	  en	  national	  valgkreds,	  med	  jævne	  mellem-‐

rum	  var	  blevet	  lagt	  for	  lagtinget	  (Lovforslag	  5/2007:2)(ibid.	  21/2006),	  så	  var	  der	  allige-‐

vel	  få,	  der	  tilbage	  i	  2007	  forventede	  at	  ændringen	  ville	  blive	  vedtaget	  af	  Lagtinget	  denne	  

gang.	  Ja	  utilfredsheden	  med	  valgsystemet	  eksisterede,	  og	  der	  var	  flere	  der	  ønskede	  valg-‐

systemet	  ændret,	  men	  ingen	  havde	  forestillet	  sig	  at	  et	  så	  drastisk	  forslag	  ville	  blive	  ved-‐
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taget.	  Derfor	  føltes	  det	  for	  mange,	  som	  om	  at	  ændringen	  kom	  som	  et	  lyn	  fra	  en	  klar	  him-‐

mel,	  og	  nærmest	  blev	  indført	  over	  nat.	  Der	  var	  ingen	  der	  havde	  forestillet	  sig,	  at	  man	  så	  

pludseligt	  kunne	  lave	  en	  ændring,	  der	  var	  så	  revolutionerende.	  En	  ændring	  der	  byggede	  

på	   et	   system	  hvor	  der	   ikke	   længere	   var	  nogen	   form	   for	   geografisk	   kvotering.	   En	   af	   de	  

mest	  grundlæggende	  funktioner	  i	  verdens	  valgsystemer	  (Johnston	  2002)	  	  

	  	  

Flere	  i	  den	  offentlige	  debat	  pegede	  også	  på,	  at	  det	  var	  forkert	  at	  gennemføre	  en	  ændring	  

der	  var	  så	  radikal,	  kun	  nogle	  få	  måneder	  før	  et	  lagtingsvalg,	  da	  flere	  af	  partierne	  allerede	  

var	  i	  gang	  med	  den	  indledende	  opstilling.	  I	  stedet	  skulle	  sådan	  en	  ændring	  indføres	  i	  be-‐

gyndelsen	  af	  en	  valgperiode,	  så	  alle	  havde	  tid	  til	  at	  omstille	  sig.	  Da	  forslaget	  blev	  vedtaget	  

den	  25.	  oktober	  2007,	  var	  der	  højest	   tre	  måneder	   til	   valget.	  Blandt	  andet	  udtalte	   sam-‐

fundsforsker,	  Jógvan	  Mørkøre,	  således	  i	  den	  færøske	  avis	  Sosialurin:	   	  

”Rent	  praktisk	  bliver	  det	  kaos,	   fordi	  partierne	  må	  omorganiseres	  grundlæggende,	  hvis	  de	  

syv	  kredse	  pludselig	  bliver	  til	  en.	  Partierne	  må	  have	  tid	  til	  at	  omorganisere	  efter	  sådan	  en	  

omfattende	  ændring.”	  (Skorini	  2007)	  

	  

Mindretallet	  i	  lagtingets	  Retsudvalg	  kritiserede	  også	  at	  man	  ville	  lave	  en	  så	  markant	  æn-‐

dring	   uden	  nogen	   form	   for	   ekspertviden.:	   ”Snarere	  er	  der	   tale	  om	  en	  revolutionering	  af	  

valgsystemet	   uden	   nogen	   form	   for	   saglig	   eller	   grundig	   behandling	   overhovedet.	   I	   lande,	  

som	  vi	  ellers	  plejer	  at	  sammenligne	  os	  med,	  ville	  det	  politiske	  system,	   først	  sætte	  en	  kom-‐

mission	  med	  fagfolk,	  til	  at	  diskutere	  en	  ændring,	  der	  er	  så	  grundlæggende	  for	  demokratiet”.	  

(Betænkning	  5/2007.	  Egen	  oversættelse)	  

Mindretallet	   i	   Retsudvalget	   kaldte	   endda	   forslaget	   for	   decideret	   Gerrymandering1(Be-‐

tænkning	  5/2007:2).	  

	  

Allerede	   tilbage	   i	  2007	  var	  der	   flere	  kritiske	  stemmer	   fremme,	  som	  satte	  store	  spørgs-‐

målstegn	  om	  denne	  ændring	  var	  den	  rette	  for	  det	  færøske	  valgsystem.	  Den	  største	  del	  af	  

kritikken	  gik	  ud	  på,	  at	  dette	  system	  ville	  medføre,	  at	  udkantsområderne	  på	  Færøerne	  på	  

længere	  sigt,	  ville	  miste	  deres	  repræsentation,	  i	  og	  med	  at	  de	  ikke	  længere	  var	  sikret	  re-‐

præsentation	  med	  geografisk	  kvotering.	  Blandt	  andet	  påpegede	  daværende	  borgmester	  i	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Manipulate	  the	  boundaries	  of	  an	  elctoral	  cinstituency	  so	  as	  to	  favour	  one	  party	  or	  a	  class.	  	  (Oxford	  Dicti-‐
onaries	  2015)	  
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Klaksvík,	   som	   er	   Færøernes	   næststørste	   by	   og	   fiskerihovedstaden,	   at	   med	   ændringen	  

ville	  Færøerne	  blive	  endnu	  mere	  centraliserede,	  hvilket	  til	  slut	  ville	  medføre	  at	  	  udkants-‐

områderne	  helt	  ville	  miste	  deres	  påvirkningskraft	  (Jacobsen	  2007).	  	  

	  

Men	  det	  var	  ikke	  kun	  argumentet	  omkring	  centrum/periferi	  der	  blev	  ført	  frem	  imod	  æn-‐

dringen.	  Blandt	  andre,	  påpegede	  daværende	  lagtingsmedlem	  for	  Javnaðarflokkurin,	  Kri-‐

stian	  Magnussen,	  at	  denne	  ændring	  ville	  medføre	  at	  vi	  til	  sidst	  ville	  få	  et	  elitedemokrati,	  

hvor	  det	  kun	  var	  de	  velhavende,	  med	  medietække,	  og	  høj	  uddannelse	  der	  vil	  stille	  op	  til	  

valg	  og	  blive	  valgt	  (Jákupsstovu	  2007).	  Argumentet	  var	  at	  med	  kun	  én	  stor	  valgkreds,	  så	  

ville	  det	  længere	  ikke	  være	  nok,	  kun	  at	  være	  kendt	  i	  sin	  hjemby	  eller	  lokale	  kreds.	  Nej	  nu	  

skulle	  man	  have	  midlerne	  og	  medietække	  til	  at	  få	  stemmer	  fra	  hele	  Færøerne.	  	  

Edmund	  Joensen,	  som	  var	  ophavsmand	  til	  forslaget,	  svarede	  med	  det	  samme	  igen	  på	  kri-‐

tikken,	  hvor	  han	  argumenterede	  for,	  at	  uanset	  hvilket	  valgsystem	  man	  har,	  så	  vil	  det	  altid	  

være	  dem	  som	  har	  bedst	   evne	  og	  midler	   til	   at	   føre	   sig	   frem	   i	  medierne,	   der	   ville	  have	  

størst	  sandsynlighed	  for	  at	  blive	  valgt	  (Dam	  2007).	  	  

	  

Generelt	  var	  der	  flere	  der	  satte	  store	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvilken	  effekt	  denne	  ændrin-‐

gen	  ville	  have	  på	  den	  politiske	  repræsentation	  på	  Færøerne.	  

	  

1.1	  Valgsystemet	  fra	  2007	  og	  frem	  til	  i	  dag	  

Men	  debatten	  stoppede	  ikke	  der,	  og	  kørte	  også	  videre	  efter	  ændringen	  blev	  vedtaget.	  Al-‐

lerede	  halvtandet	  år	  efter	  blev	  et	  forslag	  vedtaget,	  om	  at	  sætte	  en	  ekspertkommission	  til	  

at	  gennemgå	  valgsystemet	  på	  Færøerne,	  og	  komme	  med	  en	  anbefaling	  om	  et	  bedst	  egnet	  

system	  (Lovforslag	  116/2008).	  Der	  skete	  dog	  ikke	  noget,	  og	  ingen	  kommission	  blev	  ned-‐

sat.	  

Men	  i	  2010	  blev	  debatten	  for	  alvor	  taget	  op	  igen,	  hvor	  Lagtingets	  formandskab	  fremsatte	  

et	  forslag	  om	  at	  ændre	  valgloven	  således,	  at	  Færøerne	  fremover	  skulle	  have	  5	  valgkredse.	  

Som	  begrundelse	  for	  at	  fremsætte	  forslaget,	  blev	  der	  sagt	  at	  der	  var	  et	  bredt	  politisk	  øn-‐

ske	  om	  at	  gå	  væk	  fra	  valgsystemet	  med	  én	  kreds	  (ibid.	  109/2009).	  Også	  et	  forslag	  om	  at	  

gå	  tilbage	  til	  det	  gamle	  system	  blev	  lagt	  frem	  (ibid.	  141/2009).	  Disse	  to	  forslag	  blev	  ikke	  

vedtaget.	  

I	  stedet	  vedtog	  man	  igen	  et	  forslag	  om	  at	  nedsætte	  en	  ekspertkommission	  (valgkommis-‐

sionen)	   til	   at	  diskutere	  alle	  aspekter	  af	  valgsystemet	  og	  komme	  med	  en	  anbefaling	  om	  
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hvilket	  system,	  der	  ville	  egne	  sig	  bedst	  for	  Færøerne,	  således	  at	  man	  kunne	  afsluttet	  de-‐

batten	  én	  gang	  for	  alle	  (ibid.	  143/2009).	  

	  

Om	  valgkommissionen	  kun	  havde	  til	  formål	  at	  fungere	  som	  politisk	  syltekrukke,	  skal	  væ-‐

re	  usagt.	  Men	  der	  blev	  i	  hvert	  fald	  politisk	  stilhed	  omkring	  valgsystemet.	  Så	  stille	  at	  Lag-‐

tingsformanden	  i	  radionyhederne	  den	  09.	  11.	  2012,	  kunne	  konstatere,	  at	  der	  ikke	  længe-‐

re	   var	  politisk	   interesse	  blandt	  partierne,	   for	   det	   arbejde	   som	  valgkommissionen	   var	   i	  

gang	  med.	  Derfor	  foreslog	  han	  at	  man	  skulle	  opløse	  kommissionen	  (Lakjuni	  2012).	  Det	  er	  

sidste	   gang	   man	   hører	   noget	   offentligt	   om	   kommissionen.	   Jeg	   har	   sidenhen	   talt	   med	  

kommissionens	  formand,	  lektor	  Petur	  Zachariassen,	  og	  han	  oplyste	  at	  kommissionen	  al-‐

drig	  blev	  formelt	  opløst	  og	  kom	  aldrig	  med	  en	  endelig	  anbefaling	  (Zachariassen	  2015).	  	  

	  

Inde	  i	  selve	  Lagtinget	  ebbede	  debatten	  også	  ud.	  I	  lagtingsårene	  2011-‐2014	  blev	  der	  ikke	  

fremsat	  nogle	  lovforslag	  vedrørende	  valgloven.	  	  

Debatten	  har	  dog	  med	  jævne	  mellemrum	  kørt	  i	  medierne	  og	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Færø-‐

ernes	  Radio	  og	  TV,	  Kringvarp	  Føroya	  (herefter	  kun	  KVF),	  har	  i	  to	  omgange	  haft	  debatud-‐

sendelser,	  med	  politikere	  og	  eksperter,	  omkring	  det	  nuværende	  valgsystem	  (Kringvarp	  

Føroya	  2013)(ibid.	  2015a).	  Det,	  sammen	  med	  at	  2015	  er	  valgår,	  ser	  ud	  til	  at	  være	  med-‐

virkende	  til	  at	  debatten	  atter	  er	  på	  dagsordenen.	  I	   foråret	  2015	  publicerede	  Færøernes	  

eneste	  lokalavis,	  Norðlýsið	  fra	  Klaksvík,	  en	  række	  artikler	  med	  spørgsmål	  og	  svar	  fra	  di-‐

verse	  lagtingsmedlemmer,	  omkring	  valgsystemet	  (Joensen	  J.W.	  2015).	  Her	  har	  flere	  lag-‐

tingsmedlemmer	  ytret	  at	  de	  ser	  at	  valgsystemet	   igen	  bliver	  ændret	  fra	  én	  valgkreds,	  til	  

flere	  valgkredse.	  Det	  ser	  derfor	  ud	  til	  at	  debatten	  stadig	  lever.	  	  

1.2	  Hvad	  var	  argumenterne	  for	  at	  lave	  ændringen	  

I	   selve	   Lovforslag	   5/2007	   blev	   der	   nævnt	   fire	   konkrete	   argumenter	   for,	   hvorfor	   man	  

skulle	   gennemføre	   en	   ændring	   i	   valgsystemet.	   Disse	   argumenter	   vil	   fungere	   som	   ud-‐

gangspunkt	  for	  min	  videre	  analyse.	  	  

De	  fire	  argumenter	  for	  at	  gennemføre	  ændringen	  var	  som	  følgende:	   	  

	  

Argument	  1.	  :	  Den	  geografiske	  repræsentation	  

Ved	  det	  gamle	  valgsystem	  på	  Færøerne,	  var	  der	  syv	  kredse,	  hvor	  der	  var	  bestemt	   	  ved	  

valgloven	  fra	  1978,	  hvor	  mange	  mandater	  der	  skulle	  vælges	  i	  hver	  kreds.	  Denne	  udreg-‐

ning	  af	  mandater,	  var	  baseret	  på	  antallet	  valgberettigede	  i	  1974.	  Men	  Færøerne	  har	  væ-‐
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ret	  under	  en	  stor	  udvikling	  og	  en	  stor	  urbanisering	  siden	  da,	  og	  derfor	  var	  befolknings-‐

tallet	  også	  vokset	  markant	  i	  de	  større	  byområder	  og	  blevet	  mindre	  i	  udkantsområderne.	  

F.eks.	  var	  befolkningstallet	  i	  Streymoy,	  hvor	  Tórshavn	  ligger,	  vokset	  med	  29,7%	  fra	  1977	  

til	   2003,	   mens	   det	   i	   udkantsområderne	   Suðuroy	   og	   Sandoy,	   var	   mindsket	   med	   12	  %	  

(Lovforslag	  5/2007).	  Det	  betød	  at	  grundlaget	  for	  det	  gamle	  valgsystemet	  var	  væk,	  	  fordi	  

der	  ikke	  længere	  var	  sammenhæng	  i	  mellem	  antallet	  af	  repræsentanter	  der	  skal	  vælges	  i	  

de	  forskellige	  kredse,	  og	  så	  hvor	  stor	  del	  af	  befolkningen	  der	  boede	  i	  kredsen.	  I	  praksis	  

betød	  det,	  at	  f.eks.	  kredsen	  Suðurstreymoy	  havde	  langt	  færre	  mandater,	  end	  det	  som	  den	  

var	  ”berettiget”	  til,	   i	  forhold	  til	  folketallet.	  Ved	  at	  indføre	  en	  national	  kreds,	  ville	  man	  få	  

rettet	  op	  de	  geografiske	  udfordringer	  der	  var	  med	  det	  gamle	  system.	  Dette	  argument	  var	  

også	  det	  primære	  argument	  i	  debatten,	  for	  at	  indføre	  ændringen.	  

	  

Argument	  2:	  Demokratisk	  underskud/	  stemmespild	  

Det	  næste	  argument	  var	  at	  det	  daværende	  valgsystem	  var	  medvirkende	  til,	  at	  man	  i	  de	  

små	  valgkredse	  kunne	  få	  det	  som	  blev	  kaldt	  for	  demokratisk	  underskud.	  Selvom	  det	  blev	  

kaldt	  for	  demokratisk	  underskud,	  så	  kan	  man	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  der	  var	  

tale	  om	  demokratisk	  underskud	  i	  klassisk	  forstand	  Derfor	  vil	  betegnelsen	  ”stemmespild”	  

i	  stedet	  blive	  benyttet	  i	  denne	  analyse.	  I	  afsnit	  4	  kommer	  en	  større	  diskussion	  af	  forskel-‐

lene	  i	  mellem	  stemmespild	  og	  demokratisk	  underskud.	   	  

	  

I	  praksis	  betød	  det,	  at	  i	  de	  små	  kredse,	  hvor	  der	  kun	  skulle	  vælges	  to	  eller	  tre	  mandater,	  

var	  det	  ofte	  givet	  på	  forhånd,	  hvilke	  partier	  disse	  mandater	  tilhørte.	  Det	  medførte	  at	  væl-‐

gerne	  kunne	  føle	  at	  deres	  stemme	  gik	  til	  spilde,	  hvis	  de	  stemte	  på	  et	  af	  de	  små	  partier,	  

fordi	  de	  vidste	  på	  forhånd	  at	  disse	  partier	  havde	  små	  chancer	  for	  at	  få	  et	  af	  mandaterne	  i	  

kredsen.	  Ved	  at	  ændre	  valgsystemet	  stod	  det	  frit	  for	  alle	  at	  vælge	  dem	  som	  de	  havde	  lyst	  

til.	  Dermed	  var	  der	  i	  praksis	  intet	  stemmespild.	  

	  

Argument	  3:	  Flere	  kvinder	  i	  politik	  

Det	   tredje	   argument	  var	   at	  ændringen,	   forhåbentlig	  ville	  medføre	  at	   flere	  kvinder	  ville	  

blive	  valgt	  ind	  i	  lagtinget.	  	  	  

”Det	  er	  et	  faktum	  at	  kvinderne	  er	  underrepræsenteret	  i	  Lagtinget,	  og	  andelen	  af	  kvinder	  i	  

færøsk	  politik,	  er	  en	  af	  de	  laveste	  i	  hele	  Europa.	  Man	  må	  regne	  med,	  at	  hvis	  Færøerne	  bliver	  

en	  national	  valgkreds,	  så	  vil	  denne	  ulighed	  blive	  mindre.”	  (Lovforslag	  5/2007.	  Egen	  over-‐

sættelse)	  
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Selvom	  Færøerne	  ligger	  i	  Norden,	  som	  af	  mange	  bliver	  set	  som	  kvinderepræsentationens	  

højborg,	  så	  har	  den	  færøske	  andel	  af	  kvinder	  i	  politik	  ligget	  på	  et	  nærmest	  arabisk	  niveau	  

(Gisladóttir	  2006).	  Ikke	  før	  1978,	  blev	  den	  første	  kvinde	  valgt	  ind	  i	  lagtinget,	  siden	  da	  har	  

andelen	  for	  det	  meste	  været	  på	  5-‐10	  %.	   	  

Forventningen	  var	  at	  med	  ændringen	  ville	   flere	  kvinder	  blive	  valgt	   ind	   i	  Lagtinget,	   i	  og	  

med	  at	  det	  nu	  stod	  frit	  for	  alle	  i	  Færøerne	  at	  stemme	  på	  alle.	  Derfor	  ville	  kvinder	  i	  de	  små	  

kredse	  og	  i	  de	  små	  partier	  have	  større	  chancer	  for	  at	  blive	  valgt.	  

	  

Argument	  4:	  Mere	  landspolitik	  

Det	  fjerde	  argument	  indebar	  at	  én	  valgkreds,	  ville	  medføre	  at	  man	  ville	  få	  mere	  landspo-‐

litik	  og	  mindre	  lokalpolitik	  i	  lagtinget.	  Flere	  og	  flere	  opgaver	  såsom	  administrationen	  af	  

skoler	  og	  ældrepleje	  er	  blevet	  lagt	  ud	  til	  kommunerne.	  Det	  betyder	  at	  man	  har	  fået	  færre	  

og	  større	  kommuner.	  I	  1997	  var	  der	  50	  kommuner,	  mens	  der	  10	  år	  senere	  i	  2007	  kun	  var	  

34	  kommuner	  (Jákupsstovu	  2008:32).	  Det	  vil	  sige	  at	  da	  dette	  forslag	  blev	  lagt	  frem,	  var	  

der	  en	  forventning	  om	  at	  kommunerne	  skulle	  blive	  større,	  og	  overtage	  mere	  styring	  fra	  

det	   landspolitiske.	  Derfor	  var	  der	  også	  en	  forventning	  i	  selve	   lovforslaget	  at	  ændringen	  

ville	  medføre	  at:	   	  

”Lagtinget	  og	  Landsstyret	  skal	  tag	  sig	  af	  de	  mere	  overordnede	  landspolitiske	  opgaver,	  mens	  

kommunerne	  og	  de	  kommunale	  organisationer	   skal	   tage	   sige	  af	   det	  mere	   lokalpolitiske.”	  

(Lovforslag	  5/2007.	  Egen	  oversættelse)	   	  

	  

1.4.	  Politisk	  repræsentation	  

Alle	  disse	  fire	  argumenter	  vedrører	  politisk	  repræsentation	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  

Politisk	  repræsentation	  er	  et	  af	  de	  mest	  grundlæggende	  spørgsmål	  i	  statskundskaben.	  	  	  

Normalt,	  så	  taler	  man	  om	  to	  slags	  demokrati.	  Det	  direkte	  demokrati	  og	  det	  repræsentati-‐

ve	   demokrati	   (Heywood	   2007:74).	   Det	   direkte	   demokrati	   er	   den	   mere	   rene	   og	   enkle	  

form,	  hvor	  alle	  borgerne	  (demos)	  er	  med	   til	  at	   tage	  alle	  afgørelserne	   i	   samfundet.	  Pro-‐

blemet	  er	  bare	  hvordan	  man	  skal	  organisere	  dette	  i	  praksis.	  En	  måde	  er	  at	  bruge	  folkeaf-‐

stemninger,	   som	  man	  delvis	  gør	   i	   Schweiz	   (Østerud	  2007:208).	  Men	   i	   virkeligheden	  er	  

det	  urealistisk	  at	  tænke	  sig	  at	  den	  almindelige	  borger	  har	  tid	  eller	  ressourcer	  til	  at	  sætte	  

sig	  ind	  og	  have	  viden	  om	  alle	  de	  sager,	  der	  er	  på	  dagsordenen.	  Derfor	  kan	  man	  risikere,	  at	  

med	  direkte	  demokrati,	  bliver	  beslutningsrundlaget	  meget	  svagt.	  	  



Én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi	   	   Speciale	  af	  Pól	  R.	  Wolles	  

	   7	  

	  

For	   at	   løse	   dette	   problem,	   bruger	   flest	   alle	  moderne	   demokratier	   i	   verden,	   den	   anden	  

form	  for	  demokrati,	  det	  repræsentative	  demokrati,	  hvor	  borgerne	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  alle	  

afgørelserne	  selv,	  vælger	  et	  vist	  antal	  repræsentanter	  ind	  i	  et	  parlament,	  som	  så	  skal	  tage	  

afgørelserne	   for	   dem.	   Start	   evt.	   herfra	  med	   en	   enkelt	   sætning	   foran,	   der	   beskriver	   det	  

repræsentative	  demokrati	  Det	  er	  her	  at	  valgsystemet	  kommer	  ind	  i	  billedet.	  Det	  omhand-‐

ler	   jo	  spørgsmålet	  omkring,	  hvordan	  man	   i	  praksis	  organiserer	  dette	  valg	  af	  repræsen-‐

tanter.	  Med	  valgsystem,	  så	  menes	  der:	  ”the	  set	  of	  rules	  that	  structure	  how	  votes	  are	  cast	  at	  

elections	  for	  a	  representative	  assembly	  and	  how	  these	  votes	  are	  then	  converted	  into	  seats	  in	  

that	  assembly.”	   (Gallagher	  2005:3).	  Det	  vil	   sige	  at	  det	  grundlæggende	  omhandler	  hvor-‐

dan	  man	  fordeler	  et	  vist	  antal	  stemmer	  til,	  et	  forholdsmæssigt	  antal	  sæder	  i	  parlamentet.	  

Men	  en	  af	  de	  grundlæggende	  udfordringer	  med	  det	  repræsentative	  demokrati	  var	  hvor-‐

dan	  man	  sikrede	  at	  flertallet	  ikke	  undertrykkede	  mindretallet.	  

Den	  franske	  filosof	  Montesquieu	  (1689	  -‐1755)	  så	  for	  sig	  en	  tredelingen	  af	  magten,	  i	  mel-‐

lem	  den	  lovgivende,	  udøvende	  og	  dømmende	  magt.	  Denne	  tredeling	  var	  nødvendig	  for	  at	  

opretholde	   frihed	   for	   borgerne,	   og	   forebygge	   undertrykkelse	   af	  mindretallet.	   (Montes-‐

quieu	  1989:157).	  Denne	  deling,	  sammen	  med	  grundloven	  (constitution)	  er	  en	  mekanis-‐

me	  der	  er	  bygget	  ind	  i	  det	  moderne	  demokrati	  for	  at	  forebygge	  det	  som	  Aristoteles	  kald-‐

te	  for	  ”Tyranny	  of	  the	  majority”	  (Raymond	  1992:585).	  Han	  så	  for	  sig	  tre	  gode	  styrefor-‐

mer,	  alt	  efter	  hvor	  mange	  der	  styrede,	  en,	   få	  eller	  mange.	  Men	  disse	  syreformer	  kunne	  

nemt	  	  blive	  perverterede,	  således	  at	  de	  blev	  onde,	  og	  her	  så	  han	  demokrati	  som	  en	  per-‐

verteret	  styringsform	  af	  det	  som	  han	  kaldede	  for	  Polity	  (Aristoteles	  1981:81).	  

	  

Tænker	  vi	  så	  på	  valgsystemet	  i	  dag,	  så	  er	  dette	  en	  faktor	  der	  sammen	  med	  den	  tredelte	  

magt	  og	  grundloven,	  skal	  medvirke	   til	  at	   	   flertallet	   ikke	  undertrykker	  mindretallet.	  Det	  

kan	  jo	  ske	  systematisk,	  hvis	  valgsystemet	  er	  medvirkende	  til	  at	  flere	  mænd	  end	  kvinder	  

eller	  flere	  fra	  byerne	  end	  udkantsområderne	  bliver	  valgt.	  Derfor	  hænger	  valgsystemet	  og	  

spørgsmålet	  om	  politisk	  repræsentation	  uløseligt	  sammen.	  	  

1.5.	  Problemformulering	  

Disse	  overvejelser	  om	  politisk	  repræsentation	  og	  valgsystemet,	  leder	  mig	  til	  en	  problem-‐

formulering,	  der	  lyder	  således:	   	  
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Hvilken	  effekt	  har	  ændringen	  af	  valgsystemet	  på	  Færøerne	  i	  2007,	  haft	  på	  den	  politi-‐

ske	  repræsentation.	  

	  

Ud	  fra	  denne	  problemformulering	  ville	  jeg	  lave	  en	  analyse	  af	  ændringen	  i	  valgsystemet	  i	  

2007,	  hvor	  jeg	  vil	  gennemgå	  de	  fire	  førnævnte	  argumenter,	  og	  se	  på	  om	  det	  blev	  således	  

som	  man	  forventede	  eller	  ikke.	  Dernæst	  vil	  jeg	  prøve	  at	  komme	  med	  nogle	  forklaringer	  

på	  hvorfor	  det	  blev	  således	  eller	  hvorfor	  det	  ikke	  blev	  således,	  som	  man	  forventede.	  

	  

1.6	  Opgavens	  opbygning	  og	  formål	  

Opgaven	  vil	  være	  opbygget	  følgende:	   	  

I	  afsnit	  2	  vil	  jeg	  redegøre	  mere	  dybtgående	  om	  den	  færøske	  kontekst,	  det	  gamle	  valgsy-‐

stem,	  hvilke	  problemer	  det	  medførte,	  og	  hvorfor	  en	  ændring	  af	  valgsystemet	  var	  et	  poli-‐

tisk	  tema.	  

I	  afsnit	  3	  vil	   jeg	  diskutere	  og	  redegøre	  for	  den	  metodiske	  del	  af	  opgaven.	  Derudover	  vil	  

jeg	  gennemgå	  og	  diskutere	  de	  data	  jeg	  bruger.	  	  

I	   afsnit	  4	  –	  7	  vil	   jeg	  undersøge	  og	  diskutere	  de	   fire	  argumenter	  der	  blev	  præsenteret	   i	  

lovforslaget.	  I	  hvert	  af	  disse	  afsnit	  vil	  der	  før	  analysen	  og	  diskussionen,	  blive	  præsenteret	  

noget	  teori	  der	  skal	  fungere	  som	  	  ramme	  og	  udgangspunkt	  for	  analysen	  og	  diskussionen	  

af	  det	  pågældende	  argument.	  

I	  afsnit	  8	  vil	  jeg	  diskutere	  spørgsmålet	  om	  Gerrymandering.	  

I	   afsnit	   9	   kommer	   der	   en	   sammenfattende	   konklusion	   af	   de	   resultater	   jeg	   er	   kommet	  

frem	  til,	  samt	  en	  perspektivering	  af	  fremtiden	  for	  det	  færøske	  valgsystem.	  

	  

Opgavens	  formål	  er	  at	  få	  lavet	  en	  grundig	  belysning	  og	  diskussion	  af	  valgsystemets	  effekt	  

på	  den	  politiske	  repræsentation,	  set	  i	  henhold	  til	  de	  fire	  argumenter	  der	  blev	  nævnt	  i	  lov-‐

forslaget.	  	  

Som	  nævnt	   i	   indledningen,	   så	  er	  valgsystemet	  stadig	  op	   til	  diskussion	  på	  Færøerne,	  og	  

derfor	  er	  dette	  stadig	  et	  meget	  relevant	  emne	  at	  få	  belyst.	  Færøerne	  har	  også	  et	  forholds-‐

vis	  ukendt	  politisk	  system,	  så	  er	  der	  utrolig	  meget	  der	  ikke	  er	  blevet	  belyst	  og	  undersøgt	  

akademisk,	  hvilket	  i	  udgangspunktet	  gør	  Færøerne	  til	  en	  god	  case	  at	  undersøge.	  

I	  afsnit	  3	  kommer	  en	  dybere	  diskussion	  af	  case	  udvælgelsen,	  men	  har	  skal	  der	  kort	  listes	  

hvorfor	  Færøerne	  udgøre	  en	  god	  case.	  For	  det	  første	  så	  er	  Færøerne	  et	  stabilt	  demokrati,	  

med	  en	  valgdeltagelse	  over	  85%	  (Gisladóttir	  2008:49),	  hvor	  man	  	  har	  oplevet	  en	  grund-‐
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læggende	   ændring	   i	   valgsystemet	   der	   er	   demokratisk	   gennemført,	   og	   ikke	   forsaget	   af	  

krig,	  statskup	  eller	  andre	  uroligheder.	  	  

For	  det	  andet,	  så	  kan	  man	  observere	  en	  konkret	  ændring	  i	  valgsystemet,	  således	  at	  det	  

burde	  være	  muligt	  at	  undersøge	  og	  observere	  konsekvenser	  over	  tid,	  og	  således	  foretage	  

en	  før	  og	  efter	  måling.	  	  

For	   det	   tredje	   så	   er	   Færøerne	   en	   interessant	   case,	   fordi	   at	   valgsystemer	  med	   kun	   en	  

valgkreds,	  bliver	  meget	  sjældent	  brugt	  i	  praksis.	  Det	  er	  kun	  er	  ganske	  få	  lande	  i	  hele	  ver-‐

den	  der	  har	  sådan	  et	  system,	  hvor	  de	  mest	  kendte	  eksempler	  er	  Israel,	  Holland,	  Slovakiet	  

og	  Grønland.	  

	  

Af	  tidligere	  studier	  af	  færøsk	  vælgeradfærd	  og	  det	  færøske	  valgsystem,	  kan	  der	  nævnes	  

(Róin	   1988)	   og	   (Busk	   Sørensen	   1992)	   der	   har	   undersøgt	   vælgeradfærd	   på	   Færøerne,	  

mens	  (Hylland	  1990)	  og	  (Hansen	  2003)	  har	  undersøgt	  de	  mere	  institutionelle	  rammer	  i	  

form	  af	  selve	  valgsystemet.	  

Men	  disse	  undersøgelser	  ligger	  langt	  tilbage	  i	  tiden	  og	  er	  udført	  i	  det	  gamle	  valgsystem.	  

Selv	  om	  ændringen,	  har	  været	  og	  stadig	  er,	  til	  stor	  offentlig	  debat	  er	  der	  ikke	  lavet	  nogen	  

samlet	   undersøgelse	   og	   analyse	   af	   det	   nye	   valgsystem	   fra	   2007,	   og	   hvilken	   effekt	  æn-‐

dringen	  har	  haft	  på	  hele	  den	  politiske	  repræsentation.	  	  

Jákupsstovu	  har	   lavet	   et	   kort	   notat	   til	   valgkommissionen,	   hvor	   hun	  diskuterer	   hvilken	  

effekt	   én	   valgkreds,	   har	   på	   den	   politiske	   repræsentation	   (Jákupsstovu	   2011),	  men	   der	  

findes	  ingen	  samlet	  undersøgelse	  og	  diskussion,	  af	  ændringen.	  

	  

Der	  er	  dog	  lavet	  nogle	  enkelte	  undersøgelser	  af	  nogle	  af	  de	  argumenter	  som	  blev	  nævnt	  i	  

indledningen.	   Wolles	   har	   lavet	   en	   undersøgelse	   af	   argument	   1,	   hvor	   han	   undersøger	  

hvilken	  effekt	  ændringen	  i	  valgsystemet	  har	  på	  den	  geografiske	  repræsentation	  (Wolles	  

2013),	  og	  Jákupsstovu	  har	  prøvet	  at	  undersøge	  argument	  3,	  hvilken	  effekt	  valgsystemet	  

har	  på	  den	  kvindelige	  repræsentation.	  (Jákupsstovu	  2013).	  

	  

Som	   før	   nævnt,	   så	   er	   der	  meget	   få	   lande	   i	   verden	   der	   har	   et	   valgsystem	  med	   kun	   en	  

kreds,	  det	  betyder	  også	  at	  der	  er	  meget	  få	  videnskabelige	  undersøgelser	  og	  diskussioner	  

af	   sådan	   et	   system	   (Larsen	   2012:2).	  Men	   der	   skal	   dog	   nævnes	   en	   artikel	   af	   Latner	   og	  

McGann	   der	   diskuterer	   den	   geografiske	   repræsentation	   i	   forhold	   til	   Holland	   og	   Israel,	  

som	  også	  har	  et	  system	  med	  kun	  en	  valgkreds	  (Latner	  &	  McGann	  2005).	  	  
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Jeg	   vil	   derfor	   i	   dette	   speciale	   bygge	   videre	   på	   den	   forskning	   som	   (Wolles	   2013)	   og	  

(Jákupsstovu	  2013)	  har	  lavet,	  og	  prøve	  at	  udbygge	  den,	  med	  de	  	  to	  andre	  argumenter,	  og	  

dermed	  udføre	  en	  samlet	  diskussion	  og	  analyse	  af	  ændringen	  i	  valgsystemet	  på	  Færøer-‐

ne	  i	  2007,	  og	  på	  den	  måde	  lægge	  noget	  til	  den	  manglende	  empiriske	  forskning	  af	  valgsy-‐

stemer	  med	  kun	  en	  valgkreds.	  
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2.	  Færøerne,	  og	  det	  færøske	  valgsystem	  før	  og	  nu	  

2.1	  Færøerne	  
Færøerne	  er	  en	  del	  af	  rigsfælleskabet,	  Danmark,	  Grønland	  og	  Færøerne.	  Med	  indførelsen	  

af	  hjemmestyrelsesloven	   i	  1948,	  har	  Færøerne	  haft	   autonomi	   indenfor	   rigsfælleskabet,	  

dog	  med	  hensyntagen	  til	  den	  danske	  grundlov.	  Færøerne	  har	  den	  lovgivende	  (Lagtinget)	  

og	   udøvende	   magt	   (Landsstyret),	   mens	   den	   dømmende	   magt	   er	   dansk	   område	   (Lov	  

11/1948).	   Øverste	   regeringschef	   er	   Lagmanden,	   hvis	   funktion	   kan	   sammenlignes	  med	  

den	  som	  den	  danske	  statsminister	  har.	  

	  

Ved	  seneste	   lagtingsvalg	  i	  oktober	  2011,	  blev	  der	  valgt	  33	  repræsentanter,	   fordelt	  over	  

syv	  forskellige	  politiske	  partier.	  Det	  som	  er	  særligt	  med	  færøsk	  politik,	  er	  at	  den	  ikke	  kun	  

er	  defineret	  af	  den	  traditionelle	  socioøkonomiske	  venstre	  –	  højre	  skala,	  men	  også	  af	  en	  

skala	  omkring	   spørgsmålet	  om	  selvstændighed	  eller	   samhørighed	  med	  Danmark	   (Róin	  

1988:107).	  Andre	  studier	  har	  konkluderet	  at	  de	  færøske	  vælgere	  i	  meget	  lille	  grad,	  defi-‐

nerer	   deres	   partivalg	   ud	   fra	   det	   socioøkonomiske	   spørgsmål,	  men	   snarer	   spørgsmålet	  

om	  Færøernes	   tilhørsforhold	   til	  Danmark	  og	  de	  moralske	  og	   værdipolitiske	   spørgsmål	  

(Busk	   Sørensen	   1992:106).	   Hammer	   argumenterer	   for	   at	   man	   endda	   kan	   tale	   om	   en	  

tredje	  dimension	  i	  færøsk	  politik	  med	  værdipolitiske	  spørgsmål,	  så	  som	  fri	  abort	  og	  ret-‐

tigheder	  til	  homoseksuelle	  (Hammer	  2006).	  Denne	  dimension	  er	  dog	  ikke	  blevet	  videre	  

undersøgt	  og	  diskuteret,	  derfor	  vil	  mit	  udgangspunkt	  være	  den	  klassiske	  todimensionel-‐

le	  skala.	  

	  

Siden	  det	  første	  færøske	  parti	  blev	  stiftet	  i	  1906,	  har	  der	  tilsammen	  været	  18	  forskellige	  

partier	  der	  har	  stillet	  op	  til	  valg.	  Enkelte	  af	  disse	  partier	  har	  været	  deciderede	  protest-‐

partier,	   der	   kun	   stillede	   op	   en	   gang	   (Kringvarp	   Føroya	   2004)	   (ibid.	   2008)	   (Ísakson	  

2003:78).	  Derudover	  er	  der	  også	  kandidater	  der	  har	  stillet	  op	  som	  løsgængere	  til	  enkelte	  

valg.	  	  

Men	  ved	  de	  seneste	  mange	   lagtingsvalg	  har	  der	  været	   fire,	  næsten	  ens	  store	  partier	  på	  

Færøerne:	   (A)	   Fólkaflokkurin,	   (B)	   Sambandsflokkurin,	   (C)	   Javnaðarflokkurin	   og	   (E)	  

Tjóðveldi.	  Dernæst	  har	  der	  været	  tre	  små	  partier:	  (D)	  Sjálvstýrisflokkurin,	  (H)	  Miðflok-‐

kurin	  og	  siden	  2011	  (F)	  Framsókn.	  I	  dag	  er	  det	  kun	  disse	  syv	  partier	  der	  er	  aktive,	  og	  re-‐

præsenterede	  i	  Lagtinget.	  

Nedenfor	  kommer	  en	  kort	  gennemgang	  af	  disse	  syv	  partier.	  



Én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi	   	   Speciale	  af	  Pól	  R.	  Wolles	  

	   12	  

	  

(A	  )Fólkaflokkurin	  

Det	  konservative	  folkeparti,	  på	  Færøerne.	  Det	  er	  et	  liberal	  konservativt	  parti,	  der	  også	  er	  

separatistisk	  og	  går	  ind	  for	  Færøsk	  selvstændighed.	  Kann	  sammenlignes	  med	  Konserva-‐

tive	  i	  Danmark.	  

	  

(B)	  Sambandsflokkurin	  

Sambandsflokkurin,	  er	  det	  gamle	  parti,	  der	  arbejder	  for	  at	  Færøerne	  skal	  forblive	  i	  en	  tæt	  

union	  med	  Danmark.	  Partiet	  er	  et	  liberal	  konservativt	  parti,	  der	  kan	  sammenlignes	  med	  

Venstre.	  

	  

(C)	  Javnaðarflokkurin	  

Det	  socialdemokratiske	  parti	  på	  Færøerne.	  På	  den	  nationalistiske	  skala	  har	  de	  markeret	  

sig	  som	  et	  rigsfælleskabsparti.	  	  

	  

(D)	  Sjálvstýrisflokkurin	  

Det	  næstældste	  parti	  på	  Færøerne,	  men	  har	  i	  dag	  kun	  et	  medlem	  i	  Lagtinget.	  Det	  er	  soci-‐

alliberalistisk	   midterparti.	   På	   den	   nationalistiske	   skala	   ønsker	   de	   gradvis	   større	   selv-‐

stændighed	  til	  Færøerne.	  

	  

(E)	  Tjóðveldi	  

Bliver	   ofte	   kaldt	   for	   republikanerne,	   da	   deres	   hovedformål	   er	   at	   løsrive	   Færøerne	   fra	  

Danmark,	  og	  skabe	  en	  selvstændig	  færøsk	  stat.	  Et	  socialdemokratisk	  parti,	  der	  tradionelt	  

husede	  fiksere	  og	  arbejdsmænd,	  men	  er	  i	  de	  senere	  år	  blevet	  formet	  af	  højt	  uddannede	  

akademikere	  

	  

(F)	  Framsókn	  

Blev	  stiftet	  i	  2011,	  og	  er	  et	  liberalistisk	  separatistisk	  parti,	  der	  dog	  selv	  betegner	  sig	  som	  

et	  midterparti.	  Er	  dog	  det	  mest	  liberale	  parti	  på	  Færøerne	  hvad	  angår	  værdipolitik.	  

	  

(H)	  Miðflokkurin	  

Et	   kristendemokratisk	  midterparti,	   der	   også	   er	   separatistisk.	   Har	  markeret	   sig	   som	   et	  

stærk	  konservativt	  på	  det	  værdipolitiske	  område,	  og	  kan	  på	  nogle	  områder	  sammenlig-‐

nes	  med	  Dansk	  Folkeparti	  eller	  Kristendemokraterne.	  
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Tabel	  2.1.1.	  Det	  færøske	  partisystem	  

	  
Tabel	   2.1.1.	   viser	   de	  nuværende	   færøske	  partier	   fordelt	   over	  den	   socioøkonomiske	  di-‐

mension	  og	  den	  nationalistiske	  dimension.	  Grafen	  bygger	  på	  (Mørkøre	  1991:59)	  place-‐

ring	  af	  partierne.	  Da	  Miðflokkurin	  og	  Framsókn	  er	  stiftet	  efter	  1991,	  har	  jeg	  selv	  valgt	  at	  

placere	  disse	  partier	  på	  skalaen,	  ud	  fra	  disse	  partiers	  partiprogram	  og	  generelle	  omtale	  i	  

medierne.	  	  

2.3.	  Det	  gamle	  valgsystem	  

I	  det	  gamle	  valgsystem	  skulle	  der	  vælges	  27	  kredsmandater,	  fordelt	  over	  7	  kredse,	  plus	  5	  

udjævningsmandater.	  Valgalderen	  var	  de	  første	  år	  på	  21	  år,	  men	  blev	  i	  1984	  ændret	  til	  

18	  år.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Løsrivelse

Samhørighed

HøjreVenstre

A Fólkaflokkurin

B Sambandsfl.

C Javnaðarfl.

D Sjálvstýrisfl.

E Tjóðveldi

F Framsókn

H Miðflokku rin

De Færøske partier
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Tabel	  2.3.1.	  De	  7	  valgkredse	  	  

	  
Formelt	  var	  der	  to	  spærregrænser	  til	  lagtinget.	  I	  loven	  hed	  det	  at	  hvis	  man	  skulle	  	  have	  

ret	  til	  at	  tage	  del	   i	  uddelingen	  af	  udjævningsmandaterne,	  så	  skulle	  man	  have	  mindst	  en	  

1/27	  af	  det	  samlede	  stemmetal	  i	  alle	  syv	  kredse,	  hvilket	  svarer	  til	  3,7%.	  Men	  i	  praksis	  var	  

det	  muligt	  at	  få	  et	  mandat	  med	  færre	  stemmer,	  hvis	  man	  fik	  nok	  stemmer	  til	  kun	  at	  få	  et	  

kredsmandat.	  F.eks.	  fik	  Tjóðveldi	  det	  andet	  mandat	  i	  Sandoy	  ved	  valget	  i	  2002,	  med	  kun	  

293	   stemmer,	   hvilket	   svarer	   til	   0,96%	   af	   det	   samlede	   stemmetal	   for	   Færøerne.	   Dette	  

mandat	  vil	  Tjóðveldi	  i	  Sandoy	  også	  havde	  fået,	  selvom	  Tjóðveldi	  i	  Sandoy	  ikke	  var	  knyttet	  

til	  de	  andre	  Tjóðveldislister	  rundt	  om	  i	  landet.	  
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Men	  i	  praksis	  er	  det	  ikke	  sket,	  siden	  1954,	  da	  en	  politiker	  blev	  valgt	  i	  Suðurstreymoy,	  på	  

en	  privat	  liste,	  der	  kun	  stillede	  op	  i	  den	  kreds,	  med	  kun	  2,53%2	  af	  de	  samlede	  stemmetal	  

for	  Færøerne	   (Hansen	  2003:82).	  Det	  betød	  at	  de	   facto	  var	   spærregrænsen	   til	   lagtinget	  

1/27	  del	  af	  det	  samlede	  stemmertal.	  

	  

Uddelingen	  af	  de	  27	  kredsmandater	  blev	  gjort	  efter	  D´Hondt	  metoden	  hvor	  det	  samlede	  

tal	  af	  stemmer	  for	  hvert	  parti,	  blev	  delt	  med	  tallene	  1,2,3…	  osv.	  D’Hondt	  uddelingsmeto-‐

den	   giver	   en	   lille	   fordel	   for	   de	   store	   partier,	   i	   forhold	   til	   andre	   uddelingsmetoder	  

(Lijphart	  1999:147).	  De	  resterende	  5	  udjævningsmandater	  blev	  delt	  efter	  en	  modificeret	  

model	  af	  største	  brøk	  metoden	  eller	  Hare	  Quota,	  som	  den	  også	  bliver	  kaldt.	  Se	  (Hansen	  

2003:85)	  for	  en	  nærmere	  diskussion	  af	  udregningen	  af	  udjævningsmandaterne.	  

	  

Valgsystemet	  byggede	  på	  principperne	  om	  PR,	  Proportional	  Representation.	   Ideen	  med	  

PR	  valgsystemer,	  er	  at	  der	  skal	  være	  et	  proportionalt	  forhold	  i	  mellem	  andelen	  af	  stem-‐

mer	  og	  andelen	  af	  mandater	  som	  et	  parti	  får.	  Får	  et	  parti	  f.eks.	  20%	  af	  stemmerne,	  så	  skal	  

det	  også	   få	   tildelt	  20%	  af	  mandaterne	   (Gallagher,	  Laver	  og	  Maier	  2006:343).	  Dette	  var	  

desværre	  ikke	  altid	  tilfældet.	  Ved	  valget	  i	  1990	  var	  Javnaðarflokkurin	  overrepræsenteret,	  

og	  ved	  valget	  i	  1998	  var	  Fólkaflokkurin	  var	  overrepræsenteret	  (Hansen	  2003:81),	  og	  ved	  

valget	   i	  2004,	  var	  Tjóðveldi	  overrepræsenteret.	  Denne	  skæve	   fordeling,	   trods	  et	  PR	  sy-‐

stem	  skyldtes	   for	  det	   første,	  at	  de	   fem	  udjævningsmandater,	   ikke	  var	  nok	   til	  at	  give	  en	  

repræsentativ	  fordeling	  af	  mandaterne,	  specielt	  fordi	  at	  valgkredsen	  Suðurstreymoy	  var	  

underrepræsenteret	   i	   forhold	   til	   kredsmandaterne,	   således	   at	   næsten	   alle	   udjævnings-‐

mandaterne	  endte	  i	  Suðurstreymoy.	  Og	  for	  det	  næste	  fordi	  at	  der	  var	  forskel	  på	  prisen	  af	  

de	  forskellige	  mandater.	  Ved	  valget	  i	  2004,	  kostede	  hvert	  mandat	  i	  Sandoy	  513	  stemmer,	  

mens	  et	  mandat	  i	  Suðurstreymoy	  kostede	  1471	  stemmer	  (Højgaard	  2004).	  Da	  Tjóðveldi	  

(E)	   så	   ved	   valget	   i	   2004	   fik	   et	   ”billigt”	  mandat	   både	   i	   Sandoy	   og	  Norðurstreymoy,	   var	  

medvirkende	  til	  at	  de	  fik	  flest	  mandater,	  selvom	  de	  kun	  fik	  tredje	  flest	  stemmer.	  Det	  stri-‐

der	  mod	  det	  grundlæggende	  princip	  i	  et	  PR	  valgsystem,	  at	  der	  skal	  være	  en	  proportional	  

fordeling	  i	  mellem	  andel	  af	  stemmer	  og	  andel	  af	  mandater.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I	  1954	  skulle	  der	  vælges	  20	  kredsmandater.	  Så	  spærregrænsen	  var	  da	  1/20	  =	  5%	  
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Valgkreds Mandater- Stemmer-i-kreds Stemmer-pr.-Mandat
Norðoyggjar 4 4.067&&&&&&&&&&&&&&& 1.017
Eysturoy 5 6.876&&&&&&&&&&&&&&& 1.375
N.-Streymoy 2 2.492&&&&&&&&&&&&&&& 1.246
S.-Streymoy 8 11.771&&&&&&&&&&&&& 1.471
Vágar 2 1.973&&&&&&&&&&&&&&& 987
Sandoy 2 1.023&&&&&&&&&&&&&&& 512
Suðuroy 4 3.509&&&&&&&&&&&&&&& 877
I-alt 27 31.711&&&&&&&&&&&&&

Kilde:"Valgresultatet&20.01.&2004.&(Kringvarp&Føroya&2004)

Tabel-2.3.2.-Stemmer-pr.-kredsmandat,-Lagtingsvalget-2004

	  
Denne	  problematik	  er	  illustreret	  i	  tabel	  2.3.2	  hvor	  man	  kan	  se	  hvor	  mange	  stemmer	  der	  

gik	  til	  hvert	  kredsmandat	  ved	  lagtingsvalget	  i	  2004.	  Her	  kan	  man	  tydeligt	  se	  forskellene	  

på	  de	  forskellige	  kredse.	  I	  Sandoy	  kostede	  et	  mandat	  kun	  512	  stemmer,	  og	  i	  Suðuroy	  877	  

og	  Vágar	  987,	  mens	  et	  mandat	  i	  Suðurstreymoy	  kostede	  hele	  1471	  stemmer.	  Det	  betyder	  

at	  et	  mandat	  i	  Suðurstreymoy	  var	  2,9	  gange	  så	  dyrt,	  som	  et	  mandat	  i	  Sandoy	  og	  1,7	  gange	  

så	  dyrt	   som	  et	  mandat	   i	   Suðuroy.	  Dette	   står	   i	   stor	  kontrast	   til	   et	   af	  de	   grundlæggende	  

demokratiske	  principper,	  som	  siger	  at	  alle	  stemmer	  skal	  have	  ens	  vægt	  (Tower	  Sargent	  

2009:74).	  	  

IDEA3	  har	  påvist	  i	  deres	  forskning,	  at	  en	  valgkreds	  i	  et	  PR	  system	  må	  minimum	  have	  tre	  

mandater,	  ellers	  mister	  valgsystemet	  sin	  proportionalitet,	  hvilket	  underminerer	  valgsy-‐

stemets	  legitimitet(IDEA	  2005:	  82).	  	  

Dette	  understreger	  bare	  hvilke	  problemer	  og	  udfordringer	  det	  gamle	  valgsystem	  havde,	  

og	  hvorfor	  man	  lagde	  så	  stor	  vægt	  på	  at	  få	  ændret	  systemet.	  

	  
	  2.4.	  Ændringer	  af	  valgsystemet	  
Endog	  valgsystemet	  er	  en	  af	  de	  grundlæggende	  institutioner	  i	  et	  demokratisk	  samfund,	  

som	  man	  ikke	  kan	  ændre,	  bare	  sådan	  uden	  videre,	  så	  har	  det	  alligevel	  ofte	  været	  til	  dis-‐

kussion	  på	  Færøerne.	  Allerede	   i	  1970	   skriver	   redaktøren	  på	  en	  af	  de	   største	   aviser	  på	  

Færøerne,	   Sosialurin,	   at	   der	   er	   for	  meget	   lokalpolitik	   i	   det	   færøske	   Lagting,	   og	   at	   lag-‐

tingsmedlemmerne	  kun	  arbejder	  for	  sin	  egen	  valgkreds.	  Løsningen	  var	  ifølge	  ham	  at	  lave	  

Færøerne	  om	  til	  en	  valgkreds	  (Smith	  1970).	  	  

Det	  vidste	  sig	  dog,	  at	  selvom	  den	  gamle	  valglov	  blev	  sat	  i	  kraft	  i	  1978,	  så	  var	  der	  allerede	  i	  

1984	  stor	  misfornøjelse	  med	  den.	  I	  et	  interview	  i	  den	  færøske	  avis	  Dimmalætting,	  sagde	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  International	  Institute	  for	  Democracy	  and	  Elctoral	  Assitance.	  
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alle	  partilederne,	  at	  det	  syntes	  at	  valglove	  skulle	  ændres,	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  

Tre	   af	   dem	   svarede,	   at	   personligt	   var	   de	   for,	   at	   lave	   Færøerne	   til	   en	   valgkreds	   (Dim-‐

malætting	  1984:6).	  

Så	  selvom	  det	  var	  lidt	  uventet	  at	  ændringen	  i	  valgloven	  ville	  blive	  vedtaget	  i	  2007,	  så	  har	  

dette	  forslag	  dog	  været	  fremme	  flere	  gange	  før	  og	  senest	  i	  2006.	  Fire	  gange	  er	  det	  blevet	  

lagt	   for	   lagtinget,	  uden	  at	  blive	  vedtaget.	   I	  1989	  blev	  det	   for	   første	  gang	   lagt	  et	   forslag	  

frem	   om	   at	   gøre	   Færøerne	   til	   en	   valgkreds(Lovforslag	   14/1989).	   Både	   i	   1992	   (ibid.	  

54/1992)	   og	   i	   1995	   (ibid.	   27/1995),	   prøver	   lagtingsmanden	  Bjarni	  Djurholm	   (A)	   at	   få	  

ændret	  valgsystemet	  til	  en	  valgkreds,	  men	  uden	  held..	  I	  2006	  kommer	  endnu	  en	  gang	  et	  

forslag	  for	  Lagtinget	  om	  at	  gøre	  Færøerne	  til	  en	  valgkreds,	  men	  også	  dette	  lovforslag	  blev	  

fældet	  (ibid.	  21/2006).	  	  

	  

2.5	  Det	  nuværende	  valgsystem	  

Det	  nuværende	  valgsystem	  fra	  2007,	  er	   ligesom	  det	  gamle	  valgsystem	  fra	  1978,	  bygget	  

på	  principperne	  om	  Proportional	  Representation.	  Der	  skal	  vælges	  33	  mandater	  i	  en	  stor	  

national	  kreds	  som	  dækker	  hele	  Færøerne.	  Valgalderen	  er	  18	  år.	  Spærregrænsen	  til	  Lag-‐

tinget	  er	  1/33	  af	  alle	  stemmerene,	  hvilket	  	  svarer	  til	  3%.	  

Da	  valgsystemet	  blev	  ændret	   i	  2007,	  kom	  man	  ved	  en	  fejl	  (Ændringsforslag	  141/2009)	  

til	  at	  undlade	  at	  ændre	  uddelingsmetoden,	  således	  at	  man	  stadig	  brugte	  D’Hondt	  meto-‐

den,	  selvom	  meningen	  var	  at	  bruge	  største	  brøk	  metoden.	  Men	   i	  2010	  blev	  det	  ændret	  

således	  at	  man	  nu	  bruger	  metoden	  om	  største	  brøk	  eller	  Hare	  Qouta,	  da	  man	  mente	  at	  

D’Hondt,	  ikke	  gav	  en	  matematisk	  proportional	  fordeling,	  således	  at	  et	  parti	  fik	  et	  mandat	  

for	  hver	  1/33	  af	  alle	  stemmerne	  (Ændringsforslag	  141/2009).	  	  

Største	  brøk	  metoden	  fungere	  på	  den	  måde,	  at	  man	  finder	  en	  Quota	  som	  siger	  hvor	  me-‐

get	  et	  mandat	  koster.	  Det	  bliver	  udregnet	  ved	  at	  dividere	  det	  samlede	  tal	  af	  stemmer	  med	  

antal	   af	   mandater.	   F.eks.	   33.000/33=	   1000.	   Det	   vil	   sige	   så	   koster	   hvert	   mandat	   1000	  

stemmer.	  Denne	  Qouta	  bliver	  så	  divideret	  op	  i	  det	  samlede	  stemmetal	  for	  hvert	  parti,	  for	  

at	  finde	  hvor	  mange	  mandater	  det	  har	  ret	  til.	  De	  mandater	  som	  ikke	  går	  op	  i	  et	  helt	  tal,	  

bliver	  delt	   til	  de	  partier	  som	  har	  den	  største	  brøk	  tilbage.	  Se	   f.eks.	   (Lijphart	  1994:154)	  

for	  nærmere	  forklaring	  og	  eksempler.	  Største	  brøk	  metode	  giver	  generelt	  en	  større	  for-‐

del	  for	  de	  små	  partier,	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  D’Hondt	  metoden.	  
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3.	  Metode	  og	  data	  

Næst	  skal	  vi	  se	  på	  hvilket	  data	  og	  hvilken	  metode	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  analysen.	  Øster-‐

ud	   siger	   at	   ”Det	  er	  sammenhengen	  mellom	  problemstilling,	  datagrunnlag	  og	  metode	  som	  

avgjør	  forskningens	  kvalitet”	  (Østerud	  2007:17).	  Vi	  har	  på	  de	  forrige	  sider	  argumenteret	  

og	   defineret	   problemstillingen,	   vi	   skal	   nu	  prøve	   at	   argumentere	   og	   belyse	   de	   to	   andre	  

dele,	  nemlig	  datagrundlaget	  og	  metoden,	  og	  sammenhængen	  i	  mellem	  disse.	  

3.1	  De	  metodiske	  overvejelser	  

Til	   en	   god	   samfundsvidenskabelig	   forskning,	   er	   det	   hensigtsmæssigt	   at	   gøre	   sig	   klart	  

hvilket	  metodisk	   udgangspunkt	  man	   har,	   og	   hvilke	   fordele	   og	   ulemper	   dette	   udgangs-‐

punkt	  har.	  	  

Grønmo	  argumenterer	  for	  at	  der	  kan	  være	  tre	  forskellige	  hensigter	  med	  forskningen.	  Det	  

som	   han	   kalder	   for	  Beskrivelse,	   Forklaring	   og	   Forståelse.	   Ifølge	   Grønmo	   er	   der	   ikke	   et	  

skarpt	  skel	  i	  mellem	  disse	  tre	  typerne	  af	  analyser,	  og	  man	  derfor	  kan	  bruge	  dem	  overlap-‐

pende,	  men	  man	  skal	  gøre	  sig	  bevidst	  om	  hvad	   for	  nogle	   tilgange	  man	  har	   til	   sit	   forsk-‐

ningsprojekt	  (Grønmo	  2004:355).	  

Min	   forskning	   i	  dette	   speciale	  vil	   bygge	  på	  alle	   tre	  hensigter,	  Beskrivelse,	  Forklaring	  og	  

Forståelse.	   Jeg	   vil	   først	   lave	   en	   beskrivelse	   af	   valgsystemet,	   ændringen	   og	   konteksten	  

ændringen	  blev	  lavet	  i.	  Dernæst	  vil	  jeg	  prøve	  at	  forklare	  hvordan	  denne	  ændring	  har	  på-‐

virket	  den	  politiske	  repræsentation,	  og	  til	  sidst	  vil	  jeg	  prøve	  at	  forstå	  hvorfor	  ændringen	  

har	  påvirket	  på	  den	  måde	  som	  den	  har	  gjort.	  

	  

Forskningsdesignet	   i	  dette	  speciale	  vil	  være	  case	  design.	  Det	  er	  dog	  stor	  uenighed	  om-‐

kring	  hvad	  en	  case	  er,	  og	  hvordan	  denne	  skal	  defineres.	  Jacobsen	  argumenterer	  for	  at	  en	  

case	   er	   en	  undersøgelse	   af	   det	   som	  han	  kalder	   for	   en	   speciel	   enhed,	   det	   vil	   sige	  noget	  

specifikt	  (Jacobsen	  2005:90).	  Bøgh	  Andersen	  et.	  al	  argumenter	  for	  at	  man	  kan	  bruge	  be-‐

tegnelserne	  case	  og	  enhed	  nærmest	  synonymt,	  og	  bygger	  de	  deres	  definition	  på	  (Gerring	  

2004:	  342).	  Ifølge	  Bøgh	  Andersen	  et.	  al	  så	  er	  en	  enhed	  et	  fænomen	  som	  er	  grænset	  i	  rum,	  

f.eks.	  en	  nationalstat,	  et	  parti,	  eller	  et	  valg.	  Observer	  man	  denne	  enhed	  på	  et	  givent	  tids-‐

punkt,	   f.eks.	   2009,	   så	   er	   det	   en	   case	   (Bøgh	   Andersen,	   Møller	   Hansen,	   Klemmensen	  

2012:85).	   Rohlfing	   har	   en	   lignende	   definition,	   som	   bygger	   på	   de	   samme	   præmisser.	  

Ifølge	  ham,	  så	  er	  en	  case:	  ”(…)	  an	  empirical	  entity	  that	  is	  exhaustively	  delineated	  by	  a	  cer-‐

tain	  number	  of	  boundaries.	  This	  criterion	  can	  be	  concretized	  because	  every	  case	  has	  a	  tem-‐
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poral	  and	  a	  substantive	  bound.”	  (Rohlfing	  2012:24).	   	  Med	  andre	  ord,	  så	  bygger	  definitio-‐

nen	  af	  en	  case	  på	  to	  grundlæggende	  præmisser,	  at	  en	  case	  er	  en	  empirisk	  enhed,	  der	  er	  

afgrænset	  ved	  Tid(Temporal)	  og	  Rum(Substantive).	  	  

Ser	  vi	  så	  på	  min	  undersøgelse,	  så	  opfylder	  den	  forudsætningerne	  for	  at	  være	  et	  casestu-‐

die.	   Jeg	  vil	  undersøge	  ændringen	   i	  valgsystemet	  på	  Færøerne	   i	  2007,	  det	  vil	  sige	  at	  her	  

har	  vi	  en	  case	  som	  er	  defineret	  i	  tid:	  ændringen	  i	  2007,	  samt	  defineret	  i	  rum:	  valgsyste-‐

met	  på	  Færøerne.	  

	  

Den	  primære	  metode	  i	  dette	  speciale	  vil	  være	  den	  kvantitative	  metode,	  i	  form	  af	  kvanti-‐

tative	  data,	  så	  som	  befolkningstal,	  valgresultater	  og	  antal	  lovforslag	  i	  Lagtinget.	  Disse	  da-‐

ta	  vil	  blive	  nærmere	  beskrevet	  på	  næste	  side.	  Dernæst	  vil	   jeg	  benytte	  mig	  af	  kvalitative	  

data	  i	  form	  af	  dokumentstudier,	  så	  som	  rapporter,	  lovforslag,	  videnskabelig	  artikler	  samt	  

andet	  materiale	  i	  dokumentform.	  Man	  skal	  dog	  være	  opmærksom	  på,	  at	  når	  man	  bruger	  

sekundær	   data,	   så	   som	   dokumentstudier,	   så	   kan	   disse	   data	   have	   været	   samlet	   ind	   og	  

brugt	  i	  en	  helt	  anden	  hensigt	  end	  dem	  som	  jeg	  har	  (Jacobsen	  2005:164).	  Jeg	  har	  dog	  den	  

vurdering,	  at	  de	  rapporter	  og	  artikler	  der	  bliver	  brugt	  i	  denne	  opgave,	  er	  af	  sådan	  kvalitet	  

at	  de	  kan	  stå	  alene	  som	  et	  fuldgodt	  datagrundlag.	  

	  

Indenfor	   videnskabsteorien	   og	  metode	   har	   der	   været	   en	   diskussion	   omkring,	   hvorvidt	  

man	   kan	   benytte	   sig	   af	   både	   kvantitative	   og	   kvalitative	   data.	   Jeg	   læner	  mig	   dog	   op	   ad	  

Grønmos	  opfattelse,	  når	  han	  skriver	  at	  de	  to	  supplementærer	  hinanden:	  ”(…)	  kvalitative	  

og	  kvantitative	  tilnærminger,	  prinsipielt	  sett,	  ikke	  står	  i	  et	  konkirrende,	  men	  et	  komplemen-‐

tært	   forhold	   til	   hverandre	   (Grønmo	   1996:75).	   Derfor	   vil	   jeg	   benytte	  metodisk	   triangu-‐

leirng,	  og	  bruge	  både	  den	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metode,	  således	  at	  de	  supplemente-‐

rer	  hinanden	  og	  opvejer	  hinandens	  svagheder	  (Jacobsen	  205:136).	  
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3.1.1.	  Udvælgelse	  af	  case	  

Næst	  skal	  jeg	  	  prøve	  at	  uddybe	  hvorfor	  Færøerne	  udgør	  en	  god	  case.	  

For	   det	   første,	   så	   har	   Færøerne	   et	   stabilt	   demokrati,	   og	   et	   forholdsvis	   homogent	   sam-‐

fund,	  hvor	  man	  ikke	  har	  etniske	  minoriteter	  der	  strides	  indbyrdes.	  Det	  betyder	  at	  her	  har	  

man	  gennemført	   en	   radikal	  ændring	   i	   en	   af	  de	  mest	   grundlæggende	   institutioner	   i	   det	  

repræsentative	  demokrati,	  der	  ikke	  er	  forsaget	  af	  stridigheder,	  i	  form	  af	  borgerkrig	  eller	  

statskup,	  men	  der	  er	  demokratisk	  vedtaget.	  Man	  har	  før	  set	  radikale	  ændringer	  er	  valg-‐

systemer,	  men	  da	  har	  det	  ofte	  været	  i	  svage	  demokratier	  eller	  i	  stater	  med	  diktatur.	  Fæ-‐

røerne	  har	  derimod	  gennemført	  en	  radikal	  ændring	  demokratisk	   i	  et	  velfungerende	  og	  

stabilt	  demokrati,	  hvor	  der	  ikke	  har	  været	  andre	  faktorer	  end	  den	  demokratiske	  proces,	  

der	  har	  påvirket	  ændringen.	  

	  

For	  det	  andet	  så	  har	  man	  en	  ændring	  som	  er	  klart	  defineret	  i	  tid.	  Man	  har	  et	  klar	  skel	  i	  

mellem	  før	  og	  efter	  valget	  i	  2008.	  Det	  betyder	  at	  man	  bør	  kunne	  benytte	  en	  før-‐og-‐efter	  

måling,	  for	  således	  at	  observere	  hvilken	  effekt	  ændring	  har	  haft	  på	  den	  politiske	  repræ-‐

sentation.	  

	  

For	  det	  tredje,	  så	  meget	  usædvanligt	  med	  et	  valgsystem	  med	  kun	  en	  valgkreds.	  De	  fleste	  

valgsystemer,	  der	  bygger	  på	  principperne	  om	  PR,	  har	  også	  flere	  valgkredse.	  Det	  betyder	  

at	  dette	  er	  et	  empirisk	  område	  der	  ikke	  er	  blevet	  meget	  undersøgt	  eller	  belyst,	  hvilket	  i	  

sig	  selv	  gør	  det	  meget	  interessant.	  

	  

For	  det	  fjerde	  så	  er	  det	  også	  teoretisk	  meget	  interessant,	  fordi	  at	  man	  gøre	  noget	  der	  går	  i	  

mod	  næsten	  alle	  teoretiske	  tankegange	  omkring	  valgsystemer.	  Næsten	  alle	  valgsystemer	  

i	  verden,	  både	  PR,	  First	  Past	  the	  Post	  og	  Mixed	  valgsystemer,	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  

indbygget	  geografisk	  repræsentation,	  i	  og	  med	  at	  man	  har	  geografiske	  valgkredse	  (Johns-‐

ton	  2002:2).	  Her	  gør	  man	  op	  med	  dette	  grundlæggende	  princip	  i	  valgsystemet,	  og	  indfø-‐

rer	  et	  valgsystem	  hvor	  alle	  borgerne	  er	   lige,	  og	  hvor	  alle	  kan	  stemme	  på	  alle.	  Hvor	  ho-‐

vedprincippet	  er	  en	  mand,	  en	  stemme.	  

	  

Det	  som	  på	  den	  anden	  side	  taler	  i	  mod	  at	  bruge	  Færøerne	  som	  case,	  er	  for	  det	  første,	  at	  

der	  kun	  er	  afholdt	  to	  valg	  med	  det	  nye	  valgsystem.	  Det	  betyder	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  

se	   den	   reelle	   effekt	   af	  ændringen.	   Valgsystemet	   er	   som	   sagt	   en	  meget	   grundlæggende	  

institution	   i	   det	   repræsentative	   demokrati,	   der	   bor	   dybt	   vælgerens	   bevidsthed.	   Derfor	  
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kan	  man	  også	  forvente	  at	  det	  går	  flere	  valg,	  før	  både	  vælgeren,	  men	  også	  hele	  det	  politi-‐

ske	  apparat,	  med	  partier	  og	  medier	  er	  blevet	  vant	  og	  fortrolige	  med	  det	  nye	  valgsystem.	  

Derfor	  kan	  man	  også	   frygte	   at	   specielt	  det	   første	  valg	   i	   2008,	  har	  været	   en	  undtagelse	  

snarere	  end	  en	  generel	  tendens,	  da	  alting	  har	  været	  nyt	  og	  ukendt.	  Det	  ville	  derfor	  være	  

bedre	  om	  man	  havde	  haft	  flere	  valg	  at	  analysere,	  således	  at	  resultatet	  kunne	  stå	  stærke-‐

re.	  

	  

For	  det	  andet,	  så	  kan	  man	  ikke	  føre	  en	  direkte	  kausal	  kæde	  i	  mellem	  ændringen	  i	  valgsy-‐

stemet,	  også	  de	   faktorer	   jeg	  ønsker	  at	  undersøge:	   geografisk	   repræsentation,	  kvinder	   i	  

politik	  og	  mere	  eller	  mindre	  lokal	  politik.	  Man	  kan	  jo	  ikke	  sige	  med	  sikkerhed	  at	  det	  er	  

valgsystemet	  der	  har	  påvirket	  disse	  faktorer	  eller	  om	  det	  er	  udefra	  kommende	  faktorer	  

der	  har	  påvirket	  disse	  aspekter.	  F.eks.	  kan	  det	  være	  at	  en	  ændring	  i	  andelen	  af	  kvinder	  

ikke	  skyldes	  valgsystemet	  men	  en	  generel	  kulturel	  og	  socioøkonomisk	  ændring	  i	  det	  fæ-‐

røske	  samfund.	  

	  

Da	  det	  dog	  er	   sagt,	   så	  må	  man	  konkludere,	  disse	   to	  modargumenter,	   ikke	  som	  så	  er	  et	  

problem	  der	  bør	  afholde	  os	  fra	  at	  benytte	  Færøerne	  som	  case.	  Men	  hellere	  to	  forbehold	  

som	  man	  skal	  gøre	  sig	  klart,	  og	  være	  opmærksom	  på	  når	  man	  går	  i	  gang	  med	  undersø-‐

gelsen.	  

3.2	  Data	  

Som	  nævnt	  i	  indledningen,	  så	  vil	  jeg	  besvare	  problemformuleringen	  ud	  fra	  fire	  argumen-‐

ter.	  Til	  hvert	  argument	  bliver	  der	  brugt	  forskellige	  data,	  både	  kvantitativt	  og	  kvalitativt.	  

Den	  største	  del	  af	  det	  datagrundlag	  og	  de	  kilder	  som	  jeg	  benytter	  i	  denne	  opgave	  er	  of-‐

fentligt	  tilgængeligt,	  men	  noget	  af	  det	  har	  jeg	  fået	  udleveret	  fra	  lagtingets	  valgkommissi-‐

on.	   Jeg	  har	  haft	  en	  uformel	   samtale/interview	  med	  valgkommissionens	   formand,	  Petur	  

Zachariassen	   som	   er	   lektor	   i	   statistik	   ved	   Færøernes	   Universitet(Zachariassen	   2015).	  

Han	   er	  måske	  den	  person	  der	   har	   undersøgt	   og	   ved	  mest	   om	  det	   færøske	   valgsystem,	  

både	  før	  og	  nu.	  Dernæst	  har	  jeg	  søgt	  og	  fået	  bevilliget	  aktindsigt	   i	  de	  dokumenter	  valg-‐

kommissionen	  lagde	  efter	  sig.	  Selvom	  disse	  dokumenter,	  fra	  valgkommissionen	  og	  Petur	  

Zachariassen,	   ikke	  er	  offentligt	   tilgængelige,	   så	  vil	  de	  delvist	   indgå	  som	  kilder	  og	  data-‐

grundlag	  i	  opgaven,	  men	  primært	  fungere	  som	  inspiration	  for	  de	  problematikker	  og	  dis-‐

kussion	  der	  vil	  blive	  drøftet	  i	  opgaven.	  	  
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3.2.1.	  Argument	  1:	  Geografisk	  repræsentation	  

Som	  nævnt	  i	  indledning,	  så	  vil	  diskussionen	  af	  dette	  argument,	  for	  en	  stor	  del	  bygge	  på	  

de	  data	   som	   jeg	  har	  benyttet	   i	   (Wolles	  2013).	  Dette	  drejer	   sig	  om	  valgresultaterne	   for	  

2004,	  2008	  og	  2011.	  Derudover	  bliver	  der	  brugt	  befolkningstal	  for	  Færøerne	  for	  disse	  år.	  

Befolkningstallene	  er	  hentet	  fra	  Hagstova	  Føroya	  (Færøernes	  statistik).	  

	  

Undersøgelsen	  af	  den	  geografiske	  repræsentation	  bygger	  på	  den	  metode	  og	  undersøgel-‐

se	  som	  (Latner	  &	  McGann	  2005)	  benytter	  sig	  af,	  hvor	  man	  måler	  geografisk	  repræsenta-‐

tion	  ud	  fra	  et	  proportionality	  ratio.	  Dette	  bliver	  udregnet	  for	  hver	  af	  de	  syv	  kredse	  i	  det	  

gamle	  system.	  Proportionality	  ratio	  bliver	  udregnet	  således	  for	  hver	  kreds:	   	  

	   Proportionality	  ratio	  =	  	  
%  !"#  !"  !"#$"%&'#&

%  !"#  !"  !"#$%&'(')*+,%!"#
	  

	  

Giver	  denne	  udregning	  resultatet	  =1,	  så	  er	  der	  perfekt	  proportionalitet	  imellem	  andel	  af	  

mandater	  og	  befolkningstallet	  i	  kredsen.	  Er	  resultatet	  over	  1,1	  så	  er	  kredsen	  overrepræ-‐

senteret,	  og	  er	  resultatet	  under	  0,9,	  så	  er	  kredsen	  underrepræsenteret.	  Ifølge	  Latner	  og	  

McGann	  kan	  et	  ratio	  i	  mellem	  0,9	  og	  1,1	  regnes	  for	  at	  være	  proportionalt.	  

	  

Da	  man	  med	  en	  valgkreds	  ikke	  kan	  blive	  valgt	  i	  en	  bestemt	  kreds,	  og	  dermed	  ikke	  kane	  

have	  en	  fast	  tilknytning	  til	  en	  bestemt	  kreds,	  argumenterer	  Latner	  og	  McGann	  for,	  at	  man	  

skal	  måle	  geografisk	  repræsentation	  ud	  fra	  hvor	  de	  valgte	  mandater	  bor	  fremfor	  hvor	  de	  

er	  født	  (Latner	  &	  McGann	  2005:715).	  Se	  også	  Put	  &	  Maddens	  2013:3.	  

	  

Jeg	  har	  valgt	  at	  bruge	  navnene	  og	  bopæl,	  på	  de	  33	  (32	   i	  2004)	   lagtingsmedlemmer	  der	  

blev	  valgt	  selve	  valgaftenen,	  og	  dermed	  ikke	  dem	  som	  kommer	  ind	  i	  lagtinget	  som	  sup-‐

pleanter	   for	   dem	   der	   skal	   i	   landsstyret,	   efter	   at	   der	   er	   dannet	   regering.	   Dette	   har	   jeg	  

gjort,	  fordi	  at	  jeg	  vurderer	  at	  det	  giver	  mest	  mening,	  at	  bruge	  de	  pågældende	  33	  repræ-‐

sentanter,	   som	   vælgeren	   decideret	   har	   valgt	   selve	   valgaftenen.	  Det	   andet	   kan	   jo	   skifte	  

hele	  tiden,	  alt	  efter	  om	  der	  bliver	  skiftet	  ud	  på	  ministerposterne.	  	  

Det	  betyder	  at	  den	  reelle	  sammensætning	  i	  lagtinget,	  er	  anderledes	  end	  den	  som	  arbej-‐

der	  med	  i	  denne	  opgave.	  Jeg	  er	  dog	  af	  den	  opfattelse	  at	  dette	  er	  den	  mest	  hensigtsmæssi-‐

ge	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Specielt	  fordi	  at	  jeg	  diskuterer	  selve	  valgsystemet,	  som	  jo	  på	  en	  

eller	  anden	  vis	  definerer	  de	  som	  bliver	  valgt	  selve	  valgaftenen.	  
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De	  valgte	   lagtingsmedlemmers	  bopæl,	  har	   jeg	  fået	  fra	  Lagtingets	  hjemmeside,	  de	  politi-‐

ske	  partiers	  hjemmesider	  og	  i	  nogle	  enkelte	  tilfælde	  igennem	  Facebook	  fra	  de	  pågælden-‐

de	  lagtingsmedlemmer.	  

	  

3.2.2.	  Argument	  2:	  Stemmespild	  
Det	   primære	   data	   til	   dette	   argument	   vil	   være,	   valgresultaterne	   for	   lagtingsvalgene	   i	  

2004,	  2008	  og	  2011.	  Her	  vil	  jeg	  se	  på	  hvor	  mange	  stemmer	  de	  små	  partier	  har	  fået,	  for	  at	  

se	  om	  der	  er	  forskel	  på	  deres	  antal	  af	  stemmer	  før	  og	  efter	  ændringen.	  

Dernæst	  vil	   jeg	  bruge	  data	  over	  de	  små	  kredse	   fra	  1978	  og	   frem,	   for	  at	   se	  om	  et	  er	  de	  

samme	  partier	  der	  får	  mandat	  valgt	  i	  de	  enkelte	  kredse,	  eller	  om	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  

det	   efter	   2007.	   Valgdata	   fra	   1978	   og	   frem	   til	   2002	   er	   hente	   fra	   (Hansen	   &	   Thulesen	  

2003).	  

Jeg	  vil	  også	  undersøge	  om	  der	  er	  flere	  af	  vælgerne	  i	  de	  små	  kredse,	  der	  efter	  ændringen	  i	  

2007,	  benytter	  sig	  af	  muligheden	  for	  at	  vælge	  en	  kandidat	  udenfor	  kredsen,	  og	  om	  der	  er	  

flere	  der	  stemmer	  på	  de	  små	  partier.	  Det	  vil	  jeg	  undersøge	  ved	  at	  undersøge	  valgresulta-‐

terne	  for	  2008	  og	  2011,	  og	  undersøge	  hver	  kreds	  for	  sig,	  for	  at	  se	  hvor	  mange	  stemmer	  i	  

hver	   kreds,	   der	   gik	   til	   en	   kandidat	   udenfor	   kredsen.	   Lister	   over	   kandidater	   og	   deres	  

adresser	  har	  jeg	  fået	  udleveret	  fra	  lagtingskontoret.	  	  

	  

3.2.3.	  Argument	  3:	  Flere	  kvinder	  i	  lagtinget	  

Det	  primære	  datamateriale	  vil	  være	  valgresultaterne	  fra	  1978	  og	  frem	  til	  2011,	  med	  sær-‐

ligt	  hensyn	  til	  andelen	  af	  kvinder.	  Dernæst	  vil	  jeg	  bruge	  data	  over	  andelen	  af	  kvindelige	  

kandidater	   fra	   1978	   og	   frem.	  Disse	   tal	   er	   hentet	   fra	   (Klettskarð	   2002:189)	   (Kringvarp	  

Føroya	  2004)	   (ibid.	  2008)	   (ibid.	  2011).	  	  Derudover	  vil	  der	  også	  vil	  blive	   inddraget	   for-‐

skellige	   undersøgelser	   der	   diskuterer	   spørgsmålet	   om	   kvinder	   i	   færøsk	   politik,	   blandt	  

andet	  (Jákupsstovu	  2013)	  og	  (Gisladóttir	  2008).	   	  

3.2.4.	  Argument	  4:	  Mindre	  lokalpolitik	  

Mens	  de	   tre	   første	  argumenter	  er	  nogenlunde	   ligetil	  at	  undersøge,	  ud	   fra	  kvantitative	   i	  

form	  af	  valgresultater,	  så	  er	  det	  fjerde	  argument	  langt	  sværere	  at	  undersøge.	  Fordi	  hvor-‐

dan	  undersøger	  man	  rent	  praktisk	  om	  der	  er	  kommet	  mere	  eller	  mindre	  lokalpolitik	  ef-‐

ter	  ændringen	  i	  2007?	  Det	  er	   jo	   ikke	  en	  variabel	  som	  man	  kan	  aflæse	  på	  samme	  måde,	  

f.eks.	  som	  andel	  kvinder,	  eller	  antal	  stemmer	  for	  de	  små	  partier.	  
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Det	   første	  man	  må	  gøre	  sig	  klart,	   er	  hvad	  er	   lokalpolitik	  er.	  Hvad	   ligger	  der	   i	  begrebet	  

lokalpoliti.	  Der	  findes	  ingen	  klar	  definition	  af	  hvad	  lokalpolitik	  	  er	  i	  en	  færøsk	  kontekst.	  

Derfor	   vil	   jeg	   først	   komme	   med	   min	   definition	   af	   lokalpolitik,	   som	   jeg	   vil	   bruge	   som	  

grundlag	  for	  den	  undersøgelse	  jeg	  vil	  udføre.	  	  

	  

Jeg	  definerer	  lokalpolitik	  som:	  	  	  

De	  lovforslag,	  som	  en	  politiker	  sætter	  frem,	  der	  vedrører	  hans	  eget	  område,	  hvor	  politikeren	  

varetager	  kredsens	  interesser	  med	  forslaget.	  	  

	  

Område	  er	  defineret	  som	  den	  af	  de	  syv	  gamle	  valgkredse,	  hvor	  politikeren	  har	  sin	  bopæl.	  	  

Joensen	  argumenterer	   for	  at	  diskussionen	  omkring	   lokalpolitik	  ofte	  bliver	   synlig	   i	  Lag-‐

tinget,	   når	   lovforslagene	   kommer	   til	   afstemning	   (Joensen	   2015:87).	   Da	   bliver	   det	   bin-‐

dende	  for	  politikeren,	  og	  han	  bliver	  nød	  til	  at	  tage	  en	  stilling,	  som	  alle	  hans	  vælgere	  kan	  

se.	  Skal	  han	  stemme	  for	  det	   forslag	  der	  gavner	  havns	   lokalområde,	  men	  som	  går	   i	  mod	  

partilinjen	  eller	  regeringsgrundlaget,	  eller	  skal	  han	  stemme	  i	  mod	  sin	   lokalinteresse	  og	  

følge	  partiet	  og	  regeringen.	  

Derfor	  kunne	  man	  bruge	  afstemningerne	  i	  Lagtinget,	  som	  indikator	  for	  om	  der	  er	  kom-‐

met	  mere	  eller	  mindre.	  Forstået	  på	  den	  måde,	  om	  der	  var	  flere	  tilfælde	  efter	  2007	  hvor	  

medlemmer	  af	  Lagtinget	  stemte	  i	  mod	  deres	  eget	  parti,	  på	  grund	  af	  lokalpolitiske	  forbe-‐

hold.	  

	  

Men	  både	  (Joensen	  R.	  2015:67)	  og	  delvist	   (Av	  Rana	  2013:36)4	  påpeger	  at	  partidiscipli-‐

nen	  i	  det	  færøske	  Lagting	  er	  meget	  stærk.	  Joensen	  påpeger	  at	  i	  hele	  95%	  af	  alle	  afstem-‐

ningerne	  i	  Lagtinget,	  stemmer	  medlemmerne	  i	  partiet	  sammen	  efter	  partilinjen(Joensen	  

R.	  2015:68).	  	  Disse	  to	  undersøgelser	  indikerer	  derfor	  at	  selve	  afstemningerne,	  måske	  ik-‐

ke	  egner	  sig	  til	  at	  være	  den	  bærende	  variabel,	  til	  at	  undersøge	  lokalpolitik,	  fordi	  at	  parti	  

disciplinen	  på	  Færøerne	  er	  relativ	  stærk.	  

	  

Derfor	  har	  jeg	  valgt	  at	  undersøge	  lokalpolitik,	  ved	  at	  se	  på	  antallet	  af	   lovforslag,	  der	  ud	  

fra	  ovenforstående	  definition,	  kan	  karakteriseres	  som	  lokalpolitiske.	  Man	  kan	  forvente	  at	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  At	  Rana	  2013	  konkluderer	  efter	  interview	  med	  alle	  partiformændende,	  at	  de	  synes	  at	  parti	  dicplinen	  var	  

stærk	  i	  deres	  eget	  parti,	  men	  set	  over	  alle	  partierne	  i	  Lagtinget,	  så	  var	  partidiciplinen	  ikke	  så	  stærk.	  	  
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det	  er	  mere	  politisk	  ufarligt	   for	  en	  politiker	  at	  kun	  at	  sætte	  et	   forslag	   frem,	  der	  gavner	  

hans	  lokale	  område,	  fremfor	  at	  skulle	  stemme	  for	  et	  lokalpolitisk	  forslag	  fra	  f.eks.	  opposi-‐

tionen.	  Hvis	  forslaget	  ikke	  bliver	  vedtaget,	  så	  kan	  han	  altid	  påvise	  overfor	  sine	  vælgere,	  

at	  han	  gjorde	  noget	  og	  fremsatte	  et	  forslag,	  men	  der	  kunne	  ikke	  findes	  noget	  flertal.	  Un-‐

derforstået:	  ”jeg	  har	  gjort	  mit”.	  	  

Derfor	  kan	  man	  forvente,	  at	  hvis	  der	  er	  kommet	  mere	  lokalpolitik	  i	  Lagtinget,	  så	  vil	  der	  

også	  være	  flere	  lokalpolitiske	  lovforslag	  der	  er	  fremsat	  for	  Lagtinget.	  

Derfor	  vil	  jeg	  først	  og	  fremmest	  se	  på	  det	  samlede	  antal	  af	  lokalpolitiske	  forslag,	  før	  æn-‐

dringen	  i	  valgsystemet	  i	  2007:	  Lagtingsår	  2000	  –	  117/2007	  og	  derefter,	  antallet	  af	  lokal-‐

politiske	   forslag	  efter	  ændringen:	  Lagtingsår	  118/2007-‐2014.	  Årsagen	   til	   at	   jeg	  bruger	  

117/2007	  som	  skæringspunkt	  er	  at	  dette	  er	  det	  sidste	  forslag	  er	  fremsat	  af	  det	  Lagting,	  

der	  blev	  valgt	  ind	  efter	  det	  gamle	  valgsystem.	  	  

	  

Der	  er	  dog	  nogle	  forbehold:	  

1.	  Hvis	  der	  er	  flere	  der	  står	  som	  forslagsstillere,	  så	  har	  jeg	  valgt	  at	  definere	  det	  som	  lo-‐

kalpolitisk,	  hvis	  en	  eller	  flere	  af	  dem,	  der	  står	  under	  forslaget	  kan	  have	  en	  fordel	  af	  for-‐

slaget	  ud	  fra	  ovenforstående	  definition.	  	   	  

2.	   Jeg	  har	  valgt	   ikke	  at	  se	  på	  forslag	  hvor	  en	  minister	  står	  som	  forslagsstiller,	  da	  det	  er	  

svært	  at	  se	  om	  ministeren	  aktivt	   fører	   lokalpolitik,	  eller	  om	  han	  bare	  handler	  efter	  be-‐

stemmelser	  fra	  regeringen.	  	  

3.	  Hvis	  der	  er	  et	  samlet	  parti	  der	  lægger	  et	  forslag	  frem,	  så	  har	  jeg	  valgt	  ikke	  at	  kategori-‐

sere	  det	  som	  lokalpolitik,	  da	  det	  ikke	  er	  en	  enkelt	  lagtingsmand	  der	  handler,	  men	  et	  sam-‐

let	  parti.	  

	  

Det	  største	  problem	  med	  denne	  variabel	  er	  dog,	  at	  det	  bliver	  min	  egne	  subjektive	  vurde-‐

ring	  af	  hvad	  der	  kan	  defineres	  som	  lokalpolitik	  og	  ikke.	  Der	  kan	  jo	  eksempelvis	  argumen-‐

teres	  for	  at	  et	  forslag	  der	  støtter	  et	  lokalt	  sygehus	  med	  x	  antal	  millioner,	  jo	  ikke	  er	  frem-‐

sat	  for	  at	  fiske	  stemmer	  i	  den	  pågældende	  kreds,	  men	  en	  nødvendighed	  der	  gavner	  hele	  

sygehusområdet	   på	   Færøerne	   og	   dermed	  hele	   den	   færøske	   befolkning.	  Derfor	   kan	   det	  

svært	  at	  definere	  lokalpolitik,	  selv	  ud	  fra	  den	  førnævnte	  definition.	  

Men	  en	  måde	  at	   teste	   for	  at	  det	   ikke	  kun	  bliver	  min	  egne	  subjektive	  vurdering	  af	  hvad	  

der	  er	  lokalpolitik,	  er	  at	  få	  en	  anden	  person	  til	  at	  kode	  nogle	  lagtingsår,	  og	  dermed	  teste	  

for	  intersubjektivitet.	  Når	  man	  skal	  indsamle	  datamateriale,	  er	  det	  vigtigt	  at	  man	  gør	  sig	  

klart	   hvor	   stor	   realibiliteten	   på	   det	   indsamlede	   data	   er.	   Realibiliteten	   siger	   noget	   om	  
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hvor	  pålideligt	  dataet	  er.	  Her	  er	  det	  vigtigt	  at	  dataet	  har	  en	  høj	  ækvivalens,	  det	  vil	  sige	  at	  

der	  er	  et	  højt	  samsvar	   i	  mellem	  samme	  data,	  der	  er	   foretaget	  af	   forskellige	   indsamlere.	  

Dette	  er	  vigtigt	  således	  at	  man	  sikrer	  at	  det	  ikke	  bliver	  forskerens	  egen	  subjektive	  vurde-‐

ring,	  men	  at	   alle	   kan	   foretage	   samme	  undersøgelse	  og	   få	  det	   samme	   resultat	   (Grønmo	  

2004:223).	  

For	  at	  teste	  dette,	  kan	  man	  derfor	  teste	  for	  intersubjektivitet.	  Jacobsen	  siger	  blandt	  andet	  

at	  ”Begrepet	  intersubjektivitet	  innebærer	  at	  det	  nærmeste	  vi	  kommer	  sannheten,	  er	  at	  flere	  

personer	  er	  enige	  om	  at	  noe	  er	  en	  riktig	  beskrivelse.”	  (Jacobsen	  2005:	  214)	  Derfor	  vil	   jeg	  

teste	   for	   intersubjektivitet	  da	   jeg	  går	   i	  gang	  med	  min	  undersøgelse,	  og	  dermed	  sikre	  at	  

det	  ikke	  kun	  bliver	  min	  egne	  subjektive	  vurdering	  af	  lokalpolitik.	   	  
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4.	  Argument	  1:	  Geografisk	  repræsentation	  

4.1.	  Teori	  

4.1.1.	  Hvad	  er	  repræsentation	  

Grundlæggende	  er	  repræsentation	  det	  at	  gøre	  noget	  til	  stede,	  som	  ikke	  selv	  kan	  være	  til	  

stede(Pitkin	  1967:8).	  Tænker	  vi	  så	  på	  det	  repræsentative	  demokrati,	  som	  vi	  kort	  disku-‐

terede	  i	  indledningen,	  så	  er	  Pitkins	  definition	  den	  bærende	  tankegang	  bag	  det	  repræsen-‐

tative	  demokrati,	  hvor	  borgerne	  hvert	  fjerde	  år	  vælger	  nogle	  repræsentanter	  ind	  i	  et	  par-‐

lament	  til	  at	  tage	  beslutningerne,	  da	  de	  ikke	  selv	  kan	  være	  til	  stede.	  	  

	  

I	  sin	  artikel	  fra	  1999	  prøver	  Marker	  at	  opstille	  en	  teoretisk	  ramme	  for	  hvad	  repræsenta-‐

tion	  er.	  Først	  så	  skelner	  han	  i	  mellem	  to	  grundlæggende	  dimensioner	  af	  repræsentation:	  

1.	  Repræsentationens	  fokus,	  som	  er	  et	  udtryk	  for	  hvem	  eller	  hvad	  repræsentanten	  repræ-‐

senterer,	   f.eks.	  et	   individ	  en	  klasse,	  et	  parti	  eller	  en	  valgkreds.	  2.	  Repræsentationens	  stil	  	  

som	  siger	  noget	  om	  hvordan	  repræsentanten	  repræsenterer	  (Marker	  1999:192).	  

Det	   videre	   teoretiske	   afsæt	   vil	   være	   en	   diskussion	   af	   tre	   forskelige	   dimensioner	   eller	  

vinkler	  af	  repræsentation	  ud	  fra	  det	  som	  Marker	  kalde	  repræsentationens	  stil.	  Det	  er	  ik-‐

ke	  meningen	  at	  disse	  tre	  dimensioner	  umiddelbart	  skal	  hænge	  sammen,	  men	  de	  skal	  hel-‐

lere,	  hver	  for	  sig,	  belyse	  en	  side	  af	  begrebet	  repræsentation.	  

	  

Marker	  skelner	  i	  mellem	  to	  hovedgrupper	  af	  teorier	  indenfor	  repræsentationens	  stil.	  For	  

det	   første	  er	  det	  det	  som	  Marker	  kalder	   for	  Tilstandsorienterede	  repræsentationsteorier	  

som	  beskæftiger	  sig	  med	  hvem	  repræsentanten	  er	  og	  hvilke	  karakteristika	  repræsentan-‐

ten	  har	  (Marker	  1999:195).	  Ud	  fra	  denne	  dimension	  af	  repræsentation	  vil	  jeg	  se	  nærme-‐

re	  på	  den	  deskriptive	  repræsentation,	  som	  vil	  blive	  forklaret	  nærmere	  i	  afsnit	  4.1.3.	  

Den	   anden	   hovedgruppe	   af	   teorier	   er	   det	   som	  Marker	   kalder	   for	  Handlingsorienterede	  

repræsentationsteorier	  som	  beskæftiger	  sig	  mere	  med	  hvilken	  handling	  repræsentanten	  

foretager	  sig	  i	  forhold	  til	  dem	  som	  han	  repræsenterer	  (Marker	  1999:195).	  Ud	  fra	  denne	  

dimension	  vil	   jeg	  i	  afsnit	  4.1.2.	  se	  nærmere	  på	  det	  som	  Marker	  kalder	  for	  formel	  repræ-‐

sentation.	  Jeg	  bruger	  dog	  Pitkins	  benævnelse	  og	  kalder	  det	  den	  formalistiske	  dimension.	  

Den	  anden	  vinkel	  vil	  være	  det	  som	  Marker	  kalder	   for	  substantiel	  repræsentation,	   som	   i	  

bund	  og	  grund	  er	  en	  diskussion	  af	  Trustee	  –	  Delegate	  spørgsmålet.	  Dette	  vil	  blive	  disku-‐

teret	  i	  afsnit	  4.1.4	  
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For	  at	  opsummere	   så	  vil	  det	   teoretiske	  afsnit	  bestå	  af	   fire	  vinkler	   eller	  dimensioner	  af	  

repræsentation	  1.	  Den	  formalistiske	  repræsentation.	  2.	  Den	  deskriptive	  repræsentation	  

3.	  Den	  substantielle	  repræsentation	  og	  4.	  Den	  geografiske	  repræsentation.	  

4.1.2	  Den	  formalistiske	  dimension	  

Ser	  vi	  derfor	  videre	  på	  Pitkins	  diskussion	  af	   repræsentation	  så	  diskuterer	  hun	   først	  en	  

formalistisk	  forståelse	  af	  repræsentation.	  Formalistisk,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  den	  ikke	  

er	  defineret	  ud	  fra	  selve	  aktiviteten	  at	  repræsentere,	  men	  er	  defineret	  af	  det	  tidsmæssi-‐

ge.	  Det	  vil	  sige	  formalistisk	  repræsentation	  siger	  noget	  om	  det	  tidsmæssige	  i	  repræsenta-‐

tion,	   forstået	   som	   nogle	   kriterier	   før	   repræsentationen	   eller	   efter	   repræsentationen.	  

(Pitkin	  1967:59).	   Jeg	  skal	  prøve	  at	  uddybe	  dette.	  Den	  formalistiske	  forståelse	  af	  repræ-‐

sentation	  er	  delt	  op	  i	  to.	  Det	  som	  hun	  kalder	  for	  Authorization	  og	  det	  som	  hun	  kalder	  for	  

Accountability.	  Helt	  kort	  betyder	  det	  om	  man	  som	  repræsentant	  har	  fået	  legitimitet	  til	  at	  

repræsentere	  før	  man	  repræsenterer	  (Authorization)	  eller	  legitimiteten	  består	  i	  at	  man	  

bliver	  holdt	  ansvarlig	  bagefter	  (Accountability).	  	  

	  

Repræsentation	   i	   form	   af	  Authorization	   skal	   forstås	   som	  den	   legitimitet	  man	   har	   til	   at	  

tage	  afgørelser	  for	  andre,	  f.eks.	  i	  et	  parlament	  er	  given	  på	  forhånd.	  Ifølge	  Pitkin	  betyder	  

det	  at:	   	  

”The	  basic	   features	  of	   the	  authorization	  view	  are	   these:	  a	   representative	   is	   someone	  who	  

has	  been	  authorized	  to	  act”.	  (Pitkin	  1967:38)	  

	  

Det	  vil	  sige	  at	  Authorization	  er	  en	  slags	  legitimitet	  som	  den	  repræsenterede	  giver	  til	  den	  

som	  skal	  repræsenteret,	  hvor	  vedkommende	  får	  en	  fuldmagt	  til	  handle	  på	  vegne	  af	  den	  

repræsenterede.	   Det	   betyder	   at	   et	   parlamentarisk	   valg,	   er	   en	   form	   for	   fuldmagt	   hvor	  

vælgerne	  giver	  det	  valgte	  repræsentanter	  lov	  til	  at	  handle	  på	  deres	  vegne.	  Pitkin	  siger	  at:	  	  

”The	  authorization	  theorist	  defines	  representative	  democracy	  by	  equating	  elections	  with	  a	  

grant	  of	  authority:	  a	  man	  represents	  because	  he	  has	  been	  elected	  at	  the	  outset	  of	  his	  term	  

of	  office.”	  	  (Pitkin	  1967:56)	  

	  

Accountability	  på	  den	  anden	  side	  betyder	  at	  repræsentanten	  står	  til	  ansvar	  for	  den	  som	  

han	   repræsenterer.	   ”For	   the	   accountability	   theorist,	   a	   representative	   is	   someone	  who	   is	  

held	   to	  account,	  who	  will	  have	   to	  answer	   to	  another	   for	  what	  he	  does”.	  (Pitkin	   1967:55)	  

Det	  vil	  sige	  at	  legitimitet	  først	  sker	  bagefter,	  hvo	  repræsentanten	  ved	  valg,	  så	  står	  til	  an-‐
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svar	   for	   vælgerne.	   Derfor	   er	   valg	   ifølge	   accountability	   teoretikerne,	   en	   slags	   domstol,	  

hvor	  vælgerne	  dømmer	  politikerne,	  og	  holder	  dem	   til	   ansvar	   for	  deres	  gerninger.	   ”The	  

accountability	   theorist,	   on	   the	   contrary,	   equates	   elections	   with	   a	   holding-‐to-‐account:	   an	  

elected	  official	  is	  a	  representative	  because	  (and	  insofar	  as)	  he	  will	  be	  subject	  to	  re-‐election	  

or	  removal	  at	  the	  end	  of	  his	  term”.	  (Pitkin	  1967:56)	  

4.1.3.	  Den	  deskriptive	  dimension	  
En	  anden	  måde	  at	   forstå	  repræsentation	  på,	  er	  det	  som	  Pitkin	  kalder	   for	  deskriptiv	  re-‐

præsentation.	   I	   forhold	   til	   den	   formalistiske	   tolkning	   af	   repræsentation,	   så	   omhandler	  

den	  deskriptive	  repræsentation	  ikke	  så	  meget	  hvad	  selve	  repræsentanten	  gør,	  men	  mere	  

hvilke	  karakteristika	  repræsentanten	  har,	  eller	  for	  at	  bruge	  Markers	  begreber,	  det	  hand-‐

ler	  om	  hvilken	  tilstand	  repræsentanten	  er	  i	  og	  ikke	  hvilken	  handling	  repræsentanten	  fo-‐

retager	  sig	  (Marker	  1999:195.	  	  

Den	  grundlæggende	  tankegang	  bag	  den	  deskriptive	  repræsentation,	  er	  at	  repræsentan-‐

ten	  skal	  på	  alle	  måder	  ligne	  mest	  muligt	  den	  som	  han	  repræsenterer	  (Pitkin	  1967:61).	  	  

Det	  betyder	  at	  sammensætningen	  af	  et	  parlament,	  i	  størst	  mulig	  grad	  skal	  ligne	  sammen-‐

sætningen	  af	  befolkningen,	  således	  at	  man	  får	  et	  så	  repræsentativ	  parlament	  som	  muligt.	  	  

”True	  representation,	  these	  writers	  argue,	  requires	  that	  the	  legislature	  be	  so	  selected	  that	  

its	  composition	  corresponds	  accurately	  to	  that	  of	  the	  whole	  nation;	  only	  then	  is	  it	  really	  a	  

representative	  body”.	  (Pitkin	  19967:60)	  

	  

En	  af	  de	  første	  fortalere	  for	  denne	  deskriptive	  tankegang,	  var	  den	  amerikanske	  landsfa-‐

der	  og	  præsident	  John	  Adams.	  Han	  sagde	  at:	  ”	  The	  principal	  difficulty	  lies,	  and	  the	  greatest	  

care	  should	  be	  employed,	  in	  constituting	  this	  representative	  assembly.	  It	  should	  be	  in	  minia-‐

ture	  an	  exact	  portrait	  of	  the	  people	  at	  large.	  It	  should	  think,	  feel,	  reason,	  and	  act	  like	  them.”	  

(Adams	  1776).	  

Det	  vil	  sige	  at	  ifølge	  Adans	  så	  skulle	  sammensætningen	  parlamentet	  være	  en	  præcis	  kopi	  

af	  samfundet,	  således	  at	  parlamentet	  handlede,	  og	  tænkte	  på	  samme	  måde	  som	  det	  sam-‐

fund	  som	  de	  repræsenterede.	  Kun	  da	  det	  var	  en	  tro	  kopi	  af	  samfundet	  kunne	  det	  repræ-‐

sentere	  på	  en	  fuldkommen	  måde.	  

	  

Ifølge	  den	  deskriptive	  tilgang	  til	   repræsentation,	  så	  er	  det	   ikke	  så	  vigtigt	   for	  repræsen-‐

tanten	   hvilke	   afgørelser	   parlamentet	   tager,	   men	   mere	   hvilken	   sammensætning	   parla-‐
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mentet	  har.	  Pitkin	  siger	  at	  ”In	  political	  terms,	  what	  seems	  important	  is	  less	  what	  the	  legis-‐

lature	  does	  than	  how	  it	  is	  composed”	  (Pitkin	  1967:61).	  

Den	  deskriptive	  tilgang	  til	  repræsentation,	  er	  også	  den	  som	  i	  størst	  omfang	  har	  haft	  ind-‐

flydelse	  på	  valgsystemerne	  der	  er	  bygget	  op	  omkring	  Proportional	  Representation.	  Pitkin	  

påpeger	  at:	  ”Indeed,	  it	  may	  be	  argued	  that	  the	  fundamental	  principle	  of	  proportional	  rep-‐

resentation	  is	  the	  attempt	  to	  secure	  a	  representative	  assembly	  reflecting	  with	  more	  or	  less	  

mathematical	  exactness	  the	  various	  divisions	  in	  the	  electorate”.(Pitkin	  1967:61).	  	  

Tænker	  vi	  på	  det	  færøske	  valgsystem,	  så	  er	  det	  til	  dels	  bygget	  på	  denne	  deskriptive	  til-‐

gang	   til	   repræsentation.	  Ved	  det	  gamle	  valgsystem	  havde	  man	  en	   indbygget	  geografisk	  

repræsentation.	  Ved	  at	  have	  syv	  geografiske	  kredse,	  var	  tankegangen	  at	  man	  således	  sik-‐

rede,	  at	  den	  geografiske	  sammensætning	  af	  parlamentet	  reflekterede	  den	  reelle	  geografi-‐

ske	  sammensætning	  i	  befolkningen.	  	  

	  

Ved	  det	  nye	  valgsystem	  har	  man	  i	  princippet	  lagt	  op	  til	  at	  man	  får	  et	  så	  deskriptivt	  par-‐

lament,	  som	  overhoved	  muligt.	  Der	  er	   ingen	  restriktioner,	  det	  vil	  sige	  at	  alle	  kan	  vælge	  

alle.	  I	  teorien	  vil	  det	  betyde	  at,	  hvis	  alle	  vælger	  en	  repræsentant	  som	  ligner	  dem	  selv,	  så	  

får	  man	  et	  parlament	  der	   fuldkommen	  repræsenterer	  hele	  samfundet,	  og	  er	  en	  reel	  re-‐

flektering	  af	  samfundet,	  på	  den	  måde	  som	  bland	  andet	  John	  Adams	  ønskede	  sig.	  Men	  så-‐

ledes	  foreholder	  det	  sig	  dog	  ikke	  i	  virkeligheden.	  Som	  Marker	  påviser,	  så	  har	  repræsenta-‐

tion	  forskellige	  fokus,	  som	  både	  kan	  være	  individuelle	  og	  kollektive.	  Disse	  fokus	  kan	  væ-‐

re	   personlige,	   geografiske,	   funktionelle	   (klasser)	   og	   partier	   (politiske)	   (Marker	  

1999:193).	  Det	  vil	  sige	  at	  der	  er	  flere	  forskellige	  kriterier	  som	  vælgeren	  kan	  vælge	  ud	  fra.	  

Det	  fleste	  vælgere	  måske	  først	  og	  fremmest	  ud	  fra	  det	  politiske	  altså	  hvilket	  parti	  de	  er	  

mest	  enige	  i,	  dernæst	  kommer	  spørgsmålet	  om	  geografi,	  køn	  eller	  klasse.	  I	  praksis	  bety-‐

der	  det	  derfor	  at	  vælgeren	  ofte	  vælger	  en	  repræsentant	  ud	  fra	  et	  kriterium,	  og	  ikke	  den	  

som	  repræsenterer	  sig	  bedst	  i	  sin	  helhed	  ud	  fra	  en	  deskriptive	  tankegang.	  

4.1.2.	  Den	  substantielle	  dimension	  

Det	  tredje	  dimension	  er	  det	  som	  Marker	  kalder	  for	  den	  substantielle	  dimension,	  som	  si-‐

ger	  noget	  om	  repræsentation	  som	  en	  aktivitet.	  Hvad	  for	  nogle	  opgaver	  har	  repræsentan-‐

ten	  overfor	  dem	  som	  han	  repræsenterer,	  og	  hvor	  meget	  er	  han	  bundet	  til	  dem	  som	  han	  

repræsenterer	  I	  den	  klassiske	  repræsentationsteori	  skelner	  man	  i	  mellem	  to	  typer	  af	  re-‐

præsentanter,	  Trustee	  og	  Delegate	  (Heywood	  2007:248-‐249).	   	  Disse	  to	  teoretiske	  ideal-‐

typer	  af	  repræsentation	  definerer	  hvor	  meget	  repræsentanten	  er	  bundet	  til	  dem	  som	  han	  
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repræsenter.	  Man	  kan	  sige	  at	  grundlæggende	  handler	  det	  om	  repræsentanten	  er	  bundet	  

til	  sine	  vælgere	  eller	  han	  er	  bundet	  til	  sin	  egen	  overbevisning.	  Delegate	  ser	  repræsentan-‐

ten	  som	  en	  der	  er	  sendebud	  eller	  stedfortræder	  for	  dem	  som	  han	  repræsenterer,	  mens	  

Trustee	  ser	  repræsentanten	  som	  en	  agent	  der	  handler	  frit	  på	  vegne	  af	  dem	  som	  han	  re-‐

præsenterer.	  

	  

En	  af	  de	  store	  fortalere	  for	  Trustee	  typen	  af	  repræsentation,	  var	  den	  politiske	  filosof	  Ed-‐

mund	  Burke	  (1729-‐1797).	  I	  sin	  berømte	  tale	  til	  vælgerne	  i	  Bristol	  i	  1774,	  argumenterede	  

Burke	  for	  at	  repræsentantens	  rolle	  er	  at	  repræsentere	  hele	  nationen	  og	  ikke	  kun	  det	  lo-‐

kalområde	  som	  han	  kommer	  fra,	  og	  at	  parlamentets	  funktion	  er	  at	  varetage	  interesserne	  

for	  hele	  nationen.	  	  

Burke	  sagde	  blandt	  andet	  at:	  	  

”But	   parliament	   is	   a	   deliberative	   assembly	   of	   one	   nation,	   with	   one	   interest,	   that	   of	   the	  

whole;	  where,	  not	  local	  purposes,	  not	  local	  prejudices,	  ought	  to	  guide,	  but	  the	  general	  good,	  

resulting	  from	  the	  general	  reason	  of	  the	  whole.	  You	  choose	  a	  member	  indeed;	  but	  when	  you	  

have	  chosen	  him,	  he	   is	  not	  member	  of	  Bristol,	  but	  he	   is	  a	  member	  of	  parliament.”	  (Burke	  

1774)	  

	  

Her	  gør	  Burke	  klart,	  at	  når	  en	  repræsentant	  er	  blevet	  valgt	  ind	  i	  parlamentet,	  så	  er	  han	  

ikke	   længere	  en	  repræsentant	   for	  det	  område	  som	  han	  kommer	  fra,	  men	  en	  repræsen-‐

tant	  for	  hele	  nation	  og	  det	  fælles	  gode.	  

Men,	   på	  den	  anden	   side,	   så	  betyder	  det	   ifølge	  Burke,	   ikke	   at	   repræsentanten	   ikke	   skal	  

lytte	  til	  det	  folk	  han	  repræsenterer,	  men	  i	  stedet	  at	  den	  endelige	  afgørelse	  og	  hans	  stem-‐

me	  skal	  bygge	  på	  hans	  egen	  overbevisning.	  Derfor	  siger	  han	  at	  repræsentanten	  skal	  være	  

en	  Trustee	  der	  handler	  på	  vegne	  af	  folket,	  men	  efter	  sin	  egen	  overbevisning.	  	  	  

”That	  of	   constituents	   is	   a	  weighty	  and	   respectable	  opinion,	  which	  a	   representative	  ought	  

always	  to	  rejoice	  to	  hear;	  and	  which	  he	  ought	  always	  most	  seriously	  to	  consider.”	   	  (Burke	  

1774)	  

Så	   ifølge	  Burke,	  så	  er	  meningen	  hos	  dem	  som	  man	  repræsenterer	  noget	  man	  altid	  skal	  

”rejoice	  to	  hear”	  	  og	  ”most	  seriously	  consider”	  ,	  men	  repræsentanten	  må	  aldrig	  være	  blindt	  

bundet	  til	  dem	  som	  han	  repræsenterer.	  Fordi	  som	  Burke	  siger,	  så	  svigter	  repræsentan-‐

ten	  sin	  rolle,	  hvis	  han	  lytter	  for	  meget	  til	  dem	  som	  han	  repræsenterer.	  ”	  Your	  representa-‐

tive	  owes	   you,	  not	  his	   industry	  only,	   but	  his	   judgment;	   and	  he	  betrays,	   instead	  of	   serving	  

you,	  if	  he	  sacrifices	  it	  to	  your	  opinion.”	  (Burke	  1774)	  
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På	  den	  anden	  side,	   så	  har	  vi	  dem	  der	  mener	  at	   repræsentantens	  opgave	  er	  at	  være	  en	  

Delegate,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  han	  skal	  være	  et	  sendebud	  for	  dem	  som	  han	  repræsenterer.	  

En	  repræsentant	  der	  er	  delegate	  er	  fuldkommen	  bunden	  til	  de	  meninger	  og	  holdninger	  

som	  dem	  som	  han	  repræsenterer	  har.	  Han	  tager	  ingen	  afgørelse,	  uden	  at	  det	  samsvarer	  

med	  den	  holdning	  som	  dem	  som	  han	  repræsentere	  har.	  	  

	  

En	  af	  fortalerne	  for	  Delegate	  typen	  af	  repræsentation,	  var	  den	  franske	  filosof	  	  Jean-‐Jaques	  

Rousseau	  (1712	  -‐1778).	  Han	  sagde	  at:	  ”Thus	  deputies	  of	  the	  people	  are	  not,	  and	  cannot	  be	  

its	   representatives:	   they	   are	  merely	   its	   agents,	   and	   can	  make	   no	   final	   decisions.	   Any	   law	  

which	  the	  people	  have	  not	  ratified	  in	  person	  is	  null,	  it’s	  not	  a	  law”.	  (Rousseau	  citeret	  i	  To-‐

wer	  Sargent	  2009:68)	  

Her	   gør	   han	   klart,	   at	   folkets	   stedfortræder	   kun	   kan	   virke	   som	   agenter	   eller	   delegater,	  

hvilket	  betyder	  at	  de	  ikke	  kan	  tage	  nogen	  endelig	  beslutning	  selv,	  men	  er	  bundet	  til	  fol-‐

kets	  vilje,	  og	  kan	  kun	  tage	  beslutninger	  som	  dem	  som	  de	  repræsenterer	  kan	  acceptere.	  

Enhver	   beslutning	   der	   bliver	   taget	   uden	   den	   repræsenteredes	   vilje,	   er	   derfor	   i	   følge	  

Rousseau	  en	  ugyldig	  beslutning.	  	  

En	  repræsentant	  der	  ser	  sin	  rolle	  som	  en	  Delegate	  bør	  derfor	   få	  at	  vide	  på	   forhånd	   fra	  

dem	  som	  han	  repræsenterer,	  hvordan	  han	  skal	  agere	  og	  stemme	  i	  parlamentet.	  ”For	  him	  

(Rousseau	  red.)	  A	  representative	   is	  not	  an	   independent	  agent	  but	  one	  who	  acts	  only	  with	  

the	  constituent	  approval”.	  (Tower	  Sargent	  2009:68)	  

	  

Men	  ifølge	  Rehfeld	  er	  det	  for	  enkelt	  kun	  at	  forstå	  repræsentation	  som	  en	  aktivitet	  ud	  fra	  

disse	  to	  idealtyper	  Trustee	  og	  Delegate.	  Ifølge	  Rehfeld	  er	  der	  grundlæggende	  tre	  forskelle	  

i	  repræsentation,	  der	  går	  på	  tværs	  of	  disse	  to	  idealtyper.	  Disse	  man	  må	  være	  klar	  over	  for	  

fuldt	  at	  forstå	  repræsentation.	  (Rehfeld	  2009:215)	  De	  tre	  forskelle	  er:	  

1. Aims.	  Hvad	  er	  målet	  med	  repræsentationen.	  Er	  det	  at	  gøre	  det	  bedste	  for	  en	  grup-‐

pe,	  eller	  at	  gøre	  det	  bedste	  for	  helheden.	  

2. Source	  of	   judgement.	   Arbejder	  man	  ud	   fra	   sin	   egen	  overbevisning	   eller	   arbejder	  

man	  ud	  fra	  overbevisningen	  hos	  en	  tredje	  part.	  	  

3. Responsiveness.	  I	  hvor	  stor	  grad	  skal	  man	  være	  klar	  over	  sit	  genvalg.	  Skal	  man	  væ-‐

re	  mere	  lydhør,	  eller	  mindre	  lydhør.	  	  	  
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Grundlæggende	  så	  tænker	  man	  en	  Delegate	  som	  en	  der:	  1.	  Arbejder	  for	  en	  bestemt	  grup-‐

pe,	  2.	  Arbejder	  efter	  overbevisning	  hos	  en	  tredje	  part	  og	  3.	  Er	  meget	  lydhør.	  En	  Trustee	  

derimod:	  1.	  Arbejder	  for	  helheden,	  2.	  Arbejder	  ud	  fra	  egen	  overbevisning	  og	  3.	  Er	  mindre	  

lydhør.	  	  

	  

Men	  ifølge	  Rehfeld	  så	  er	  dette	  en	  simplificeret	  forståelse,	   fordi	   individuelt	   for	  en	  politi-‐

ker,	  så	  kan	  der	  være	  forskelle	  på	  Aims,	  Judgement	  og	  Responsiveness,	  det	  vil	  sige	  at	  politi-‐

kerens	  forståelse	  af	  at	  være	  en	  repræsentant,	  kan	  bestå	  af	  en	  vilkårlig	  fordeling	  af	  disse	  

tre	  forskelle,	  og	  ikke	  kun	  efter	  Trustee	  eller	  Delagte	  modellen	  (Rehfeld	  2009:215).	  Reh-‐

feld	  påpeger	  derfor	  at	  under	  de	  tre	  forskelle	  som	  han	  lister	  op,	  så	  findes	  der	  under	  hver	  

forskel	   to	   forskellige	   kombinationer.	   Derfor	   findes	   der	   ikke	   kun	   to	   ideal	   typer	   (Tru-‐

stee/Delaget),	  men	  2x2x2=8	  forskellige	  idealtyper,	  som	  man	  må	  være	  klar	  over	  for	  bedre	  

at	  forstå	  repræsentation	  (Rehfeld	  2009:221).	  	  

	  

Ser	  vi	  så	  på	  hvilken	  formel	  rolle	  de	  repræsentanter	  der	  bliver	  valgt	   ind	  i	  Lagtinget	  skal	  

have,	  så	  siger	  den	  færøske	  forfatningslov	  helt	  klart,	  at	  lagtingsmedlemmerne	  kun	  er	  bun-‐

det	  til	  deres	  egen	  overbevisning.	  

I	  forfatningsloven	  §	  23	  står	  det	  at:	  ”Lagtingsmænd	  er	  kun	  bundet	  til	  deres	  egen	  overbevis-‐

ning	  og	  ikke	  til	  forskrifter	  fra	  sine	  vælgere”.	  (Lov	  nr.	  103	  fra	  1994,	  egen	  oversættelse)	  	  

Det	  vil	  sige	  at	  det	  står	  skrevet	  i	  loven	  at	  de	  færøske	  lagtingsmænd	  kun	  skal	  handle	  ud	  fra	  

deres	  egen	  overbevisning,	  og	  derfor	  kan	  de	  formelt	  set	  kun	  handle	  som	  Trustee	  og	  ikke	  

som	  Delegate.	  Men	  således	  er	  det	  ikke	  i	  virkeligheden,	  fordi	  at	  de	  fleste	  politikere	  i	  et	  re-‐

præsentativt	  demokrati,	  er	  klar	  over	  at	  det	  grundlæggende	  handler	  om	  blive	  genvalgt,	  og	  

derfor	  må	   de	   være	   lydhøre	   overfor	   deres	   vælgere,	   og	   dermed	   arbejde	   for	   en	   gruppe	   i	  

stedet	  for	  hele	  nationen.	  

Derfor	  kan	  vi	  i	  stedet	  bruge	  Rehfelds	  forståelse,	  hellere	  en	  kun	  Trustee	  eller	  Delagte.	  Det	  

betyder	  at	  selvom	  rollen	  formelt	  set	  er	  en	  Trustee,	  så	  kan	  et	  lagtingsmedlem	  reelt	  være:	  

Aims:	  arbejder	  for	  en	  lille	  gruppe.	  Judgement:	  Ud	  fra	  sin	  egen	  overbevisning.	  Responsive-‐

ness:	  Være	  lydhør	  og	  klar	  på	  genvalg.	  	  

	  

Et	  andet	  relevant	  spørgsmål,	  er	  om	  man	  ovehovedet	  skal	  forstå	  repræsentation	  i	  forhol-‐

det	  en	  til	  en.	  Det	  vil	  sige	  at	  en	  politiker	  der	  får	  en	  stemme,	  så	  skal	  repræsentere	  denne	  

specifikke	  stemme.	  Pitkin	  konkluderer	   i	  sin	  bog,	  at	  måske	  skal	  repræsentation	  forstås	   i	  

en	  bredere	  sammenhæng,	  således	  at	  repræsentation	  ikke	  skal	  forstås	  som	  at	  det	  er	  den	  
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enkelte	   politiker	   der	   repræsentere	   den	   enkelte	   vælger,	  men	   ”a	  public,	   institutionalized	  

arrangement	  involving	  many	  people	  and	  groups(…).”	  (Pitkin	  1967:221).	  Det	  vil	  sige	  at	  re-‐

præsentation	  ikke	  skal	  forstås	  som	  den	  enkelte	  repræsentant	  eller	  vælger,	  men	  som	  det	  

overordnede	  system	  og	  funktion.	  Forstået	  i	  den	  kontekst	  betyder	  §23	  i	  forfatningsloven	  

jo	  at	  de	  færøske	  medlemmer	  af	  Lagtinget	  ikke	  er	  bundet	  til	  sine	  vælgere,	  men	  netop	  re-‐

præsenterer	  en	  overordnet	  politisk	  funktion,	  som	  er	  repræsentativitet.	  

4.1.3.	  Geografisk	  repræsentation	  

Den	  fjerde	  dimension	  er	  spørgsmålet	  om	  geografi	  og	  repræsentation.	  Lipset	  og	  Rokkan	  

undersøger	  i	  deres	  komparative	  værk	  fra	  1967	  Party	  Systems,	  and	  Voter	  Alignments,	  hvil-‐

ke	  politiske	  konflikter	  er	  afgørende	  for	  det	  politiske	  partiers	  tilblivelse.	  Her	  argumenter	  

de	   for	  at	  spørgsmålet	  om	  geografi	  er	  et	  af	  det	  mest	  grundlæggende	  politiske	  konflikter	  

der	  findes	  i	  de	  fleste	  politiske	  systemer.	  De	  opstiller	  en	  model	  med	  nogle	  politiske	  kløf-‐

ter(cleaveges),	   som	  er	   grundlæggende	   for	   flest	   alle	  politiske	  partier	  og	   systemer.	  Disse	  

kløfter	  er	  baseret	  på	  to	  dimensioner	  eller	  akser,	  en	  functional	  dimension	  og	  en	  territorial	  

dimension(Lipset	  og	  Rokkan	  1967:10).	  	  	  

	  

Tabel	  4.1.3.	  politiske	  cleaveges	  

	  
Den	  funktionelle	  dimension	  omhandler	  politiske	  konflikter,	  der	  går	  på	  tværs	  af	  den	  terri-‐

toriale	  dimension.	  På	  punkt	  a	  på	  skalaen	  finder	  vi	  konflikter	  som	  f.eks.	  forholdet	  mellem	  

producenter	  og	  købere	  eller	  arbejder	  og	  arbejdsgiver.	  På	  punkt	   i	   finder	  vi	  mere	  ideolo-‐

gisk	  betingede	  konflikter,	  f.eks.	  spørgsmål	  om	  religion	  og	  kirke.	  Den	  territoriale	  dimensi-‐

on	  derimod	  omhandler	  spørgsmålet	  om	  Centrum	  vs.	  Periferi,	  som	  i	  det	  nordiske	   lande,	  
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historisk	  er	  blevet	  synlig	  i	  kampen	  mellem	  	  landmænd	  (peasents)	  der	  repræsenterer	  pe-‐

riferien	  på	  den	  ene	  side	  og	  den	  centrale	  elite	  af	  embedsmænd	  og	  adelen	  på	  den	  anden	  

side	  (Lipset	  og	  Rokkan	  1967:20).	  	  	  

	  

Derfor	  er	  Lipset	  og	  Rokkans	  pointe,	  at	  en	  af	  de	  mest	  grundlæggende	  politiske	  konflikter	  i	  

flest	  alle	  politiske	  systemer,	  er	  konflikten	  i	  mellem	  byerne	  (centrum)	  og	  ydreområderne	  

(periferi).	  Dette	  understreger	  derfor	  hvor	  vigtigt	  spørgsmålet	  om	  geografisk	  repræsenta-‐

tion	  er,	  da	  det	  jo	  omhandler	  en	  af	  de	  mest	  grundlæggende	  konflikter	  i	  politik.	  	  	  

	  

Dernæst	  kan	  man	  sige	  at	  geografi	  er	  også	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  at	  sikre	  en	  deskriptiv	  repræ-‐

sentation,	  således	  at	  der	  er	  en	  proportional	  sammenhæng	  mellem	  geografi	  og	  repræsen-‐

tation,	  som	  var	  ønsket	  bag	  argument	  1	  i	  lovforslaget.	  

Den	  mest	  benyttede	  måde	  til	  at	  sikre	  denne	  geografiske	  repræsentation	  er	  ved	  at	  benytte	  

valgkredse	  der	  er	  definerede	  geografisk.	  Rehfeld	  argumenterer	  for	  at	  tradionelt	  set	  har	  

grupper	  af	  mennesker	  defineret	   sig	   selv	  geografisk	  hellere	  end	  ud	   fra	  køn,	   klasse	  eller	  

rase,	   og	   derfor	   er	   en	   geografisk	   opdeling	   af	   en	   valgkreds	   en	   naturlig	   enhed(Rehfeld	  

2005:8).	  

Latner	  og	  McGann	  har	  også	  påvist	  et	  PR	  valgsystem	  med	  kun	  en	  stor	  valgkreds,	  skaber	  en	  

forholdsvis	   proportional	   geografisk	   repræsentation(Latner	   og	  McGann	   2005:710).	   Dog	  

ikke	  en	  perfekt	   fordeling,	  hvilket	  også	  er	  urealistisk	   i	   et	  PR	  valgsystem,	  da	  man	   jo	  kan	  

forvente	  at	  folk	  stemmer	  ud	  fra	  andre	  parametre	  end	  geografi.	  

Farrell	  påpeger	  at	  størrelsen	  af	  kredsen	  er	  vigtig	   for	  hvor	  proportional	  repræsentation	  

bliver.	  Han	  siger	  blandt	  andet	  at:	  "The	  general	  consensus	  is	  that	  district	  magnitude	  has	  the	  

greatest	  effect	  on	  the	  overall	  proportionality	  of	  the	  result:	  the	  larger	  the	  district	  magnitude	  

the	  more	  proportional	   the	   translation	  of	  votes	   to	  seats”.	  (Farrell	   2011:6)	   Så	   alt	   i	   alt	   kan	  

man	   sige	   at	   der	   ud	   fra	   et	   teoretisk	   synspunkt,	   kan	   argumenters	   for	   at	   en	  ændringen	   i	  

valgsystemet	   til	   kun	   en	   national	   kreds,	   ville	  medføre	   en	  mere	   proportional	   fordeling	   i	  

den	  geografiske	  repræsentation.	  

	  

Men	  man	  kan	  også	  spørge	  hvorfor	  det	  overhovedet	  nødvendigt	  med	  geografisk	   repræ-‐

sentation?	  Det	  er	  det,	  fordi	  at	  geografisk	  repræsentation	  bygger	  på	  den	  forudsætning	  at	  

et	   land	  er	   forskelligt,	  og	  de	  forskellige	  geografiske	  dele	  af	  et	   land	  derfor	  har	   forskellige	  

politiske	  ønsker	  og	  interesser(Eulau	  et	  al.	  1959:746).	   	  Disse	  forskellige	  politiske	  ønsker	  

og	  interesser	  kan	  man	  kun	  varetage	  ved	  at	  have	  repræsentanter	  der	  kommer	  fra	  de	  for-‐
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skellige	  områder,	  fordi	  at	  de	  bedst	  kan	  forstå	  og	  vide	  hvilke	  behov	  og	  ønsker	  det	  speci-‐

fikke	  område	  har.	  Dette	  var	  også	  noget	  som	  Montesquieu	  påpegede	  i	  sit	  værk	  ”The	  Spirit	  

of	  the	  Laws”	  hvor	  han	  blandt	  andet	  sagde	  at:	  ”One	  knows	  the	  needs	  of	  one’s	  own	  town	  bet-‐

ter	  than	  those	  of	  other	  towns	  (…)	  it	  is	  proper	  for	  the	  inhabitants	  of	  each	  principal	  town	  to	  

choose	  a	  representative	   from	   it”.	  (Montesquieu	   1989:159).	   Det	   vil	   sige	   at	   de	   forskellige	  

områder	  kender	  bedst	  deres	  politiske	  ønsker,	  og	  derfor	  skal	  de	  også	  selv	  vælg	  en	  repræ-‐

sentant.	  

	  

Latner	  og	  McGann	  argumenter	  også	  for	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  en	  proportionel	  deskrip-‐

tiv	  repræsentation,	  selv	  om	  der	  er	  forskellige	  typer	  af	  repræsentanter.	  De	  skelener	  i	  mel-‐

lem	  dem	  der	  sigter	  i	  mod	  at	  arbejde	  for	  et	  specifikt	  område	  eller	  dem	  der	  sigter	  i	  mod	  at	  

arbejde	  for	  the	  national	  good.	  Ifølge	  Latner	  og	  McGann	  er	  den	  geografiske	  repræsentati-‐

on	  vigtig,	  fordi	  at	  den	  nemlig	  sikrer	  en	  slags	  balance	  i	  mellem	  disse	  to	  modstridende	  inte-‐

resser	   og	   stilarter	   af	   repræsentation(Latner	   og	  McGann	   2005:711).	   Dette	   er	   også	   den	  

grundlæggende	  pointe	  hos	  Lipset	  og	  Rokkan,	   at	  politik	  grundlæggende	  har	  en	   to	  mod-‐

stridende	  interesser	  i	  form	  af	  geografisk	  konflikt	  i	  mellem	  centrum	  og	  periferi.	  
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4.2	  Empiri	  

4.2.1.	  Geografiske	  udfordringer	  med	  valgsystemet	  
	  
Som	  vi	  redegjorde	  for	  i	  indledningen,	  så	  var	  det	  første	  argument	  for	  at	  gennemføre	  æn-‐

dringen,	  at	  det	  ville	  medføre	  en	  jævnere	  geografisk	  fordeling	  af	  mandaterne.	  Delingen	  af	  

mandaterne	   i	   valgloven	   fra	  1978,	   var	  baseret	  på	   andelen	  af	   stemmeberettigede	   til	   lag-‐

tingsvalget	  i	  1974.	  I	  diskussionen	  af	  valgsystemet	  fra	  1978	  kan	  man	  se,	  at	  den	  matemati-‐

ske	   fordeling	  af	  mandaterne	  baseret	  på	  de	   stemmeberettigede	   til	   lagtingsvalget	   i	  1974	  

kun	  gav	  1	  mandat	  til	  Sandoy.	  Det	  ændrede	  man	  dog	  politisk,	  således	  at	  der	  skulle	  vælges	  

27	  kreds	  mandater	  og	  Sandoy	  således	  fik	  2	  mandater,	  selvom	  de	  matematisk	  kun	  var	  be-‐

rettiget	   til	  1	  mandat	   (Løgtingstíðindi	  1977:270).	  Derfor	  var	  der	  en	  vis	  manglende	  pro-‐

portionalitet	  i	  valgsystemet	  fra	  starten	  af.	  	  

	  

Siden	  1978	  har	  Færøerne	  har	  været	  ud	  for	  stor	  udvikling	  og	  urbanisering	  og	  det	  samlede	  

folketal	   er	  blevet	  højre.	  Det	  har	  betydet	  at	  valgkredsen	  Suðurstreymoy,	  hvor	  Tórshavn	  

ligger,	  har	  fået	  et	  langt	  højere	  folketal,	  end	  hvad	  den	  havde	  i	  1978,	  hvilket	  betød	  at	  den	  

havde	  langt	  færre	  mandater,	  end	  hvad	  var	  deskriptivt	  korrekt	  i	  forhold	  til	  folketallet.	  

Folketal(% Mandater(% Folketal(% Mandater(% Folketal(% Mandater(%
Valgkreds 1977 1978 1990 1990 2004 2004
Norðoyggjar 13,5% 15,6% 12,9% 15,6% 12,5% 12,5%
Eysturoy 21,5% 18,8% 22,1% 21,9% 22,3% 21,9%
N.:Streymoy 7,7% 9,4% 7,9% 6,3% 7,9% 9,4%
S.:Streymoy 32,7% 31,3% 35,1% 28,1%,* 37,7% 31,3%
Vágar 6,7% 6,3% 6,2% 6,3% 6,0% 6,3%
Sandoy 4,1% 6,3% 3,7% 6,3% 3,1% 6,3%
Suðuroy 13,8% 12,5% 12,2% 15,6% 10,5% 12,5%
Sammenlagt 100% 100,0% 100% 71,9% 100% 100%

*,S.,Streymoykreds,får,kun,28,1%,af,mandaterne,,da,den,kun,får,et,udjævningsmandat

Folketallet(fra(1977(er(fra(folketællingen(22.(sept.(1977((Danmarks(Statistik(1979)

Folketallene(fra(1.(jan.(1990(og(1.(jan(2004(er(hentet(fra((Hagstova(Føroya(2015)

Mandatfordelingen(for(1978(og(1990(er(fra((Ísakson(2003)(og(2004((Kringvarp(Føroya(2004)

Tabel:4.2.1.:Forholdet:mellem:folketal:og:mandater:i:%,:1978,:1990:og:2004

	  
	  

For	  at	  illustrere	  denne	  problematik,	  har	  vi	  i	  tabel	  4.2.1	  sat	  den	  procentvise	  del	  af	  folketal	  

og	  mandater	   i	   1978,	   1990	   og	   2004.	  Her	   kan	  man	   se	   hvordan	  der	   gradvis	   er	   blevet	   en	  

mindre	   proportional	   fordeling	   af	   mandaterne	   i	   forhold	   til	   folketallet	   	   for	   specielt	  

Suðurstreymoy.	  
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I	  1977,	  da	  valgloven	  blev	  lagt	  for	  Lagtinget,	  boede	  der	  32,7	  %	  af	  den	  færøske	  befolkning	  i	  

Suðurstreymoy	  kreds.	  Ved	  valget	  året	  efter	  i	  1978	  fik	  Suðurstreymoy	  kreds	  10	  mandater.	  

8	   kredsmandater	   og	   2	   udjævningsmandater	   (Ísakson	   2003:167),	   hvilket	   var	   31,3%	   av	  

mandaterne	  i	  Lagtinget,	  hvilket	  er	  acceptabel	  proportionalt	  i	  henhold	  til	  befolkningstallet	  

på	  32,7%.	  

	  

Men	  går	  vi	  så	  12	  år	  frem,	  til	  valget	  i	  1990,	  så	  kan	  man	  se	  at	  problemerne	  begynder	  at	  bli-‐

ve	  åbenlyse.	  I	  1990	  bor	  35,1%	  af	  den	  færøske	  befolkning	  i	  Suðurstreymoy,	  men	  ved	  val-‐

get	  i	  1990	  får	  de	  kun	  28,1%	  af	  mandaterne.	  Den	  tilbagegang	  i	  den	  procentvise	  deling	  af	  

mandaterne	  i	  1990	  i	  forhold	  til	  1978,	  skyldes	  at	  Suðurstreymoy	  i	  1990	  kun	  fik	  et	  udjæv-‐

ningsmandat	   i	   forhold	   til	   1978	  da	  de	   fik	  2	  udjævningsmandater	   i	   tillæg	   til	   de	  8	  kreds-‐

mandater.	  Dette	  påpeger	  også	  udfordringerne	  med	  valgsystemet,	  at	  Suðurstreymoy	  var	  

tvunget	  til	  at	  få	  mindst	  to	  udjævningsmandater,	  bare	  for	  at	  være	  nogenlunde	  proportio-‐

nalt	  repræsenteret.	  

	  

Går	  vi	  så	  frem	  til	  det	  sidste	  valg	  med	  det	  gamle	  valgsystem,	  valget	  i	  2004,	  så	  var	  svaghe-‐

derne	  med	   den	   geografiske	   deling	   af	  mandaterne	   stadig	  meget	   tydelige.	   I	   2004	   boede	  

37,7%	   af	   alle	   færingerne	   i	   Suðurstreymoy	   kreds.	   Ved	   valget	   i	   2004	   blev	   der	   valgt	   10	  

mandater	   i	   Suðurstreymoy	   kreds.	   8	   kredsmandater	   og	   2	   udjævningsmandater,	   hvilket	  

svarede	  til	  31,3%	  af	  mandaterne	  i	  Lagtinget.	  Dette	  illustrerer	  udfordringerne	  med	  valg-‐

systemet	  før	  ændringen	  i	  2007.	  Over	  en	  periode	  på	  26	  år,	  var	  andelen	  af	  den	  færøske	  be-‐

folkning	  i	  Suðurstreymoy,	  steget	  fra	  32,7	  til	  35,7%,	  mens	  andelen	  af	  mandater,	  betinget	  

af	  mindst	  to	  tillægsmandater,	  stadig	  var	  den	  samme	  omkring	  31,3%.	  	  

	  

Dernæst	  at	  befolkningstallet	   i	  udkantsområderne	  er	  blevet	  mindre,	  hvilket	  har	  medført	  

en	  overrepræsentation.	  Folketallet	   i	  Sandoy	  er	  mindsket	  4,1%	  i	  1978	  og	  til	  3,1%	  2004,	  

alligevel	   har	   de	   fået	  mindst	   6,3%	   af	  mandaterne.	   Samme	   udvikling	   kan	   ses	   i	   Suðuroy,	  

hvor	  kredsen	  var	  underrepræsenteret	  i	  1978	  og	  overrepræsenteret	  i	  2004,	  hvilket	  skyl-‐

des	   at	   folketallet	   er	  mindsket	   fra	   13,8%	   i	   1978	   og	   til	   10,5%	   i	   2004.	   Alt	   dette	   illustrer	  

hvorfor	  der	  var	  en	  vilje	  til	  at	  få	  rettet	  den	  geografiske	  fordeling	  af	  mandaterne.	  

	  

Dernæst	  kan	  man	  også	  påpege,	  at	  uddelingen	  af	  udjævningsmandater,	  først	  og	  fremmest	  

skete	  på	  baggrund	  af	  partiernes	  antal	  af	  stemmer.	  Det	  vil	  sige	  at	  udjævningsmetoden	  tog	  

udgangspunkt	  i	  hvor	  mange	  stemmer	  et	  parti	  havde	  fået,	  og	  prøvede	  så	  at	  uddele	  udjæv-‐



Én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi	   	   Speciale	  af	  Pól	  R.	  Wolles	  

	   39	  

ningsmandater	  til	  de	  partier,	  der	  var	  berettiget	  til	  flere	  mandater	  end	  det	  som	  de	  har	  fået	  

efter	   kredsmandaterne.	   Først	   derefter,	   blev	   der	   uddelt	   hvilke	   kreds	   disse	   udjævnings-‐

mandater	  faldt	  til(Hansen	  2003:85).	  Det	  vil	  sige	  at	  udjævningsmandaternes	  først	  formål,	  

var	  ikke	  at	  skabe	  en	  udjævning	  i	  forhold	  til	  den	  geografiske	  fordeling	  af	  mandaterne,	  men	  

heller	  en	  udjævning	  i	  forhold	  til	  fordelingen	  af	  stemmer	  til	  partierne.	  Derfor	  blev	  det	  og-‐

så	   lidt	   trivielt,	  om	  f.eks.	  Suðurstreymoy	  fik	  et,	   to	  eller	   tre	  udjævningsmandater.	  Hvilket	  

understreger	  vigtigheden	  at	  få	  korrigeret	  den	  geografiske	  repræsentation	  i	  valgsystemet.	  

	  

Det	  rejser	  så	  det	  store	  spørgsmål,	  hvor	  gjorde	  man	  ikke	  bare	  det	  åbenlyse,	  og	  udregnede	  

mandatfordelingen	  i	  kredsene	  på	  ny,	  på	  baggrund	  af	  folketallet	  i	  2007,	  i	  stedte	  for	  at	  re-‐

volutionere	  hele	  valgsystemet?	  

Det	  korte	  svar	  på	  det	  spørgsmål	  er	  at	  det	  ikke	  var	  en	  mulighed	  rent	  politisk.	  For	  det	  før-‐

ste,	  så	  ville	  det	  betyde	  at	  Suðurstreymoy	  skulle	  få	  nogle	  flere	  mandater,	  og	  dem	  ville	  man	  

så	  være	  nød	  til	  at	  tage	  nogle	  af	  andre	  kredse.	  Disse	  kredse	  ville	  være	  Sandoy	  og	  Suðuroy,	  

som	  er	  overrepræsenterede.	  Men	  det	  ville	  være	  en	  politisk	  selvmordsaktion	  at	  være	  den	  

politiker	  der	   fjernede	  et	  mandat	   fra	  Sandoy	  eller	  Suðuroy.	  Specielt	   i	   Sandoy	  hvor	  der	   i	  

forvejen	  kun	  var	  to	  mandater,	  var	  det	  ikke	  politisk	  realistisk	  at	  man	  skulle	  miste	  halvde-‐

len	  af	  sine	  mandater.	  

	  

En	  anden	   løsning	  kunne	  være	  at	   forhøje	   antallet	   af	  medlemmer	   i	   Lagtinget.	  Taagepera	  

har	  bland	  andet	  påpeget	  at	  der	  er	  en	   tendens	   til	  at	  størrelsen	  af	  parlamentet	  svarer	   til	  

kubikroden	  af	  folketallet(Taagepera	  1972).	  Ud	  fra	  Taagepera	  modellen,	  så	  skulle	  det	  ret-‐

te	  tal	  af	  medlemmer	  i	  Lagtinget	  være:	  

	   48244! 	  ≈	  36	  medlemmer	  

Disse	  ekstra	  fire	  medlemmer	  i	  Lagtinget,	  kunne	  så	  gå	  til	  de	  kredse	  der	  var	  underrepræ-‐

senterede.	  På	  den	  måde	  kunne	  Suðurstreymoy	  få	  en	  mere	  proportional	  repræsentation	  

uden	  at	  det	  var	  på	  bekostning	  af	  Suðuroy	  og	  Sandoy.	  Men	  det	  viste	  sig	  at	  der	  var	  heller	  

ikke	  politisk	  opbakning	  for	  at	  forhøje	  antallet	  af	  medlemmer	  i	  Lagtinget.	  Tværtimod,	  så	  	  

har	  der	  været	  snak	  om	  at	  mindske	  om	  antallet	  af	  medlemmer	  i	  Lagtinget.	  Argumenterne	  

har	  blandt	  andet	  været	  at	  det	  vil	  være	  billigere,	  og	  gøre	  Lagtinget	  mere	  effektivt,	  da	  der	  

er	   færre	   personer	   der	   er	   direkte	   involverede	   da	   der	   skal	   tages	   afgørelser	   i	   Lagtinget(	  

Jákupsstovu	  2011:4).	  
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Men	  som	  sagt,	  så	  var	  der	  ikke	  nogen	  form	  for	  politisk	  opbakning	  for	  disse	  løsninger,	  og	  

derfor	  valgte	  man	  at	  revolutionere	  hele	  valgsystemet,	  med	  kun	  at	  have	  en	  kreds.	  

	  

4.2.2.	  Valget	  i	  2004	  

Før	  vi	  undersøger	  effekten	  af	  ændringen,	  skal	  vi	  først	  se	  på	  hvordan	  situationen	  var	  efter	  

valget	  i	  2004.	  I	  tabel	  4.2.2.	  har	  vi	  udregnet	  et	  proportionality	  ratio	  for	  hver	  enkelt	  kreds,	  

baseret	  på	  (Latner	  og	  McGann	  2005).	  Et	  ratio	  i	  mellem	  0,9	  og	  1,1	  regnes	  for	  at	  være	  pro-‐

portionalt.	  	  

	  

Valgkreds Folketal Folketal-% Mandater Mandater-% Prop.-Ratio
Norðoyggjar 6.011%%%%%%%%%% 12,5% 4 12,5% 1,00
Eysturoy 10.731%%%%%%%% 22,3% 7 21,9% 0,98
N.-Streymoy 3.828%%%%%%%%%% 7,9% 3 9,4% 1,18
S.-Streymoy 18.169%%%%%%%% 37,7% 10 31,3% 0,83
Vágar 2.873%%%%%%%%%% 6,0% 2 6,3% 1,05
Sandoy 1.496%%%%%%%%%% 3,1% 2 6,3% 2,01
Suðuroy 5.070%%%%%%%%%% 10,5% 4 12,5% 1,19
I-alt 48.178%%%%%%%% 100% 32 100%

Proportionality-Ratio :%0,9%0%1,1%=%fuld%proportionalitet
Data: %(Kringvarp%Føroya%2004)%&%(Hagstova%Føroya%2015)

Tabel-4.2.2.-Proportionality-Ratio-valget-2004

	  
Ud	   fra	   tabel	  4.2.2.	   kan	  man	  se	  at	  de	  kun	  er	  Norðoyggjar,	  Eysturoy	  og	  Vágar	  der	  har	  et	  

proportionality	  ratio	  indenfor	  0,9	  og	  1,1	  og	  dermed	  en	  proportional	  fordeling	  af	  manda-‐

ter	  i	  forhold	  til	  folketallet.	  	  

Den	  eneste	  kreds	  der	  er	  underrepræsenteret	  er	  Suðurstreymoy,	  som	  vi	  også	  har	  diskute-‐

ret	  i	  afsnit	  4.2.1.	  Suðurstreymoy	  har	  et	  proportionality	  ratio	  på	  kun	  0,83.	  Selvom	  kredsen	  

har	  37,7%	  af	   folketallet,	   så	  har	  den	  kun	  31,3%	  af	  mandaterne,	   inklusiv	   to	  udjævnings-‐

mandater.	  	  

	  

De	   overrepræsenterede	   kredse,	   er:	   Norðurstreymoy	  med	   et	   ratio	   på	   1,18,	   hvilket	   nok	  

skyldes	  at	  de	  til	  valget	  i	  2004	  fik	  et	  udjævningsmandat	  i	  tillæg	  til	  de	  to	  kredsmandater.	  	  

Suðuroy	  med	  et	  ratio	  på	  1,19,	  og	  så	  Sandoy	  kreds	  med	  et	  proportionality	  ratio	  på	  hele	  

2,01.	  For	  Sandoy	  betyder	  det,	  at	  den	  har	  dobbelt	  så	  mange	  mandater,	  som	  den	  proporti-‐

onalt	  har	  ret	  til.	  Tabel	  4.2.2.	  viser	  også	  klart	  at	  det	  var	  udkantsområderne	  der	  mest	  var	  

overrepræsenteret	  i	  Lagtinget,	  mens	  det	  var	  hovedstadsområdet	  omkring	  Tórshavn	  der	  

var	  underrepræsenteret.	  
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Samlet	  betyder	  det	  at	  de	  tre	  udkantskredse,	  Norðoyggjar,	  Sandoy	  og	  Suðuroy	  kun	  står	  for	  

26,1%	  af	  det	  færøske	  folketal,	  mens	  de	  har	  31,3%	  af	  	  mandaterne,	  hvilket	  giver	  et	  samle	  

proportionality	  ratio	  på	  1,20.	  På	  den	  anden	  side	  har	  de	  to	  	  folkerigeste	  kredse	  Eysturoy	  

og	  Suðurstreymoy	  hele	  60%	  af	  folketallet,	  men	  kun	  53,2%	  af	  mandaterne,	  hvilket	  giver	  et	  

samlet	  proportionality	  ratio	  på	  0,88.	  

Ud	  fra	  tabel	  4.2.2.	  kan	  man	  derfor	  konkludere	  at	  40,8%	  af	  Færøerne	  er	  statistisk	  propor-‐

tionalt	  repræsenterede	  i	  forhold	  til	  folketal.	  Dette	  tal	  siger	  dog	  ingenting	  om	  vælgerne	  i	  

kredsen	  rent	  faktisk	  føler	  sig	  repræsenteret.	  

	  

4.2.3.	  Valget	  i	  2008	  

Siden	  kan	  vi	  se	  på	  det	  første	  valg	  efter	  at	  ændringen	  i	  valgsystemet	  var	  trådt	  i	  kraft.	  Lag-‐

tingsvalget	  19.01.	  2008.	  Her	  skal	  man	  dog	  være	  opmærksom	  på	  at	  dette	  var	  det	   første	  

valg	  efter	  ændringen,	  og	  derfor	  kan	  det	  være	  at	  effekterne	  af	  ændringen	  stadig	  ikke	  var	  

trådt	  i	  kraft	  hos	  vælgeren.	  Det	  tager	  jo	  tid,	  som	  vælger	  at	  vænne	  sig	  til	  et	  grundlæggende	  

nyt	  system.	  

I	  tabel	  4.2.3.	  kan	  man	  se	  fordelingen	  af	  folketal	  og	  mandater,	  samt	  proportionality	  ratio	  

fordelt	  over	  de	  gamle	  kredse.	  

Det	  første	  man	  kan	  se,	  er	  at	  man	  umiddelbart	  har	  fået	  rettet	  op	  på	  det	  store	  problem	  med	  

underrepræsentation	  i	  Suðurstreymoy	  kreds.	  Suðurstreymoy	  er	  nu	  proportionalt	  repræ-‐

senteret	  med	  et	  38,0%	  af	  befolkningen	  og	  39,4%	  af	  mandaterne,	  hvilket	  giver	  et	  propor-‐

tionality	  ratio	  på	  1,04.	  

Valgkreds Folketal Folketal-% Mandater Mandater-% Prop.-Ratio
Norðoyggjar 5.977%%%%%%%%%% 12,4% 5 15,2% 1,23
Eysturoy 10.929%%%%%%%% 22,6% 6 18,2% 0,80
N.-Streymoy 3.698%%%%%%%%%% 7,6% 2 6,1% 0,79
S.-Streymoy 18.397%%%%%%%% 38,0% 13 39,4% 1,04
Vágar 3.005%%%%%%%%%% 6,2% 2 6,1% 0,98
Sandoy 1.446%%%%%%%%%% 3,0% 1 3,0% 1,01
Suðuroy 4.908%%%%%%%%%% 10,1% 4 12,1% 1,19
I-alt 48.360%%%%%%%% 100% 33 100%

Proportionality-Ratio :%0,9%0%1,1%=%fuld%proportionalitet
Data:'(Kringvarp%Føroya%2008)%&%(Hagstova%Føroya%2015)

Tabel-4.2.3.-Proportionality-Ratio-valget-2008
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Derudover,	   så	  har	  både	  Vágar	  med	  en	  proportionality	   ratio	  på	  0,98	  og	  Sandoy	  med	  en	  

ratio	  på	  1,01	  fået	  en	  proportional	  fordeling.	  	  

Men	  har	  dog	  stadig	  kredse	  der	  er	  underrepræsenterede.	  I	  stedet	  for	  Suðurstreymoy,	  er	  

det	  nu	  kredsene	  Eysturoy	  og	  Norðurstreymoy	  der	  er	  under	  repræsenterede,	  med	  et	  pro-‐

portionality	  ratio	  på	  henholdsvis	  0,80	  og	  0,79.	  

Men	  det	  er	  stadig	  en	  del	  af	  udkantsområderne	  Norðoyggjar	  og	  Suðuroy	  der	  er	  overepræ-‐

senterede.	   Norðoyggjar	   er	   blevet	   overrepræsenterede	   i	   forhold	   til	   valget	   i	   2004,	   hvor	  

man	  er	  gået	  fra	  et	  proportionality	  ratio	  på	  1,0	  og	  til	  et	  på	  1,23	  i	  2008.	  Suðuroy	  kreds	  har	  

derimod	  status	  quo	  med	  et	  proportionality	  ratio	  på	  1,19,	  hvilket	  svarer	  til	  4	  mandater.	  

	  

Dette	  betyder	  at	  udkantsområderne	  Norðoyggjar,	  Sandoy	  og	  Suðuroy,	  samlet	  kun	  25,5%	  

af	  befolkningen,	  men	  30,3%	  af	  alle	  mandaterne.	  Det	   svarer	   til	   et	   samle	  proportionality	  

ratio	   på	   1,18.	   	   På	   den	   anden	   side	   så	   har	   de	   folkerigeste	   områder,	   Eysturoy	   og	  

Suðurstreymoy	  60,6%	  af	  folketal	  og	  57,6%	  af	  mandaterne.	  Det	  svarer	  til	  et	  proportionali-‐

ty	  ratio	  på	  0,95,	  hvilket	  er	   indenfor	  de	  proportionale	  grænser.	  Dette	  er	  en	  markant	  ud-‐

vikling	   i	   den	   proportionale	   retning	   i	   forhold	   til	   et	   samlet	   proportionality	   ratio	   for	   Ey-‐

sturoy	  og	  Suðurstreymoy	  i	  2004	  på	  0,88.	  

Det	  betyder	  at	  man	  ud	  fra	  tabel	  4.2.3.	  kan	  konkludere	  at	  ved	  valget	   i	  2008	  var	  det	  hele	  

48,5%	  af	  befolkningen	  der	  statistisk	  var	  proportionalt	  repræsenteret,	  i	  forhold	  til	  valget	  i	  

2004	  da	  dette	  tal	  var	  40,8%.	  

4.2.4.	  Valget	  i	  2011	  

Det	  sidste	  valg	  vi	  skal	  undersøge,	  var	  valget	  til	  Lagtinget	  den	  29.10.2011.	  Dette	  var	  det	  

næste	  valg	  efter	  ændringen,	  og	  derfor	  kan	  man	  forvente	  i	  større	  grad	  at	  se	  de	  fulde	  kon-‐

sekvenser	  af	  ændringen,	  da	  vælgere	  og	  politikere	  har	  haft	  et	  valg	  til	  at	  vænne	  sig	  til	  æn-‐

dringen.	  
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Valgkreds Folketal Folketal-% Mandater Mandater-% Prop.-Ratio
Norðoyggjar 5.818%%%%%%%%%% 12,0% 4 12,1% 1,01
Eysturoy 10.819%%%%%%%% 22,3% 6 18,2% 0,82
N.-Streymoy 3.831%%%%%%%%%% 7,9% 1 3,0% 0,38
S.-Streymoy 18.914%%%%%%%% 39,0% 13 39,4% 1,01
Vágar 3.061%%%%%%%%%% 6,3% 2 6,1% 0,96
Sandoy 1.358%%%%%%%%%% 2,8% 2 6,1% 2,17
Suðuroy 4.714%%%%%%%%%% 9,7% 5 15,2% 1,56
I-alt 48.515%%%%%%%% 100% 33 100%

Proportionality-Ratio :%0,9%0%1,1%=%fuld%proportionalitet
Data:'(Kringvarp%Føroya%2011)%&%(Hagstova%Føroya%2015)

Tabel-4.2.4.-Proportionality-Ratio-valget-2011

	  
	  

I	   tabel	  4.2.4.	   kan	  man	   se	   at	   Suðurstreymoy	  har	   stabiliseret	   sig	  på	   et	  proportionalt	   leje	  

med	  et	  proportionality	  ratio	  på	  1,01.	  Det	  viser	  klart	  at	  man	  har	  fået	  rettet	  det	  konkrete	  

problem	  med	  underrepræsentation	  i	  Suðurstreymoy.	  Derudover	  er	  både	  Norðoyggjar	  og	  

Vágar	  proportionalt	  repræsenterede	  med	  et	  ratio	  på	  henholdsvis	  1,01	  og	  0,96.	  Det	  ser	  ud	  

til	  at	  Vágar	  har	  stabiliseret	  sig	  på	  2	  mandater,	  mens	  Norðoyggjar	  i	  valgene	  2004,	  2008	  og	  

2011	  har	  svinget	  i	  mellem	  fire	  og	  fem	  mandater.	  

De	  underrepræsenterede	  områder	  er	  igen	  kredsene	  Eysturoy	  og	  Norðurstreymoy	  med	  et	  

proportionality	  ratio	  på	  henholdsvis	  0,82	  og	  0,38.	  Det	  ser	  ud	  til	  at	  Eysturoy	  har	  stabilise-‐

ret	  sig	  på	  6	  mandater,	  mens	  Norðurstreymoy	  svinger	  i	  mellem	  et	  og	  to	  mandater.	  

	  

Derudover	  så	  kan	  man	  tydeligvis	  se	  at	  det	  er	  udkantsområderne	  Sandoy	  og	  Suðuroy	  der	  

er	   overrepræsenterede,	  med	   et	   proportionality	   ratio	   på	   henholdsvis	   2,17	   og	   1,57.	   Det	  

skal	  dog	  sige	  at	  Sandoy	  befolkningsmæssigt	  er	  en	  så	  lille	  kreds,	  der	  kan	  være	  store	  ud-‐

sving	   i	  deres	  proportionality	  ratio	   fra	  valg	   til	  valg.	  Ved	  valget	   i	  2011	  gik	  de	   fra	  et	   til	   to	  

mandater,	  hvilket	  betyder	  en	  overrepræsentation.	  Derudover	   ser	  ud	   til	   at	   Suðuroy	  har	  

stabiliserede	  sig	  med	  en	  hvis	  overrepræsentation,	  da	  de	  både	  i	  2008	  og	  i	  2011	  har	  haft	  et	  

proportionality	  ratio	  over	  1,1.	  Dette	  selvom	  folketallet	  er	  mindsket	  med	  ca.	  200	  menne-‐

sker	  i	  denne	  periode.	  

	  

Samlet	  set	  så	  betyder	  dette	  at	  udkantsområderne	  Norðoyggjar,	  Sandoy	  og	  Suðuroy	  kun	  

har	  24,5%	  af	  befolkningen,	  mens	  de	  har	  hele	  33,4%	  af	  mandaterne.	  Det	  giver	  et	  samlet	  

proportionality	   ratio	   på	   1,36.	   I	   Praksis	   betyder	   det	   at	   ca.	   Hver	   fjerde	   færing	   bor	   i	   ud-‐

kantsområderne,	  mens	  de	  er	  repræsenterede	  med	  hvert	  tredje	  mandat	  i	  Lagtinget.	  
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På	  den	  anden	  side	  så	  har	  de	  to	  folkerigeste	  kredse,	  Eysturoy	  og	  Suðurstreymoy	  61,3%	  af	  

folketallet	  og	  57,6%	  af	  mandaterne.	  Det	  svarer	  til	  et	  samlet	  proportionality	  ratio	  på	  0,94,	  

hvilket	  er	  indenfor	  de	  proportionale	  grænser,	  og	  er	  ca.	  det	  samme	  som	  ved	  valget	  i	  2008.	  

Derfor	  kan	  man	  konkludere	  ud	  fra	  tabel	  4.2.4.	  at	  ved	  valget	  i	  2011	  var	  det	  57,3%	  af	  be-‐

folkningen	  der	  var	  statistisk	  proportionalt	  repræsenterede.	  Det	  betyder	  at	  man	  ved	  æn-‐

dringen	  i	  valgsystemet	  er	  gået	  godt	  17	  procentpoint	  op,	  fra	  40,8%	  i	  2004	  og	  til	  57,3%	  i	  

2011.	   Så	  ud	   fra	  det	  parameter	  kan	  man	  konkludere	  at	  overordnet	   set,	   er	  valgsystemet	  

blevet	  mere	  proportionalt	  i	  forhold	  til	  den	  geografiske	  fordeling	  af	  mandaterne.	  

4.2.5.	  Sammenfatning	  

Samlet	   set	  kan	  man	  derfor	  konkludere	  at	  ændringen	  har	  haft	  den	  ønskede	  effekt,	   	   i	   og	  

med	  at	  Suðurstreymoy	  har	  fået	  en	  proportional	  fordeling	  af	  sine	  mandater.	  Men	  derud-‐

over	  så	  peger	  tendensen	  på	  at	  det	  er	  udkantsområderne,	  specielt	  Sandoy	  og	  Suðuroy,	  der	  

overrepræsenterede.	   Udkantsområderne	   er	   gået	   fra	   et	   samlet	   proportionality	   ratio	   i	  

2004	  på	  1,20	  til	  1,36	  i	  2011.	  	  

På	  den	  anden	  side	  så	  peger	  tendensen	  i	  mod	  at	  det	  er	  områderne	  der	  ligger	  tæt	  opad	  ho-‐

vedstatsområdet,	  Eysturoy	  og	  Norðurstreymoy	  kreds,	  der	  er	  blevet	  underrepræsentere-‐

de	  som	  konsekvens	  af	  ændringen.	  	  

Men	  man	  kan	  konkludere	  at	  førhen	  var	  det	  selve	  valgsystemet	  der	  var	  skyld	  i	  at	  der	  var	  

under	  eller	  overrepræsentation.	  Men	  det	  er	  det	   ikke	   længere.	  Nu	  har	  man	  lagt	  hele	  be-‐

slutningsmagten	  ud	  til	  vælgeren,	  og	  	  det	  er	  derfor	  ene	  og	  alene	  vælgeren	  der	  afgør	  hvor	  

deskriptiv	  repræsentation	  bliver.	  	  

	  

Som	  før	  nævnt,	  så	  har	  Latner	  og	  McGann,	  med	  udgangspunkt	  i	  Holland	  og	  Israel,	  under-‐

søgt	  hvilken	  konsekvens	  et	  valgsystem	  med	  kun	  en	  national	  kreds	  har	  på	  den	  geografiske	  

repræsentation	  (Latner	  og	  McGann	  2005).	  	  Holland,	  Israel	  og	  Færøerne	  ligner	  hinanden	  

meget	  i	  og	  med	  at	  de	  har	  et	  valgsystem	  der	  er	  bygget	  omkring	  principperne	  Proportional	  

Repræsentation	  og	  har	  en	  national	  kreds.	  Derudover	  så	  det	  relativ	  små	  lande	  hvor	  man	  

kan	  forvente	  at	  geografiske	  	  repræsentation	  er	  mindre	  fremstående	  end	  i	  lande	  med	  en	  

mere	  spredt	  population	  (Latner	  og	  McGann	  2005:710).	  

	  Til	  det	  israelske	  parlament	  Knesset	  skal	  der	  vælges	  120	  medlemmer	  ud	  fra	  en	  stor	  nati-‐

onal	  kreds.	  Det	  hollandske	  parlament	  Tweede	  Kamer	  har	  et	  lignende,	  dog	  alligevel	  et	  lidt	  

anderledes	  system.	  Det	  150	  mandater	  i	  parlamentet	  bliver	  fordelt	  til	  partierne	  ud	  fra	  det	  

samlede	  resultat	  for	  hele	  landet.	  Alligevel	  har	  man	  18	  lokale	  valgkredse,	  hvor	  hvert	  parti	  
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laver	  en	  liste	  med	  kandidater	  til	  hver	  kreds.	  Derfor	  kan	  kandidaterne	  godt	  være	  opstillet	  

i	   flere	  forskellige	  kredse.	  Men	  i	  praksis	  betyder	  det	  at	  man	  har	  en	  valgkreds	  (Latner	  og	  

McGann	  2005:712).	  

	  

Latner	  og	  McGann	  konkluderer	   i	  deres	  undersøgelse	  at:	  ”We	  find	  that	  the	  legislatures	  of	  

Israel	   and	   the	   Netherlands	   are	   surprisingly	   representative	   geographically.(…)	  While	   the	  

main	  metropolitan	  areas	  are	  somewhat	  over-‐represented,	  so	  are	  the	  most	  peripheral	  areas.	  

It	   is	   the	   areas	   bordering	   the	   metropoles	   that	   are	   most	   under-‐represented”.	   (Latner	   og	  

McGann	  2005:710)	  

Så	  deres	  konklusion	  er	  klar.	  En	  national	  kreds	   skaber	  overordnet	  en	  hvis	  proportional	  

geografisk	   repræsentation,	  med	  en	  overvægt	   i	  hovedstadsområdet.	  Men	  det	  er	   specielt	  

udkantsområderne	  der	  overrepræsenterede,	  mens	  de	  er	  områderne	  der	  ligger	  op	  til	  ho-‐

vedstadsområdet	  der	  er	  underrepræsenterede.	  

	  

Sammenligner	  vi	  så	  vores	  resultater	  med	  det	  som	  de	  kommer	  frem	  til,	  så	  er	  resultaterne	  

overordnet	  meget	  ens.	  	  Som	  vi	  har	  påvist,	  så	  er	  ca.	  57%	  af	  befolkningen	  statistisk	  propor-‐

tionalt	  repræsenterede.	  Vi	  har	  ikke	  i	  samme	  omfang	  som	  dem	  påvist	  en	  overepræsenta-‐

tion	  i	  hovedstadsområdet,	  men	  der	  er	  ikke	  tale	  om	  underrepræsentation.	  Ser	  vi	  så	  på	  ud-‐

kantsområderne,	  så	  kan	  vi	  som	  Latner	  og	  McGann	  konstatere	  at	  de	  er	  overrepræsente-‐

rede,	  specielt	  i	  Suðuroy	  og	  Sandoy.	  Norðoyggjar	  har	  en	  mere	  proportional	  fordeling.	  Men	  

tendensen	  er	  ikke	  til	  at	  tage	  fejl	  af.	  Ser	  vi	  så	  på	  de	  underrepræsenterede	  områder	  på	  Fæ-‐

røerne,	   så	   er	   det	   områderne	   der	   ligger	   opad	   hovedstadsområdet.	   Eysturoy	   og	  

Norðurstreymoy	  er	  kredse	  der	  grænser	  op	  til	  Suðurstreymoy	  og	   ligger	   indenfor	  50	  mi-‐

nutters	  kørsel	   i	  bil	   fra	  Tórshavn.	  Vágar	  der	  også	  kan	  medregnes	  i	  disse	  områderne,	  har	  

en	  mære	  proportional	  fordeling.	  	  

Det	  er	  meget	   interessant	  at	  Norðurstreymoy,	  som	  er	  den	  kreds	  der	   ligger	   tættest	  opad	  

Tórshavn,	   også	   er	   den	   kreds	   der	  mest	   underrepræsenteret.	   Det	   styrker	   påstanden	   om	  

det	  er	  kredsene	  opad	  hovedstadsområdet	  der	  er	  mest	  underrepræsenteret.	  

Derfor	  kan	  man	  konkludere,	  at	  de	  geografiske	  tendenser	  Latner	  og	  McGann	  har	  påvist	  for	  

Israel	  og	  Holland,	  i	  	  højeste	  grad	  også	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  færøske	  valgsystem,	  om	  end	  

hovedstadsområdet	  ikke	  i	  helt	  samme	  omfang	  er	  overrepræsenteret.	  	  
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4.3.	  Diskussion	  

Hvad	  skyldes	  så	  disse	  resultater,	  hvorfor	  har	  ændringen	  i	  valgsystemet	  så	  stor	  effekt	  på	  

den	  geografiske	  repræsentation?	  	  

I	  (Wolles	  2013:	  29-‐32)	  har	  jeg	  en	  diskussion	  af	  nogle	  mulige	  forklaringer	  på	  de	  resultater	  

af	  den	  geografiske	  repræsentation,	  som	  vi	  kan	  se	  efter	  ændringen.	  Jeg	  vil	  bruge	  den	  dis-‐

kussion	  som	  udgangspunkt	  for	  nedenfor	  stående	  diskussion	  	  

	  

Som	  Latner	  og	  McGann	  har	  påvist,	  så	  medvirker	  en	  valgkreds	  til	  at	  hovedstadsområdet	  

bliver	  overrepræsenteret.	  Vi	  har	  ikke	  kunnet	  påvise	  en	  så	  stor	  overrepræsentation	  i	  ho-‐

vedstadsområdet	  på	  Færøerne.	  Ud	  fra	  tabel	  4.2.4	  kan	  man	  se	  at	  proportionality	  ratio	  for	  

Suðurstreymoy	   kun	   er	   1,01,	   i	   forhold	   til	   1,32	   og	   1,56	   for	   hovedstadsområderne	   i	   hen-‐

holdsvis	   Holland	   og	   Israel	   (Latner	   og	   McGann	   2005:716-‐719).	   	   Men	   at	   der	   er	   en	   for-‐

holdsvis	  overrepræsentation	  i	  hovedstadsområdet	  er	  ikke	  så	  unaturligt.	  Hovedstadsom-‐

rådet	  er	  ofte	  det	  folkerigeste	  område.	  Som	  man	  kan	  se	  i	  tabel	  4.2.4.	  så	  bor	  39%	  af	  færin-‐

gerne	  i	  	  hovedstadsområdet,	  når	  man	  så	  har	  et	  PR	  valgsystem,	  så	  vil	  det	  skabe	  grobund	  

for	  en	  solid	  repræsentation	  i	  det	  folkerigeste	  områder.	  	  

	  

Dernæst	  påpeger	  Latner	  og	  McGann	  at	  parlamentet	  ofte	  ligger	  i	  hovedstaden,	  og	  derfor	  

er	  det	  en	  tendens	  til	  at	  politiske	  ledere	  og	  kandidater	  af	  praktiske	  årsager	  bosætter	  sig	  i	  

hovedstadsområdet	  (Latner	  og	  McGann	  2005:716).	  	  Ser	  vi	  på	  de	  nuværende	  færøske	  par-‐

tiledere,	  så	  bor	  5	  af	  7	  i	  Suðurstreymoy	  kreds.	  Derfor	  opstår	  der	  naturligt	  en	  politisk	  over-‐

repræsentation	  i	  hovedstadsområdet,	  fordi	  at	  det	  er	  her	  politikere	  og	  de	  politiske	  institu-‐

tioner	  er	  samlet.	  	  

	  

Ser	  vi	  derimod	  på	  udkantsområderne,	  så	  viser	  både	  vores	  undersøgelse	  og	  den	  hos	  Lat-‐

ner	  og	  McGann,	   at	  udkantsområderne	  bliver	  overrepræsenterede	  med	  kun	  én	  national	  

valgkreds.	  Det	  kan	  forekomme	  at	  være	  lidt	  mærkeligt,	  da	  man	  ud	  fra	  et	  Proportional	  Re-‐

presentation	  synspunkt,	  vil	  forvente	  at	  et	  mindre	  folketal	  i	  udkantsområderne,	  også	  ville	  

udmønte	  sig	  i	  færre	  mandater.	  Hvilket	  også	  var	  essensen	  i	  kritikken	  fra	  modstanderen	  af	  

ændringen.	  Blandt	  andet	  pegede	  to	  forhenværende	  borgmestre	  i	  Klaksvík,	  at	  ændringen	  

ville	  medføre	  centralisering	  og	  udkantsområderne	  ville	  miste	  deres	  påvirkning	  (Jacobsen	  

2007)	  (Keldu	  2007).	  
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Men	  det	  har	  ikke	  vist	  sig	  at	  være	  tilfældet	  ud	  fra	  et	  deskriptivt	  synspunkt.	  En	  forklaring	  

på	  dette	  kan	  være	  at	  geografisk	  repræsentation,	  og	  det	  at	  have	  en	  repræsentant	   fra	  sit	  

eget	   geografiske	  område,	   tradionelt	   set	  og	   stadig,	   spiller	   en	   stor	   rolle	  hos	  den	   færøske	  

vælger.	  Jákupsstovu	  understreger	  at	  vigtigheden	  af	   lokal	  repræsentation	  også	  efter	  æn-‐

dringen,	  stadig	  står	  stærkt	  i	  bevidstheden	  hos	  de	  færøske	  vælgere,	  og	  de	  derfor	  ofte	  må	  

stemme	  strategisk	  således	  at	  de	  sikrer	  sig	  den	  lokale	  repræsentation,	  som	  har	  høj	  priori-‐

tet	  (Jákupsstovu	  2011:2).	  	  

	  

Men	   lad	  mig	   først	  prøve	  at	   forklare	  hvor	  stor	  betydning,	  det	  at	  vælge	  en	  repræsentant	  

der	  arbejder	  for	  at	  værne	  sin	  egen	  kreds	  har	  haft	   for	  det	  færøske	  samfund.	   Justinussen	  

argumenter	  for,	  at	  efter	  hjemmestyreloven	  blev	  indført	  i	  1948,	  har	  centrum-‐periferi	  væ-‐

ret	  det	  dominerende	   tema	   i	   færøsk	  politik	   (Justinussen	  1997:57).	  Det	  har	   i	   følge	   ifølge	  

Justinussen	   været	  medvirkende	   til	   at	   den	   politiske	   repræsentation	   på	   Færøerne	   båret	  

præg	  af	  klientelisme.	  	  

	  

”Kommunestrukturen	  med	   de	   52	   kommuner	   gjorde,	   at	   periferien	   i	   realiteten	   ikke	  

var	   i	   stand	   til	  at	   løse	   sine	  problemer	   lokalt.	  Valgsystemet	  med	  de	  7	  valgdistrikter,	  

sikrede	  på̊	  den	  anden	  side	  periferien	  en	  forholdsvis	  overrepræsentation	  (i	  forhold	  til	  

indbyggere	  i	  kredsen)	  i	  Lagtinget.	  Da	  periferien	  ikke	  kunne	  løse	  sine	  kollektive	  pro-‐

blemer	  lokalt,	  var	  Lagtinget	  i	  virkeligheden	  det	  eneste	  politiske	  forum	  de	  kunne	  be-‐

nytte.	  Lagtingsmanden	  fik	  derfor	  en	  overordentlig	  vigtig	  rolle	  som	  bygdens	  patron	  

(beskytter).	  Der	  opstod	  derfor	  en	  patron-‐klientel	  relation	  imellem	  Lagtingsmanden	  

med	  sæde	  i	  centrum	  og	  vælgerne	  i	  periferien.	  Denne	  relation	  skabte	  en	  bestemt	  poli-‐

tisk	  kultur	  som	  jeg	  vil	  kalde	  klientelisme.”	  (justinussen	  1997:58)	  

	  	  

I	  sin	  diskussion	  af	  den	  færøske	  erhvervspolitik	  i	  efterkrigstiden,	  konkluderer	  Laksá	  også,	  

at	  ifølge	  vælgerne,	  så	  var	  hovedopgaven	  for	  lagtingsmedlemmet,	  at	  sikre	  arbejdspladser	  

til	  sin	  egen	  kreds	  (Laksá	  2011:173).	  Denne	  klientelistiske	  repræsentation	  har	  haft	  så	  stor	  

påvirkning	  på	  det	  færøske	  samfund,	  at	  det	  bliver	  vurderet	  til	  at	  være	  en	  af	  hoved	  årsa-‐

gerne	  til	  det	  store	  kollaps	  i	  den	  færøske	  økonomi	  i	  1990’erne	  (Jákupsstovu	  2013:322).	  Så	  

der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  lokalrepræsentation	  i	  specielt	  ydreområderne,	  tradionelt	  set	  har	  

haft	  meget	  stor	  betydning	  for	  de	  færøske	  vælgere,	  og	  derfor	  er	  det	  naturligt	  at	  den	  stadig	  

gør	  det	  efter	  ændringen	  i	  2007.	  
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Den	   færøske	   samfundsforsker	  Dennis	  Holm	   har	   også	   konstateret,	   at	   retorikken	   i	   valg-‐

kampen	   op	   til	   lagtingsvalget	   i	   2011,	   i	   høj	   grad	   bar	   præg	   af	   spørgsmålet	   om	   centrum-‐

periferi.	  ”Valgkampen	  bar	  derudover	  præg	  af	  et	  større	  strid	  i	  mellem	  udkantsområderne	  og	  

centrum.	  Hvor	  kandidaterne	  i	  udkantsområderne	  var	  i	  mod	  reformer,	  som	  de	  udtrykte	  var	  

sat	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  i	  hovedstadsområdet.”	  (Holm	  2011:160.	  Egen	  oversættelse)	  

	  Specielt	  var	  det	  spørgsmålet	  om	  en	   fiskerireform,	  der	  prægede	  debatten.	  Blandt	  andet	  

pegede	  Holm	  på	  at:	  ”I	  udkantsområderne,	  Suðuroy,	  Sandoy	  og	  specielt	  i	  Norðoyggjar,	  blev	  

dette	   (fiskerireformen	   red.)	   opfattet	   som	   en	   ressourceskat	   der	   blev	   pålagt	   udkantsområ-‐

derne,	   hvor	   indtægterne	   skulle	   finansiere	   den	   offentlige	   sektor	   i	   Tórshavn”	   (Holm	  

2011:157.	  Egen	  oversættelse)	  	  

Det	  vil	  sige	  at	  retorikken	  i	  valgkampen	  2011	  bar	  meget	  præg	  af	  en	  os-‐mod-‐dem	  holdning,	  

hvor	   det	   var	   vigtigt	   for	   udkantsområderne	   at	   stå	   sammen,	   og	   få	   valgt	   repræsentanter,	  

der	   kunne	   værne	   udkantsområderne	   mod	   centralmagten	   i	   Tórshavn.	   Dette	   kan	   være	  

med	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  udkantsområderne	  i	  så	  stor	  grad	  er	  overrepræsenterede	  efter	  

ændringen	  i	  valgsystemet.	  

	  

Latner	  og	  McGann	  diskuterer	  også	  nogle	  af	  de	  samme	  forklaringer.	  De	  argumentere	  for,	  

at	  hvis	  udkantsområderne	  har	  en	  stærk	  kultur,	  eller	  de	  har	  en	  alt	  overskyggende	  politisk	  

sag	  som	  de	  kan	  stå	  sammen	  om,	  så	  vil	  partierne	  være	  meget	  opmærksomme	  på	  at	  opstil-‐

le	  kandidater	  lokalt,	  og	  sørge	  få	  at	  få	  lokal	  politisk	  repræsentation	  (Latner	  og	  McGann).	  

Det	  er	  meget	  som	  tyder	  på	  at	  udkantsområderne	  i	  stor	  grad	  mobiliserer	  sig	  til	  at	  stemme	  

på	  sine	  egne	  kandidater,	  hvilket	  retorikken	  fra	  valgkampen	  i	  2011	  også	  indikerer.	  

	  

Den	  samme	  tendens	  kan	  man	  også	  se,	  hvis	  man	  ser	  på	  hvor	  stemmerne	  i	  udkantskredse-‐

ne	  gik	  hen.	  Holm	  påviser	  i	  samme	  artikel,	  at	  vælgeren	  i	  udkantområderne	  i	  større	  grad	  

en	  vælgeren	  i	  de	  andre	  områder,	  står	  sammen	  og	  vælger	  kandidater	  fra	  deres	  egen	  kreds,	  

hvilket	  gør	  det	  nemmere	   for	  de	   lokal	  kandidater	  at	  blive	  valgt.	   I	  Tabel	  4.3.1.	  har	  Holm	  

udregnet	  hvor	  stor	  andel	  af	  stemmerne	  i	  Suðuroy,	  Sandoy	  og	  Klaksvík,	  gik	  til	  lokale	  kan-‐

didater	  og	  hvor	  mange	  gik	  til	  kandidater	  udenfor	  kredsen(Holm	  2011:161).	  
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Valgkreds Lokale,kandidater Kandidater,udenfor,kredsen Partiet I,alt
Norðoyggjar,* 78% 20% 2% 100%
Sandoy 70% 25% 5% 100%
Suðuroy 71% 23% 6% 0%

*"Det$er$kun$Klaksvík$by$der$er$med$i$denne$sammentælling$(73%$af$befolkningen$i$kredsen$bor$i$Klaksvík$by)
Kilde:$(Holm$2011:161)

Tabel,4.3.1.,Fordeling,af,stemmerne,2011

	  
Tabel	  4.3.1.	  viser	  klart	  at	  ca.	  3/4	  af	  alle	  stemmerne	   i	  udkantsområdet	  bliver	  værende	   i	  

egne	  kreds.	  I	  Suðuroy	  og	  Sandoy	  stemte	  ca.	  70%	  af	  vælgerne	  på	  en	  lokal	  kandidat,	  mens	  

der	  i	  Norðoyggjar	  var	  hele	  78%	  af	  vælgerne	  der	  stemte	  på	  en	  lokal	  kandidat.	  	  

	  

Ser	  man	  så	  på	  antallet	  af	   ikke	  personlige	  stemmer,	  det	  vil	  sige	  stemmer,	  hvor	  man	  kun	  

har	  stemt	  på	  et	  parti,	  så	  er	  det	  meget	  som	  tyder	  på	  at	  det	  er	  blevet	  vigtigere	  at	  stemme	  

personligt.	   I	   mellem	   1980	   og	   2004	   var	   det	   ca.	   11-‐14%	   der	   kun	   	   stemte	   på	   partiet	  

(Jákupsstovu	  2013:321).	  Ved	  det	   første	  valg	  efter	  ændringen	  var	  dette	  tal	  kommet	  helt	  

ned	  på	  3,6%	  og	  i	  2011	  lidt	  højere	  5,2%	  (Hansen	  2011:42).	  Jákupsstovu	  argumenterer	  for	  

at	  der	  er	  to	  mulige	  forklaringer	  på	  denne	  udvikling	  .	  Den	  ene	  forklaring	  er,	  at	  det	  kan	  væ-‐

re	  at	  vælgerene	  førhen	  har	  stemt	  på	  partiet,	  fordi	  de	  var	  misfornøjede	  med	  deres	  lokale	  

kandidater,	  og	  efter	  ændringen	  bruger	  de	  muligheden	  til	  at	  stemme	  på	  kandidater	  uden-‐

for	  kredsen.	  

Den	  anden	  forklaring	  er	  at	  det	  nu	  er	  blevet	  nødvendigt	  at	  sikre	  lokal	  repræsentation,	  og	  

derfor	  bruger	  man	  sin	  stemme	  taktisk	  og	  vælger	  en	  specifik	  kandidat,	  fremfor	  kun	  et	  par-‐

ti	  (Jákupsstovu	  2013:321).	   	  Dette	  er	  også	  noget	  som	  Hansen	  er	  enig	   i.	  Han	  siger	  blandt	  

andet	   at	   ”(…)vælgeren	   tænker	   i	   høj	   grad	  på	   den	   lokal	   repræsentation(…)	   således	   at	   han	  

lader	   spørgsmålet	   om	   politisk	   ideologi	   vige	   for	   spørgsmålet	   om	   lokal	   repræsentation”.	  

(Hansen	  2011:47.	  Egen	  oversættelse)	  

	  

For	  at	  opsummere,	  så	  tyder	  alt	  på	  at	  spørgsmålet	  om	  at	  sikre	  den	  lokale	  repræsentation,	  

stadig	   spiller	   en	   stor	   rolle	   for	   den	   færøske	   vælger,	   specielt	   i	   udkantsområderne.	  Dette	  

kan	  være	  med	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  udkantsområderne	  er	  overrepræsenterede.	  

	  

Men	  hvad	  så	  med	  områderne	  der	  ligger	  op	  ad	  hovedstadsområdet,	  hvorfor	  er	  de	  under-‐

repræsenterede	   i	   forhold	   til	   folketallet?	   Ud	   fra	   et	   Proportional	   Representation	   syns-‐

punkt,	  så	  skulle	  disse	  områder	  være	  vel	  repræsenterede,	  da	  de	  har	  en	  stor	  del	  af	  folketal-‐

let	  bag	  sig.	  
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Ifølge	  Latner	  og	  McGann	  kan	  en	  forklaring	  på	  dette	  være	  at	  vælgerne	  i	  disse	  områderne,	  i	  

langt	  mindre	  grad	  en	  vælgerne	  i	  udkantsområderne,	  føler	  et	  behov	  for	  at	  være	  repræsen-‐

teret	   lokalt,	   fordi	  at	  disse	  områderne	   ligger	   indenfor	  en	  times	  kørsel	   i	  bil	   fra	  hovedsta-‐

den,	  således	  at	  en	  kandidat	  fra	  hovedstadsområdet	  ens	  godt	  kan	  repræsentere	  en	  vælger	  

fra	  en	  nærliggende	  kreds.	  (Latner	  og	  McGann	  2005:218,220).	  	  

	  

Valgkreds Stemmer-ud Stemmer-ud-% Stemmer-ind Balance
Norðoyggjar 929########### 24% 1.245 316
Eysturoy 2.343######## 35% 1.600 ,743
N.-Streymoy 1.215######## 51% 1.430 215
S.-Streymoy 3.731######## 34% 3.440 ,291
Vágar 610########### 32% 578 ,32
Sandoy 219########### 23% 372 153
Suðuroy 815########### 25% 1.197 382
I-alt 9.862######## 9.862

Kilde:"(Zachariassen#2011:149)

Tabel-4.3.2.-Stemmer-ind-og-ud,-valget-2008

	  
Zachariassen	  har	   i	   tabel	  4.3.2.	  undersøgt	  valgresultatet	   i	  2008,	   i	   forhold	  til	  hvor	  mange	  

stemmer	  der	  gik	  ud	  fra	  hver	  kreds,	  og	  hvor	  mange	  stemmer	  der	  kom	  ind.	  Her	  kan	  man	  

for	  det	  første	  se,	  at	  hele	  51%	  af	  stemmerne	  i	  Norðurstreymoy	  kreds	  gik	  til	  en	  kandidat	  

udenfor	  kredsen,	  hvilket	  kraftigt	   indikerer,	  at	  de	  som	  bor	   i	  Norðurstreymoy	  kreds	   ikke	  

føler	  det	  samme	  behov	  for	  at	  være	  repræsenteret	  lokalt,	  som	  f.eks.	  de	  som	  bor	  i	  Sandoy,	  

hvor	  77%	  af	  stemmerne	  gik	  til	  en	  lokal	  kandidat.	  Videre	  påpeger	  Zachariassen,	  at	  de	  to	  

andre	  kredse	  der	  ligger	  op	  ad	  hovedstadsområdet,	  Eysturoy	  og	  Vágar,	  har	  sammenlagt	  et	  

underskud	  af	  stemmer.	  Det	  vil	  sige	  at	  det	  er	  flere	  stemmer	  der	  går	  ud	  af	  kredsen,	  end	  der	  

kommer	   ind	   i	   kredsen.	   Det	   vil	   man	   også	   forvente	   var	   tilfældet	   Norðurstreymoy,	   hvor	  

51%	  af	  stemmerne	  gik	  ud	  af	  kredsen.	  Men	  her	  var	  der	  et	  overskud,	  hvilket	  skyldes	  at	  den	  

meget	  populære	  politiker	  Magni	  Laksáfoss	  (B),	  som	  fik	  10.	  flest	  stemmer	  af	  alle	  kandida-‐

ter,	  var	  fra	  Norðurstreymoy	  kreds.	  Det	  betød	  at	  han	  alene,	  trak	  nok	  stemmer	  til	  kredsen,	  

således	  at	  kredsen	  endte	  med	  et	  overskud	  af	  stemmer.	  Han	  genopstillede	  ikke	  ved	  valget	  

i	  2011.	  	  

Zachariassen	   konkluderer	   derfor	   at	   ”Dette	   kan	   være	   en	   indikation	   af	   at	   vælgeren	   i	   ud-‐

kantsområderne	  (NO,	  SA,	  SU)	  er	  mere	  trofast	  mod	  kandidater	  i	  egen	  kreds,	  i	  forhold	  til	  væl-‐

gere	  i	  den	  centrale	  del	  af	  Færøerne	  (EY,	  NS,	  SS,	  VÁ)”.	  (Zachariassen	  2011:150)	  	  	  
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Den	  samme	  tendens	  kan	  man	  også	  se,	  hvis	  man	  ser	  på	  tabel	  4.3.3.,	  hvor	  man	  kan	  se	  hvor	  

mange	  	  af	  de	  opstillede	  i	  hver	  kreds	  der	  bliver	  valgt.	  

	  

Valgkreds Mandater- Opstillede- %--der-blev-valgt Mandater- Opstillede- %--der-blev-valgt
Norðoyggjar 5 22 23% 4 20 20%
Eysturoy 6 40 15% 6 33 18%
N.-Streymoy 2 14 14% 1 14 7%
S.-Streymoy 13 59 22% 13 73 18%
Vágar 2 11 18% 2 9 22%
Sandoy 1 6 17% 2 4 50%
Suðuroy 4 19 21% 5 15 33%
I-alt 33 171 33 168

Data:,(Kringvarp,Føroya,2008),,(Kringvarp,Føroya,2011),,(Løgtingsvalnevndin,2008),og,(Løgtingsvalnevndin,2011)

Valget(2008 Valget(2011

Tabel-4.3.3.-Procentvis,-opstillede-og-valgte

	  
Ved	  valget	  i	  2008,	  er	  der	  nogenlunde	  jævnt	  fordelt	  hvor	  stor	  andel	  af	  de	  opstillede	  kan-‐

didater,	  der	  blev	  valgt.	  I	  mellem	  23%	  og	  14%	  i	  alle	  kredse.	  Alligevel	  kan	  man	  se	  tenden-‐

sen	  med	  at	  det	  er	  Eysturoy	  og	  Norðurstreymoy	  der	  har	  sværest	  ved	  at	  få	  sine	  kandidater	  

valgt	  ind.	  Hvor	  kun	  15%	  og	  14%	  af	  de	  opstillede	  kandidater	  i	  disse	  to	  kredse	  blev	  valgt,	  i	  

forhold	  til	  helholds	  vis	  23%	  og	  21%	  i	  udkantsområderne	  Norðoyggjar	  og	  Suðuroy.	  

	  

Ser	  vi	  så	  på	  valget	  i	  2011,	  så	  bliver	  tendensen	  endnu	  klarere.	  Her	  kan	  man	  tydeligt	  se	  at	  

udkantsområderne	   får	   langt	  den	  største	  del	  af	  deres	  kandidater	  valgt.	  Hvor	  Sandoy	   fik	  

50%	  af	  sine	  kandidater	  valgt,	  og	  Suðuroy	  fik	  33%	  af	  sine	  kandidater	  valgt.	  På	  den	  anden	  

side,	   så	   er	   det	   områderne	   opad	  hovedstadsområdet,	   Eysturoy	   og	  Norðurstreymoy,	   der	  

kun	  fik	  18%	  og	  7%	  af	  sine	  kandidater	  valgt.	  Dette	  understreger	  den	  samme	  tendens	  som	  

vi	  har	  påvist	  at	  vælgeren	  i	   	  udkantsområderne	  står	  sammen	  om	  sine	  egne	  kandidater,	   i	  

modsætning	  til	  vælgerne	  i	  kredsene	  der	  ligger	  opad	  hovedstadsområdet.	  

	  

	  

	   	  



Én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi	   	   Speciale	  af	  Pól	  R.	  Wolles	  

	   52	  

5.	  Argument	  2:	  Stemmespild	  
Det	  næste	  argument	  der	  blev	  præsenteret	  i	  lovforslaget	  var	  argumentet	  om	  stemmespild.	  

I	  selve	  lovforslaget	  blev	  det	  kaldt	  for	  demokratisk	  underskud,	  men	  jeg	  synes	  at	  dette	  er	  

en	  misvisende	  betegnelse,	   fordi	   at	  det	   ikke	  har	  noget	   at	   gøre	  med	  demokratisk	  under-‐

skud	  i	  klassisk	  forstand.	  Demokratisk	  underskud	  vedrører	  legitimitet	  og	  det	  at	  borgerne	  

føler	  sig	  repræsenterede	  og	  føler	  at	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	  og	  påvirke	  den	  udfør-‐

te	  politik.	  	  En	  undersøgelse	  af	  medborgerskab	  på	  Færøerne	  fra	  2004	  har	  anvist	  at	  færin-‐

ger	  er	  meget	  politisk	  aktive	  og	  har	  en	  høj	  demokratisk	  deltagelse	   (Hoff	  &	  West	  2008),	  

hvilket	  indikerer	  at	  demokratisk	  underskud	  ikke	  er	  et	  problem	  på	  Færøerne	  i	  forhold	  til	  

disse	  parametre.	  Dette	  er	  dog	  en	  diskussion	  der	  ligger	  udenfor	  dette	  speciales	  rammer.	  

Det	  nævnes	  blot	  for	  at	  påpege	  demokratisk	  underskud	  drejer	  sig	  om	  noget	  helt	  andet	  end	  

det	  argument	  som	  bliver	  nævnt	  i	  lovforslaget.	  

	  

Dette	  argument	  bærer	  derimod	  præg	  af	  spørgsmålet	  om	  stemmespild.	  Derfor	  vil	  jeg	  dis-‐

kutere	  og	  kalde	  argumentet	  for	  stemmespildsargumentet.	  Som	  forlængelse	  af	  spørgsmå-‐

let	  om	  demokratisk	  underskud	  og	  stemmespild	  kan	  man	  også	  spørge	  sig	  selv	  om	  stem-‐

mespild	  overhovedet	  udemokratisk,	  eller	  om	  det	   ikke	  snarere	  er	  naturlig	  del	  af	  det	  de-‐

mokratiske	  system	  og	  den	  demokratiske	  proces.	  

	  

Argumentet	  byggede	  på	  de	  antagelser,	  at	  man	  ville	  undgå	  stemmespild	  i	  de	  små	  kredse.	  

Da	  det	  kun	  skulle	  vælges	  2	  mandater	  i	  tre	  af	  de	  syv	  kredse,	  så	  ville	  man	  i	  disse	  små	  kred-‐

se	  opleve	  at	  det	  var	  nærmest	  nytteløst	  at	  stemme	  for	  andre	  kandidater	  end	  de	  sikre	  kan-‐

didater	   fra	  de	  store	  partier,	  og	  derfor	  kun	  vælgeren	  opleve	  stemmespild.	  Her	  skal	  man	  

dog	  være	  opmærksom	  på	  at	  i	  bredeste	  mærkning	  så	  det	  heller	  ikke	  tale	  om	  stemmespild.	  

Stemmer	  på	  de	  kandidater	  der	  ikke	  fik	  et	  mandat	  i	  kredsen	  går	  jo	  ikke	  tabt	  når	  man	  har	  

et	  PR	  valgsystem	  og	  de	   jo	   tæller	  med	   i	  den	  samlede	  optælling	   for	  hele	   landet.	  Hvis	  det	  

dog	   er	   partier	   der	   kæmper	   om	   at	   komme	   over	   spærregrænsen,	   så	   kan	   man	   tale	   om	  

stemmespild.	  Man	  da	  er	  det	  et	  problem	  der	  rammer	  alle	  vælgere,	  og	  ikke	  kun	  vælgerene	  i	  

de	  små	  kredse.	  

5.1.	  Teori	  

Der	  flere	  forskellige	  teoretiske	  forklaringer	  på	  hvad	  stemmespild	  er.	  For	  at	  forstå	  det	  så	  

må	  man	  gøre	  sig	  klart	  at	  stemmespild	  hænger	  sammen	  med	  det	  at	  stemme	  strategisk,	  det	  

vil	  sige	  den	  psykologiske	  effekt	  af	  at	  stemme.	  Ifølge	  Anckar,	  så	  er	  stemmespild	  det	  at	  man	  
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giver	  en	  stemme	  til	  et	  parti,	  der	  ikke	  får	  nok	  stemmer	  sammenlagt	  til	  at	  blive	  repræsen-‐

teret(Anckar	  1997:503).	  Men	  ud	  fra	  denne	  definition,	  så	  kan	  vi	  ikke	  kalde	  vores	  problem	  

for	   stemmespild,	  da	  vores	  problem	   ikke	  vedrør	  om	  partierne	   får	  nok	  af	   stemmer	   til	   at	  

komme	  ind	  eller	  ej.	  Hvis	  man	  ser	  tilbage	  i	  tiden,	  så	  kan	  man	  se	  at	  de	  små	  partier	  der	  stil-‐

lede	  op,	  men	  ikke	  fik	  nok	  stemmer	  til	  at	  blive	  valgt,	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  ikke	  havde	  nogle	  

kandidater	  opstillede	  i	  de	  små	  kredse	  (Hansen	  &	  Thulesen	  2003).	  Det	  vil	  sige	  at	  stemme-‐

spild	   i	   ovenforstående	   definition	   ikke	   har	   været	   muligt.	   Derfor	   vil	   mit	   teoretiske	   ud-‐

gangspunkt	  hellere	  være	  forholdet	  i	  mellem	  de	  fire	  store	  partier	  (ABCE)	  i	  modsætning	  til	  

de	  resterende	  små	  partier.	  Det	  vil	  sige	  at	  stemmespild	  ikke	  omhandler	  om	  partierne	  bli-‐

ver	  repræsenteret	  og	  kommer	  over	  spærregrænsen	  eller	  ej,	  men	  om	  vælgeren	  holder	  sig	  

tilbage	   for	   at	   stemme	  på	   nogle	   af	   de	   små	  partier	   fremfor	   de	   fire	   store	   partier,	   såkaldt	  

strategisk	  stemmeafgivelse.	  

	  

For	  at	  forstå	  dette,	  så	  må	  vi	  se	  på	  stemmespild	  ud	  fra	  en	  anden	  vinkel,	  nemlig	  spørgsmå-‐

let	   om	   strategisk	   stemmeafgivelse	   og	   den	   psykologiske	   effekt	   af	   at	   stemme.	   Duverger	  

fremsatte	  i	  1951	  to	  udsagn,	  som	  senere	  er	  blevet	  kaldt	  for	  Duvergers	  lov.	  Det	  ene	  udsagn	  

er,	  at	  et	  flertalsvalgsystem	  vil	  skabe	  et	  partisystem	  med	  kun	  to	  partier,	  og	  det	  andet	  ud-‐

sagn	   er,	   at	   et	   forholdsvalgsystem	  vil	   skabe	   et	   partisystem	  med	   flere	   partier	   (Duverger	  

1964)	  (Citeret	  i	  Anckar	  1997).	  Duverger	  har	  opstillede	  to	  forklaringer	  på	  dette.	  Det	  som	  

han	  kaldte	  for	  Mechanical	  effect	  	  og	  Psychological	  effect	   (Duverger	  1964:	  216-‐228).	  Den	  

første	  Mechanical	  effect	   siger	  noget	  om	  hvor	  proportionel	  måden	  man	  omregner	   stem-‐

mer	  til	  mandater	  er.	  ”	  (…)the	  mechanical	  effect	  is	  the	  deviation	  from	  ideal	  proportionality	  

when	  turning	  votes	  into	  seats.”	  (Anckar	  1997:502).	  Det	  vil	  sige	  at	  hvis	  valgsystemet	  kun	  

tillader	  en	  eller	  to	  vindere	  i	  hver	  kreds,	  som	  i	  flertalsvalg,	  så	  er	  der	  indbygget	  en	  meka-‐

nisk	  effekt	  i	  selve	  valgsystemet.	  	  

Den	  anden	  Psychological	  effect,	  siger	  noget	  om	  valgsystemets	  psykologiske	  påvirkning	  på	  

vælgeren,	  og	  det	  er	  her	  vi	  kan	  sammenligne	  med	  situationen	  i	  de	  små	  kredse	  ”(…)	  when	  

voters	  are	  aware	  of	  how	  the	  electoral	  systems	  operate,	  they	  tend	  to	  avoid	  voting	  for	  smaller	  

parties,	   as	  a	   vote	   for	  a	   small	  party	   can	  be	   seen	  as	   equivalent	   to	  a	  wasted	  vote”.	   (Anckar	  

1997:502).	  	  

Tavits	  og	  Annus	  diskuterer	  det	  samme,	  og	  kalder	   for	  strategic	  voting,	  som	  de	  definerer	  

således:	  ”Strategic	  voting	  is	  most	  commonly	  understood	  as	  a	  voter’s	  decision	  to	  vote	  for	  his	  

or	  her	  less	  preferred	  party	  if	  the	  first	  preferred	  party	  is	  unlikely	  to	  win”.	  (Tavits	  &	  Annus	  

2006:74)	  
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	  Med	  andre	  ord,	  så	  er	  det	  denne	  psykologiske	  effekt	  og	  strategiske	  stemmeafvigelse	  som	  

vi	  bør	  kunne	  se	  og	  diskutere	  ud	  fra	  det	  færøske	  eksempel.	  Overvejelserne	  bag	  dette	  ar-‐

gument	  i	  lovforslaget	  byggede	  på	  denne	  psykologiske	  effekt,	  at	  vælgerne	  i	  de	  små	  kredse	  

hvor	  der	  kun	  skulle	  vælges	  2	  mandater,	  undlod	  at	  stemme	  på	  de	  små	  partier,	  for	  således	  

at	  undgå	  at	  deres	  stemme	  blev	  spildt,	  da	  de	  jo	  vidste	  på	  forhånd	  at	  de	  små	  partier	  ikke	  

havde	  nogen	  chance.	  	  	  

Ud	  fra	  disse	  teoretiske	  antagelser,	  kan	  man	  antage	  at	  ændringen	  i	  valgsystemet	  har	  med-‐

før	  at	  andelen	  af	  stemmer	  for	  de	  små	  partier	  er	  blevet	  større	  efter	  ændringen	  i	  2007.	  	  	  

	  

5.2.	  Empiri	  

Et	  tegn	  på	  om	  vælgeren	  i	  de	  små	  kredse	  er	  blevet	  mere	  fri,	  er	  at	  se	  på	  i	  hvor	  stor	  grad	  han	  

benytter	  muligheden	  for	  at	  stemme	  på	  en	  kandidat	  udenfor	  egen	  kreds.	  Alt	  andet	  lige	  vil	  

det	  betyde	  flere	  stemmer	  for	  de	  små	  partier,	  da	  vælgerne	  i	  de	  små	  kredse	  nu	  har	  mulig-‐

hed	  for	  at	  stemme	  på	  alle	  kandidater.	  Da	  top	  kandidaterne	  hos	  de	  små	  partier	  oftest	  er	  

hjemmehørende	  i	  de	  store	  kredse,	  så	  bør	  det	  øge	  om	  andelen	  af	  stemmer	  til	  de	  små	  par-‐

tier.	  

Jeg	   har	   talt	   sammen	   alle	   stemmerne	  der	   afgivet	   ved	   valgene	   i	   2008	   og	   2011,	   for	   at	   se	  

hvor	  mange	  der	  er	  afgivet	  til	  kandidater	  udenfor	  kredsen,	  og	  hvor	  mange	  der	  er	  afgivet	  

til	  kandidater	  i	  egen	  kreds.	  

Valgkreds 2008 2011
N.0Streymoy 51% 59%
Vágar 32% 43%
Sandoy 23% 26%
Gennemsnit 35% 43%

Tabel05.2.1.00Andel0stemmer0
udenfor0egen0kreds

Kilde:"(Zachariassen"2011)"(Kringvarp1Føroya12011) 	  
I	  tabel	  5.2.1.	  kan	  man	  se	  at	  kredsene	  ligesom	  deler	  sig	  i	  hver	  sit	  leje.	  Vælgerne	  i	  N.	  Strey-‐

moy	   kreds	   er	   mest	   villige	   til	   at	   stemmer	   udenfor	   egen	   kreds,	   mens	   vælgerne	   i	   Vágar	  

kreds	  er	  blevet	  mere	  villige	  over	  tid.	  Mindst	  villige	  til	  at	  stemme	  på	  en	  kandidat	  udenfor	  

egen	   kreds	   er	   vælgerne	   i	   Sandoy	   kreds,	  med	   henholdsvis	   23%	  og	   26%	   af	   stemmerne.	  

Forklaringerne	  på	  disse	   forskelle	  er	  nok	  geografiske,	  hvor	  N.	  Streymoy	  og	  Vágar	   ligger	  

opad	  hovedstadsområdet,	  og	  derfor	  ikke	  føler	  lige	  stort	  behov	  for	  at	  være	  repræsenteret	  

lokalt	  i	  modsætning	  til	  vælgerene	  i	  Sandoy	  kreds,	  der	  er	  et	  ydreområde.	  Jf.	  afsnit	  4.3.	  
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Ser	  vi	  på	  gennemsnits	  andelen	  af	  stemmer	  uden	  for	  egen	  kreds,	  så	  er	  den	  blevet	  højere	  

over	  tid.	  I	  2008	  brugte	  i	  gennemsnit	  35%	  av	  vælgerne	  i	  de	  små	  kredse	  muligheden	  for	  at	  

stemme	  på	  en	  kandidat	  udenfor	  egen	  kreds,	  mens	  tallet	  i	  2011	  var	  43%.	  Dette	  indikerer	  

også	  at	  vælgeren	  skal	  vænne	  sig	  til	  mulighederne	  ved	  	  det	  nye	  valgsystem,	  derfor	  kunne	  

man	  måske	   også	   forvente	   at	   til	   de	   næste	   lagtingsvalg	   ville	   gennemsnits	   andelen	   være	  

endnu	  højere.	  

	  

	  

Ser	  vi	  på	  tabel	  7.2.2.	  som	  viser	  udviklingen	  i	  andelen	  af	  stemmer	  for	  de	  små	  partier,	  så	  

ser	  det	  ikke	  ud	  til	  at	  der	  er	  sket	  nogen	  markant	  ændring	  efter	  valget	  i	  2008.	  I	  De	  fleste	  år	  

har	  andelen	  ligget	  i	  mellem	  ca.	  5%	  og	  10%,	  ved	  undtagelse	  af	  valget	  i	  1994.	  Valget	  i	  1994	  

var	  et	  specielt	  valg,	  et	  såkaldt	  protest	  valg	  efter	  den	  store	  krise	  i	  den	  færøske	  økonomi	  i	  

1992-‐1993.	  Til	  det	  valg	  stillede	   ikke	  mindre	  end	  fire	  nye	  partier	  op	  til	  valg,	  hvilket	  gav	  

hele	  seks	  små	  partier,	  hvilket	  forklarer	  det	  store	  opsving	  (Hansen	  &	  Thulesen	  2003:70).	  

Der	  skal	  også	  bemærkes	  at	  ved	  valget	  i	  1998	  fik	  Sjálvstýrisflokkurin	  (D)	  mange	  stemmer	  

i	  Vágar	  kreds,	  fordi	  at	  deres	  minister	  havde	  sat	  gang	  i	  projektet	  om	  at	  bygge	  en	  undersø-‐

isk	  tunnel	  til	  Vágar.	  

	  

Ser	  vi	  så	  udviklingen	  for	  valgene	  i	  2008	  og	  2011,	  så	  er	  der	  ikke	  noget	  der	  tyder	  på	  at	  der	  

er	  sket	  en	  noget	  særlig	  udvikling.	  Andelen	  af	  stemmerne	  til	  de	  små	  partier	  er	  blevet	  lidt	  

højere	   i	  N.	  Streymoy	  kreds	  og	  Vágar	  kreds,	  mens	  den	   i	  Sandoy	  kreds	  ser	  ud	  til	  at	  være	  

minimal.	  Det	   skal	   også	  bemærkes	   at	   det	   kun	   i	  Vágar	   kreds	   er	  der	   en	   lineær	  udvikling,	  
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mens	  det	  for	  de	  to	  andre	  kredse	  går	  lidt	  op	  og	  ned,	  hvilket	  kan	  tyde	  på	  at	  det	  er	  de	  enkel-‐

te	  kandidater	  og	  de	  enkelte	  politiske	  sager,	  der	  afgør	  om	  stemmen	  blive	  afgivet	  til	  et	  af	  

de	  små	  partier.	  

Hvis	  man	  så	  regner	  gennemsnits	  andelen	  til	  de	  små	  partier	  i	  perioden	  1978-‐2004,	  med	  

undtagelse	   af	   1994,	   og	  perioden	  2008-‐2011,	   så	   er	  der	  minimal	   forskel.	   Før	  ændringen	  

var	  gennemsnits	  andelen	  af	  stemmer	  for	  de	  små	  partier	  8%	  og	  efter	  ændringen	  var	  gen-‐

nemsnits	  andelen	  9%.	  Derfor	  ser	  det	  Ummidlebart	  ikke	  ud	  til	  at	  ændringen	  har	  haft	  den	  

ønskede	  effekt.	  I	  hvert	  fald	  ser	  det	  ikke	  ud	  til	  at	  vælgeren	  i	  særlig	  stor	  grad	  har	  benyttet	  

muligheden	  for	  at	  vælge	  de	  små	  partier.	  

	  

Ser	  vi	  så	  på	  hvilke	  partier	  der	  har	  fået	  kredsmandaterne	  i	  de	  små	  kredse	  før	  og	  efter	  æn-‐

dringen,	   så	   er	   udviklingen	   den	   samme.	   Vælgeren	   vælger	   de	   partier,	   som	   han	   plejer	   at	  

vælge.	  Som	  man	  kan	  se	   i	   tabel	  5.2.3.	   så	  er	  der	   ikke	  sket	  en	  ændring	   i	   forhold	   til	  hvilke	  

partier	  der	   får	  mandaterne	   i	  de	  små	  kredse.	   Intet	  af	  de	  små	  partier	  er	  blevet	  valgt	   i	  de	  

små	  kredse	  efter	  ændringen.	  De	  partier	  der	  er	  blevet	  valgt,	  er	  stort	  set	  de	  samme	  som	  

vælgeren	  har	  valgt	  under	  det	  gamle	  system.	  F.eks.	   i	  Vágar	  kreds	  har	  Fólkaflokkurin	  (A)	  

haft	   et	  mandat	   siden	   1980,	   og	   Sambandsflokkurin	   (B)	   har	   haft	   et	  mandat	   siden	   1994.	  

Ændringen	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  have	  påvirket	  dette.	  

	  

Valgår Parti*1* Parti*2 Parti*1* Parti*2 Parti*1* Parti*2
1978 E B B C A E
1980 A B B A C E
1984 C B B A C A
1988 E B B A C A
1990 C B C A C A
1994 E B B A C A
1998 E A B A A E
2002 E B B A C E
2004 E B B A C E
2008 C B B A C %
2011 % B B A C E

1978%&%2004:%Kun%kredsmandater%talt%med

Parti%1%og%2%angiver%partierne%i%vilkårlig%rækkefølge

Kilde:'(Ísakson%2003)%(Kringvarp%Føroya%2008)%(Kringvarp%Føroya%2011)

Tabel*5.2.3.*Partier*repræsenterede*i*de*små*kredse

N.%Streymoy%kreds Vágar%kreds Sandoy%kreds

	  
Derfor	  må	  man	  igen	  konkludere	  at	  ændringen	  har	  haft	  en	  minimal	  effekt.	  Men	  der	  skal	  

dog	  påpeges	   at	  nu	  har	   vælgeren	   fået	  muligheden	   til	   at	   stemme	   frit,	   så	  på	  det	  plan	  har	  

ændringen	   haft	   en	   effekt.	   Nu	   er	   det	   ikke	   systemet	   der	   bærer	   ansvaret,	  men	   vælgeren	  
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selv.	  Men	  det	  ser	  dog	  ikke	  ud	  til	  at	  vælgeren	  i	  særlig	  stor	  grad	  har	  taget	  denne	  mulighed	  

til	  sig	  og	  benyttet	  sig	  af	  den.	  

5.3.	  Diskussion	  

Derfor	  er	  det	  nærliggende	  at	  spørge	  hvorfor	  vælgeren	  ikke	  har	  benytte	  sig	  af	  denne	  mu-‐

lighed	  som	  han	  har	  fået.	  Til	  det	  spørgsmål	  er	  det	  ikke	  en	  entydigt	  svar,	  men	  jeg	  skal	  prø-‐

ve	  at	  komme	  med	  nogle	  mulige	  forklaringer.	  

	  

For	  det	  første,	  så	  kan	  det	  være	  svært	  at	  se	  nogle	  ændringer	  så	  kort	  tid	  efter	  at	  valgsyste-‐

met	  er	  ændret.	  Vælgeren	  har	  kun	  haft	  to	  valg	  til	  at	  afprøve	  og	  vænne	  sig	  til	  det	  nye	  valg-‐

system.	  Man	  kan	  antage	  at	  ved	  det	  første	  valg	  i	  2008	  var	  alt	  nyt,	  og	  derfor	  valgte	  vælge-‐

ren	  i	  det	  små	  kredse	  det	  sikre	  valg,	  og	  derfor	  har	  han	  reelt	  kun	  haft	  valget	  i	  2011,	  hvor	  

han	  kendte	  systemet	  og	  dettes	  påvirkninger.	  

	  

For	  det	  næste	  så	  kan	  man	  jo	  forvente	  at	  se	  en	  såkaldt	   incumbency	  effect	   i	  de	  små	  kred-‐

se(Abramowitz	  1975).	  Det	  vil	  sige	  at	  det	  er	  kandidaterne	  der	  allerede	  er	  valgt	  der	  står	  

stærkest	  i	  de	  små	  kredse.	  I	  praksis	  vil	  det	  derfor	  være	  kandidaterne	  hos	  fire	  af	  de	  store	  

partier,	  da	  de	   jo	  har	  siddet	  på	  mandaterne.	  Derfor	  er	  det	   ikke	  mere	  end	  naturligt	  at	  de	  

store	  partier	  sætter	  sig	  på	  den	  størst	  del	  af	  stemmere,	  fordi	  de	  har	  mest	  kendte	  kandida-‐

ter	  i	  kredsen.	  

	  

Dette	  skal	  også	  ses	  i	  lyset	  af	  de	  små	  partier	  ikke	  har	  været	  særligt	  aktive	  i	  de	  små	  kredse	  

efter	  ændringen.	   I	  nedenfor	  stående	  tabel	  ser	  vi	  antallet	  af	  opstillede	  kandidater	   for	  de	  

små	  partier	  fordelt	  over	  de	  små	  kredse.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kreds 2008 2011
N.,Streymoy 1 3
Vágar 2 2
Sandoy 0 0
Sammenlagt 3 5

Tabel,5.3.1.,antal,kandidater

Kilde:'(Løgtingsvalnevndin.2008).
(Løgtingsvalnevndin.2011)
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I	   tabel	  5.3.1.	  kan	  man	  se	  at	  både	  i	  2008	  og	  2011	  havde	  de	  små	  partier	   ingen	  opstillede	  

kandidater	  i	  Sandoy	  kreds,	  og	  kun	  i	  mellem	  en	  og	  tre	  i	  de	  andre	  kredse.	  De	  kan	  være	  med	  

til	   at	   forklare	  hvorfor	  andelen	   til	  de	  små	  partier	  er	   så	   lav	   i	  Sandoy	  kreds.	  Det	   siger	  sig	  

selv	  at	  hvis	  vælgerne	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  vælge	  en	  lokal	  kandidat	  hos	  de	  små	  parti-‐

er,	  så	  vælger	  de	  hellere	  en	  lokal	  kandidat	  hos	  et	  af	  de	  fire	  store	  partier,	  fremfor	  en	  kandi-‐

dat	  hos	  de	  små	  partier	  der	  er	  udenfor	  kredsen.	  

	  	  

Men	  dette	  belyser	  også	  en	  anden	  vigtig	  pointe,	  nemlig	  at	  de	  små	  partier	  må	  også	  være	  

klare	  til	  at	  gøre	  en	  indsats.	  Hvis	  partierne	  ikke	  prøver	  at	  opstille	  kandidater	  i	  alle	  kredse,	  

så	   er	   det	   heller	   ikke	  mere	   end	   naturligt	   at	   partierne	   får	   en	   lav	   andel	   stemmer	   i	   disse	  

kredse.	  Derfor	  er	  der	  noget	  der	   tyder	  på	  ændringen	  endnu	   ikke	  har	   fået	  gennemslags-‐

kraft	  i	  partierne	  og	  deres	  lokale	  partiforeninger.	  

	  

For	  det	  tredje	  så	  må	  man	  pointere	  at	  nu	  har	  man	  lagt	  ansvaret	  over	  til	  vælgeren.	  Nu	  har	  

man	  givet	  vælgeren	  frihed	  til	  at	  vælge	  hvilken	  som	  helst	  kandidat,	  hos	  både	  de	  små	  eller	  

store	  partier,	  og	  derfor	  kan	  man	  ikke	  tale	  om	  stemmespild	  længere.	  Systemet	  har	  ingen	  

påvirkning	  på	  udfaldet	  af	  valget	  i	  de	  små	  kredse,	  nu	  er	  det	  fuldt	  ud	  vælgeren	  selv	  der	  af-‐

gør	  hvor	  han	  sætter	  krydset.	  

	  

Til	   sidst	   kan	  man	   jo	   også	   sætte	   spørgsmålstegn	   ved	   om	   der	   overhovedet	   var	   tale	   om	  

stemmespild	   i	  klassisk	   forstand.	  Som	  vi	  har	  påpeget,	   så	  gik	   stemmerne	   jo	   ikke	   tabt,	  da	  

det	   var	  meget	   sjældent	   at	  der	  var	  partier	  der	   ikke	  kom	  over	   spærregrænsen.	  Derimod	  

var	  der	  hellere	  tale	  om	  strategisk	  stemmeafvigelse,	  hvor	  vælgeren	  valgte	  de	  store	  frem-‐

for	  de	  små	  partier.	  	  

Skal	  man	  følge	  Duvergers	  antagelser,	  som	  vi	  diskuterede	  afsnit	  7.1	  fuldt	  ud,	  så	  vil	  et	  fler-‐

talsvalg	  medføre	  et	  to	  parti	  system(Duverger	  1964:216-‐228).	  Ser	  vi	  så	  på	  de	  små	  kredse	  

på	  Færøerne	  så	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  selvom	  det	  formelt	  er	  et	  PR	  system,	  so	  vil	  

vælgeren	  opleve	  det	  som	  et	  flertalsvalg,	  da	  der	  kun	  skulle	  vælges	  to	  mandater.	  Det	  vil	  så	  

betyde	  at	  man	  fik	  et	  to	  parti	  system	  i	  de	  små	  kredse,	  men	  det	  er	  ikke	  sket.	  Hvis	  man	  gen-‐

nemgår	  alle	  valgene	  fra	  1978	  og	  frem	  til	  2004,	  så	  kan	  man	  se	  at	  de	  små	  partier	  oftest	  er	  

opstillede	   i	   alle	  kredsene(Hansen	  &	  Thulesen	  2003).	  Derfor	  kan	  man	  hellere	   ikke	  kon-‐

kludere	  at	  der	  har	  været	  tale	  om	  stemmespild	  i	  klassisk	  forstand,	  og	  at	  valgsystemet	  har	  

påvirket	  partisystemet.	  
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Derfor	  kan	  man	  slutte	  af	  med	  at	  konkludere	  at	   i	  princippet	  har	  man	   ikke	   stemmespild	  

længere,	  da	  det	  nu	  er	   frit	  at	  vælge	  hvilken	  som	  helst	  kandidat.	  Men	  i	  virkeligheden	  har	  

vælgeren	  ikke	  gjort	  særlig	  meget	  ud	  af	  at	  benytte	  sig	  af	  denne	  mulighed,	  hvilket	  kan	  for-‐

klares	  ud	  fra	  at	  partierne	  ikke	  har	  været	  særligt	  aktive	  i	  de	  små	  kredse.	  
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6.	  Argument	  3:	  Kvindelig	  repræsentation	  

6.1.	  Teori	   	  

6.1.1.	  Størrelse	  af	  valgkreds	  

Som	  nævnt	  i	  indledningen	  så	  var	  et	  af	  argumenterne	  for	  at	  indføre	  lovforslaget	  og	  ændre	  

valgsystemet	  til	  en	  national	  kreds,	  at	  det	  vil	  medvirke	  til	  at	  flere	  kvinder	  ville	  blive	  valgt	  i	  

Lagtinget.	  Dette	  argument	  bygger	  på	  nogle	  teoretiske	  overvejelser	  som	  siger,	  at	  størrel-‐

sen	  af	  valgkredsen,	  er	  en	  af	  de	  faktorerne	  som	  har	  størst	  effekt	  på	  hvor	  nemt	  det	  er	  for	  

kvinder	  at	  blive	  valgt	  ind	  i	  et	  parlament.	  

	  

Empirisk	  forskning	  af	  kvindelig	  repræsentation,	  har	  påvist	  at	  selve	  typen	  af	  valgsystem	  

har	  stor	  påvirkning	  på	  andelen	  af	  kvindelig	  repræsentation.	  Det	  viser	  sig	  at	  lande	  med	  PR	  

valgsystemer	   har	   langt	   større	   andel	   af	   kvindelig	   repræsentation	   end	   lande	  med	   FPTP	  

valgsystemer	  (Rule	  1994:16).	  Rule	  påviser	  i	  sin	  empirisk	  undersøgelse	  af	  23	  demokrati-‐

er,	  at	  lande	  med	  et	  PR	  system,	  i	  gennemsnit	  har	  en	  andel	  på	  12,5%	  af	  kvinder	  i	  parlamen-‐

tet,	  mens	   lande	  med	   andre	   valgsystemer	   kun	  har	   4,1%	   i	   gennemsnit	   (Rule	   1987:483).	  

Det	  skal	  dog	  nævnes	  at	  disse	  tal	  er	  næsten	  30	  år	  gamle,	  og	  giver	  derfor	  ikke	  et	  billede	  af	  

situationen	   i	   dag,	  men	  de	   illustrer	  dog	   godt	   forskellen	   i	  mellem	  de	   forskellige	   typer	   af	  

valgsystemer.	  	  

	  	  

I	   forlængelses	   af	   dette	   argumentet	   påviser	  Rule	   også,	   at	   størrelsen	   af	   valgkredsen	   (di-‐

strict	  magnitude)	   	  har	  en	  effekt	  på	  hvor	  mange	  kvinder	  der	  bliver	  valgt.	   Jo	  større	  valg-‐

kredsen	  er,	  jo	  større	  er	  sandsynligheden	  for	  at	  flere	  kvinder	  bliver	  valg	  (Rule	  1987:494).	  

Ifølge	  Rule	  er	  det	  vigtig	  at	  størrelsen	  af	  valgkredsen	  er	  minimum	  5	  mandater	  for	  at	  få	  en	  

god	  repræsentation	  af	  kvinder	  (Rule,	  1994:18).	  	  

	  

Engstrom	  har	  også	  fundet	  frem	  til	  lignende	  resultater	  ved	  at	  undersøge	  valgresultaterne	  

til	  det	  Irske	  parlament	  Dáil.	  Her	  påpeger	  han	  at	  kvinderne	  er	  langt	  mere	  underrepræsen-‐

terede	  i	  valgkredse	  med	  kun	  3	  mandater,	  i	  forhold	  til	  valgkredse	  hvor	  der	  skal	  vælges	  fire	  

og	  fem	  mandater	  (Engstrom	  1987:129).	  Så	  de	  empiriske	  resultater	  peger	  i	  retning	  af	  at	  jo	  

større	  valgkredsen	  er,	  jo	  nemmer	  er	  det	  at	  få	  en	  høj	  andel	  af	  kvindelig	  repræsentation.	  

	  

Ser	  vi	  så	  på	  det	  gamle	  valgsystem	  på	  Færøerne	  så	  var	  det	  kun	  i	  to	  af	  de	  syv	  kredsene	  at	  

der	  skulle	  vælges	  5	  eller	   flere	  kredse	  mandater	  (Se	  afs.	  2.1),	  som	  er	  det	  minimum	  Rule	  
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benytter.	  Det	  understreger	  bare	  at	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  synspunkt,	  så	  var	  det	  op	  ad	  bakke	  

for	  kvinderne	  i	  	  det	  gamle	  valgsystem.	  

	  

Gisladóttir	  har	  dog	  påvist	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  nogen	  sammenhæng	  i	  mellem	  de	  

færøske	   valgkredse	   der	   har	   flere	   end	   fem	   mandater	   og	   antallet	   af	   kvinder	   der	   bliver	  

valgt.	  I	  perioden	  med	  det	  gamle	  valgsystem	  frem	  1978	  og	  til	  2007,	  er	  der	  kun	  blevet	  valgt	  

kvinder	  i	  3	  ud	  af	  7	  færøske	  kredse.	  To	  af	  disse	  kredse	  hvor	  kvinder	  er	  blevet	  valgt	  havde	  

under	  5	  mandater.	  Derfor	  konkluderer	  Gisladóttir	  at	  ”Alt	  tyder	  således	  på	  at	  	  det	  ikke	  er	  

valgkredsens	  størrelse	  alene	  der	  har	  påvirket	  repræsentationen	  af	  kvinder	  i	  Lagtinget(…).	  

(Gisladóttir	  2008:	  59–60)	  

Gisladóttir	  påpeger	  også	  at	  underrepræsentationen	  af	  kvinder	  ikke	  kun	  kan	  forklares	  ud	  

fra	  valgsystemet,	  og	  spørgsmålet	  om	  størrelsen	  av	  valgkredsen,	  men	  også	  må	   forklares	  

ud	  fra	  et	  spørgsmål	  om	  kulturelle	  og	  socioøkonomiske	  forklaringer.	  Mere	  om	  dette	  i	  af-‐

snit	  6.1.2.	  

	  

Matland	  og	  Dwight	  Brown,	  har	  undersøgt	  hvilken	  effekt	  størrelsen	  af	  valgkredsen	  har	  på	  

den	  kvindelig	  repræsentation	  i	  USA.	  De	  prøver	  på	  at	  komme	  med	  nogle	  teoretiske	  forkla-‐

ringer	  på	  hvorfor	  størrelsen	  af	  valgkredse	  kan	  have	  påvirkning.	  

Grundlæggende	  er	  der	  tre	  hindringer	  kvinder	  må	  overvinde,	  for	  at	  blive	  valgt	  ind	  i	  par-‐

lamentet.	  1.	  Kvinder	  skal	  være	  villige	  til	  at	  stille	  op	  til	  valg.	  2.	  De	  skal	  være	  accepterede	  

som	  kandidater	  af	  partiet.	  3.	  De	  skal	  blive	  accepterede	  af	  vælgeren.	  Først	  da	  de	  har	  over-‐

vundet	  disse	  tre	  hindringer,	  kan	  de	  indtage	  en	  plads	  i	  parlamentet(Norris	  1985).	  

Matland	  og	  Dwight	  Brown	  argumenterer	  for	  at	  en	  større	  valgkreds	  kan	  have	  en	  positiv	  

effekt	  på	  alle	  disse	   tre	  hindringer,	  og	  kan	  påvirke	  både	  kandidater,	  partier	  og	  vælgere.	  

”An	   increase	   in	   district	  magnitude	   can	   lower	   all	   of	   these	   barriers	   by	   changing	   elections	  

from	  a	  zero-‐sum	  game	  to	  a	  positive-‐sum	  game.	  Contests	  in	  single-‐member	  districts	  are	  by	  

definition	  zero-‐sum	  games.	  The	  change	   from	  zero-‐sum	  to	  a	  positive-‐sum	  game	  can	  effect,	  

candidates,	  party	  officials	  and	  voters”.	  	  (Matland	  &	  Dwight	  Brown	  1991:471)	  	  

	  

Her	  skal	  man	  dog	  være	  opmærksom	  på	  at	  Matland	  og	  Dwight	  Brown	  undersøger	  en	  ame-‐

rikansk	  kontekst,	  med	  et	  valgsystem	  der	  ikke	  byger	  på	  PR	  principperne.	  Jeg	  synes	  dog	  at	  

man	  kan	  antage	  at	  Matlands	  og	  Dwight	  Browns	  teoretiske	  overvejelser	  af	  valgkredsenes	  

størrelse	  kan	  overføres	  til	  en	  kontekst	  med	  et	  PR	  valgsystem.	  
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Videre	  specificere	  Matland	  og	  Dwight	  Brown	  hvordan	  størrelsen	  af	  valgkredsen	  kan	  på-‐

virke	  de	  tre	  førnævnte	  forhindringer.	  Til	  den	  første	  hindring,	  vil	  karakteren	  af	  en	  positiv-‐

sum	  i	  valgkredse	  med	  mere	  end	  et	  mandat	  øge	  tilbøjeligheden	  for	  at	  stille	  op	  til	  valg,	  for-‐

di	  at	  da	  kan	  kandidater	  fokusere	  på	  sin	  egen	  politik,	  og	  skaffe	  egene	  stemmer,	  fremfor	  at	  

nedgøre	  modstanderens	  politik.	  Ved	  kun	  et	  mandat	  i	  valgkredsen	  er	  det	  en	  nul-‐sum	  spil,	  

hvor	  der	  kun	  er	  en	  vinder,	  og	  hvor	  man	  som	  kandidat	  derfor	  må	  nedgøre	  sin	  modstander	  

og	  vinde	  over	  sin	  modstander	  hvis	  man	  skal	  blive	  valgt(ibid.	  1991:	  471).	  De	  konkluderer	  

derfor	   at	   hvis	   Kirkpatricks	   påstand	   om	   at	   kvinder	   er	  mere	   tilbøjelige	   til	   at	   fremhæve	  

egen	   styrker,	   fremfor	   at	   nedgøre	  modstanderen	   er	   korrekt,	   så	   bør	   det	  medvirke	   til	   at	  

kvinder	  er	  mere	  villige	  til	  at	  stille	  op	  i	  valgkredse	  med	  mere	  end	  et	  mandat(Kirkpatrick	  

1974.	  Citeret	  i	  Matland	  og	  Dwight	  Brown	  1991).	  	  

	  

Til	  den	  næste	  hindring	  påpeger	  Matland	  og	  Dwight	  Brown,	  at	  der	  er	  to	  årsager	  til	  at	  en	  

større	  valgkredse	  vil	  gøre	  det	  lettere	  for	  partier	  at	  opstille	  kvinder.	  For	  det	  første	  så	  vil	  et	  

parti	  se	  det	  at	  opstille	  en	  kvinde,	  som	  en	  vigtig	  måde	  til	  at	  appellere	  til	  en	  stor	  vælger-‐

masse.	  For	  det	  andet	  så	  er	  omkostninger	   for	  partierne	  ved	  at	  opstille	  en	  kvinde,	  meget	  

mindre	  i	  en	  valgkredse	  der	  er	  større	  en	  1.	  Hvis	  der	  kun	  skal	  vælges	  et	  mandat	  i	  valgkred-‐

sen,	  så	  udelukker	  man	  en	  mandlig	  kandidat,	  ved	  at	  opstille	  en	  kvinde,	  og	  det	  kan	  være	  et	  

problem	   for	  nogle	  partier.	  Hvis	  der	   skal	   vælges	   flere,	   så	  kan	  partierne	  opstille	  kvinder	  

uden	  at	  det	  sker	  på	  bekostning	  af	  en	  mandlig	  kandidat(ibid.	  1991:471).	  	  

Specielt	  dette	  argument	  kan	  være	   relevant	   i	  den	   færøske	  kontekst.	   Som	  vi	  har	  påvist	   i	  

kapitel	  4,	   så	   spiller	   spørgsmålet	  om	  geografisk	   repræsentation,	   en	  meget	   stor	   rolle	   for	  

den	  færøske	  vælger,	  og	  derfor	  kan	  det	  formodes	  at	  partierne	  i	  det	  gamle	  system	  hellere	  

opstillede	  den	  sikre	  kandidat,	  som	  ofte	  var	  en	  mand(IDEA	  2005:61),	  som	  de	  vidste	  kunne	  

skaffe	  dem	  repræsentation	  i	  valgkredsen,	  fremfor	  en	  kvinde	  som	  måske	  ikke	  havde	  en	  så	  

stærk	  position	  på	  forhånd.	  	  

	  

Til	   den	   tredje	   hindring	   påpeger	  Matland	   og	  Dwight	   Brown	   at	   en	   større	   valgkreds	   kan	  

medvirke	  til	  at	  det	  bliver	  lettere	  for	  en	  kvinde	  at	  få	  opbakning	  blandt	  vælgere,	  ja	  måske	  

endda	  få	  en	  fordel	  fremfor	  mænd.	  En	  stor	  valgkreds	  betyder	  at	  der	  er	  flere	  mandater	  at	  

kæmpe	  om,	  og	  dette	  vil	  medføre	  at	  der	  flere	  der	  stille	  op	  til	  valg.	  Da	  det	  generelt	  ikke	  er	  

lige	  så	  mange	  kvinder	  som	  mænd	  der	  stille	  op,	  så	  har	  kvinderne	  på	  forhånd	  adskilt	  sig	  fra	  

resten	  af	  kandidatfeltet,	  og	  	  dermed	  gjort	  sig	  mere	  synlige	  og	  bemærket	  overfor	  vælger-‐

skaren.	  Derudover	  argumenter	  Matland	  og	  Dwight	  Brown	  for	  at	  eventuelle	  vælgere	  der	  
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er	   tøvende	  overfor	  at	  vælge	  en	  kvinde	  hvis	  hun	  er	  den	  eneste	  kandidat,	   vil	   være	  mere	  

tilbøjelig	   for	  at	  vælge	  en	  kvinde	  hvis	  der	  er	  flere	  kandidater	  (Matland	  &	  Dwight	  Brown	  

1991:471).	  

Spørgsmålet	  er	  dog	  hvor	  relevant	  dette	  argument	  er	  i	  en	  færøsk	  kontekst	  hvor	  forholde-‐

ne	  er	  små,	  og	  hvor	  flere	  vælgere	  på	  forhånd	  kender	  flere	  af	  kandidater	  er	  er	  opstillede.	  

Dernæst	  så	  viser	  vores	  empiriske	  undersøgelse	  at	  de	  samlede	  antal	  af	  kandidater	  er	  ble-‐

vet	  mindre	  efter	  ændringen,	  og	  ikke	  større,	  som	  Matland	  og	  Dwight	  Brown	  ellers	  argu-‐

menterer	  for.	  	  Jf.	  tabel	  4.3.3.	  

	  

Sammenfattende	  kan	  man	  dog	  konkludere,	  at	  der	  er	  flere	  teoretiske	  argumenter	  der	  ta-‐

ler	   for	  at	  en	  større	  valgkredse	  vil	  medføre	  en	  større	  andel	  af	  kvindelig	  repræsentation.	  

Derfor	  burde	  ændringen	  i	  valgsystemet	  i	  2007,	  have	  medvirket	  til	  at	  flere	  kvinder	  er	  ble-‐

vet	  valgt.	  Men	  før	  vi	  gør	  og	  ser	  på	  det	  empiriske	  data,	  skal	  vi	  først	  diskutere	  andre	  mulig	  

forklaringer	  på	  manglende	  kvindelig	  repræsentation.	  

6.1.2.	  Mulige	  forklaringer	  på	  kvindelig	  underrepræsentation	  

Grundlæggende	  kan	  man	  sige	  at	  det	  er	  to	  forskellige	  vinkler	  at	  undersøge	  kvindelig	  un-‐

derrepræsentation	  i	  politik.	  Den	  ene	  vinkel	  er	  kun	  at	  se	  på	  det	  som	  et	  politisk	  problem,	  

med	  politiske	  løsninger.	  Det	  vil	  sige	  at	  det	  er	  selve	  valgsystemet,	  og	  andre	  politiske	  fak-‐

torer	   der	   er	   problemet,	   og	   løsningen	   er	   så	   politisk	   i	   form	   af	  ændring	   af	   valgsystemet,	  

størrelsen	  af	   valgkredsen	  eller	   ved	  at	   indføre	  kvoter.	  Den	  anden	  vinkel	   er	   at	   se	  på	  det	  

som	  et	  mere	  bredt	  problem,	  der	   ikke	  kun	  kan	   forklares	  ved	  de	  politiske	   faktorer,	  men	  

også	   nogle	   bredere	   faktorer	   så	   som	   socioøkonomiske	   	   og	   kulturelle	   faktorer(Diaz	  

2005:50).	  	  

Jeg	  synes	   ikke	  at	  det	  er	  nuanceret	  nok,	  kun	  at	  se	  på	  selve	  valgsystemet	  og	  de	  politiske	  

forklaringer.	  Derfor	  vil	  jeg	  i	  dette	  afsnit	  prøve	  at	  diskutere	  nogle	  af	  de	  socioøkonomiske	  	  

og	  kulturelle	  faktorer.	  

	  

Selv	  om	  der	  teoretisk	  er	  der	  en	  hvis	  enighed	  om	  at	  det	  er	  politiske,	  socioøkonomiske	  og	  

kulturelle	  faktorer	  der	  påvirker	  den	  kvindelig	  repræsentation,	  så	  er	  det	   	  dog	  forskelligt	  

hvad	   forskere	   lægger	   i	  disse	   tre	   faktorer	  og	  hvilke	  variabler	  der	   inkluderes	   i	  hver	   fak-‐

tor(Gisladóttir	  2008:3).	  Fordi	  hvad	  er	  socioøkonomiske	  eller	  kulturelle	  faktorer,	  og	  hvad	  

er	  det	  præcist	  man	  måler	  på?	  F.eks.	  har	  både	  (Paxton	  1997)	  og	  (Diaz	  2005)	  lavet	  kompa-‐

rative	  analyser	  hvor	  de	  tester	  disse	  tre	  faktorer	  over	  flere	  forskellige	  lande,	  men	  det	  er	  
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dog	  stor	  forskel	  på	  hvilke	  variabler	  som	  de	  benytter.	  Se	  (Gisladóttir	  2008:8)	  for	  en	  nær-‐

mere	  diskussion	  af	  forskellene	  på	  Paxton	  og	  Diaz	  variable.	  	  

Ud	  over	  	  spørgsmålet	  om	  selve	  valgsystemet,	  så	  ligger	  det	  udenfor	  dette	  speciales	  områ-‐

de,	  at	  gå	  dybere	  ind	  og	  undersøge	  disse	  faktorer	  empirisk	  på	  Færøerne.	  Jeg	  vil	  dog	  kort	  

uddybe	  hvad	  der	  menes	  med	  henholdsvis,	  politiske,	  socioøkonomiske	  og	  kulturelle	  fak-‐

torer.	   Derefter	   vil	   jeg	   kort	   opsummere	   Gisldadóttirs	   undersøgelse	   af	   disse	   faktorer	   på	  

Færøerne,	  og	  bruge	  dem	  som	  et	   teoretisk	  udgangspunkt,	  og	  som	  en	  uddybende	   forkla-‐

ring	  på	  den	  kvindelig	  repræsentation	  på	  Færøerne.	  Jeg	  vil	  ikke	  komme	  nærmere	  ind	  på	  

de	   enkelte	   empiriske	   undersøgelser,	   men	   hellere	   diskutere	   de	   teoretiske	   overvejelser	  

bag	  disse	  tre	  faktorer.	  

	  

Politiske	  Faktorer	  

Ser	  vi	   først	  på	  de	  politiske	  faktorer,	  så	  er	  der	  bred	  enighed	  om	  at	  disse	   i	  stor	  grad	  om-‐

handler	  selve	  typen	  af	  valgsystemet.	  Har	  man	  et	  PR	  system	  eller	  et	  FPTP	  system.	  Det	  vi-‐

ser	  sig,	  som	  før	  nævnt,	  at	  lande	  med	  PR	  system	  har	  større	  kvindelig	  repræsentation.	  Der	  

findes	  dog	  undtagelser	  begge	  veje	  (Diaz	  2005:51).	  En	  anden	  mulig	  politisk	  faktor	  er	  par-‐

tiernes	  rekruttering	  af	  kandidater,	  og	  om	  der	  findes	  kvoter	  som	  bestemmer	  hvor	  mange	  

kvinder	   der	   skal	   være	   opstillede.	   Paxton	   kalder	   disse	   faktorer	   for	   efterspørgselssiden	  

(demand)	  (Paxton	  1997:445).	  

	  

Socioøkonomiske	  faktorer	  

Den	  næste	  gruppe	  af	  faktorer	  er	  de	  socioøkonomiske	  faktorer	  (Paxton	  1997:444)	  kalder	  

disse	   faktorer	   for	   udbudssiden	   (Supply).	  Disse	   faktorer	   vedrører	   kvindernes	   selvstæn-‐

diggørelse	   på	   andre	   områder	   end	   de	   politiske,	   som	   ifølge	   Paxton	   er	   nødvendig	   for	   at	  

kvinderne	  skal	  være	  villige	  til	  at	  stille	  op	  og	  blive	  valgt	  (Diaz	  2005:28).	  	  

Disse	   socioøkonomiske	   faktorer	   omhandler	   kvindernes	   position	   på	   arbejdsmarkedet,	  

uddannelsesniveau,	  samt	  andre	  faktorer	  der	  er	  nødvendige	  for	  selvstændiggørelse.	  Tan-‐

kegangen	  er	  den	  at	  man	  i	  gennem	  uddannelse	  og	  arbejdsmarkedet	  opnår	  en	  hvis	  kompe-‐

tence	   som	   gør	   at	   kvinder	   lettere	   kommer	   betragtning	   som	   en	   politisk	   kandidat	   hos	   et	  

parti.	   Videre	   siger	   Paxton	   at	   ”It	   follows	   that	   if	  women	  have	   less	  access	   to	  education	  and	  

professional	   opportunity,	   they	   will	   also	   have	   less	   access	   to	   positions	   in	   politics”	   (Paxton	  

1997:444)	   Så	   ifølge	   Paxton	   er	   den	   socioøkonomiske	   selvstændiggørelse	   af	   kvinder	   en	  

nødvendighed	  for	  større	  politisk	  repræsentation.	  
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Det	   er	  dog	  en	  påstand	   som	  der	  er	   teoretisk	  uenighed	  om.	  Fordi	   grundlæggende	  er	  det	  

spørgsmålet	  om	  hønen	  eller	  ægget.	  Fordi	  er	  det	  den	  socioøkonomiske	  selvstændiggørel-‐

se	  der	  baner	  vejen	  for	  den	  politiske	  repræsentation,	  eller	  er	  det	  den	  politiske	  repræsen-‐

tation	  der	  baner	  vejen	  for	  den	  socioøkonomiske	  selvstændiggørelse?	  Diaz	  påpeger	  at	  det	  

ikke	  er	   tilfældet	   i	   alle	   lande,	   at	   kvinderne	   fik	  den	   socioøkonomiske	   selvstændiggørelse	  

forud	   for	  den	  politiske	   repræsentation,	  og	  henviser	   til	   lande	   som	  Frankrig	  og	  England,	  

hvor	  kvinder	  først	  fik	  den	  politisk	  repræsentation,	  som	  de	  så	  benyttede	  til	  at	  få	  den	  so-‐

cioøkonomisk	  selvstændiggørelse(Diaz	  2005:53).	  Ifølge	  Diaz	  skal	  man	  derfor	  se	  det	  som	  

en	  tosidet	  model,	  hvor	  man	  i	  nogle	  lande	  har	  haft	  en	  top	  down	  model,	  hvor	  man	  først	  har	  

fået	  politisk	  magt	  og	  siden	  brugt	  den	  til	  at	  opnå	  magt	  på	  de	  andre	  områder,	  mens	  man	  i	  

andre	  lande	  har	  haft	  en	  bottom	  up	  model,	  hvor	  socioøkonomiske	  og	  kulturelle	  ændringer	  

har	  banet	  vejen	  for	  den	  politiske	  selvstændiggørelse(Diaz	  2005:54).	  

	  

Kulturelle	  faktorer	  

Den	  sidste	  gruppe	  af	  faktorer	  er	  de	  kulturelle	  faktorer.	  Dette	  er	  grundlæggende	  faktorer	  

der	  omhandler	  samfundets	  syn	  på	  kvinder,	  og	  kvindernes	  position	  og	  rolle	  i	  samfundet	  

og	  hvilken	  rolle	  religion	  spiller	  i	  samfundet.	  Tankegangen	  bag	  disse	  faktorer	  er,	  at	  jo	  me-‐

re	  konservativt	  et	  samfund	  er,	  jo	  sværere	  vil	  det	  være	  for	  kvinder	  at	  opnå	  politisk	  repræ-‐

sentation.	   Hvis	   samfundets	   grundlæggende	   syn	   er	   at	   kvinder	   er	  mænd	   underlegne	   og	  

deres	  naturlige	  plads	  er	  i	  hjemmet	  og	  ikke	  i	  det	  offentlige	  rum,	  så	  bliver	  det	  naturligvis	  

sværere	  for	  kvinderne	  at	  få	  politisk	  repræsentation	  og	  magt.	  	  

	  

6.1.2.1.	  Politiske,	  socioøkonomiske	  og	  kulturelle	  forklaringer	  på	  Færøerne	  

Gisladóttir	  har	  i	  2008	  lavet	  en	  undersøgelse	  af	  disse	  tre	  faktorer	  på	  Færøerne	  ud	  fra	  de	  

variabler	  som	  (Diaz	  2005)	  benytter.	   	  	  Denne	  undersøgelse	  er	  lavet	  i	  år	  2007	  -‐	  2008	  

mens	  ændringen	   i	   valgsystemet	   blev	   gennemført.	   Derfor	   fokuserer	   undersøgelsen	   pri-‐

mært	  på	  det	  gamle	  valgsystem,	  hvorfra	  hun	  prøver	  at	  forklare	  hvorfor	  kvinder	  har	  været	  

politisk	  underrepræsenterede	  på	  Færøerne.	  	  

Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  kort	  redegøre	  for	  Gisladóttirs	  resultater,	  som	  jeg	  så	  vil	  lade	  stå	  som	  

en	  supplerende	  forklaring	  til	  min	  egen	  undersøgelse	  af	  effekten	  af	  ændringen	  valgsyste-‐

mets	  på	  den	  kvindelig	  repræsentation.	  
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Hun	  lægger	  ud	  med	  at	  spørge	  hvorfor	  Færøerne,	  som	  ligger	  i	  Norden,	  kvinderepræsenta-‐

tionens	  højborg,	  ikke	  har	  formået	  at	  følge	  med	  andelen	  i	  de	  andre	  nordiske.	  Her	  har	  hun	  

fundet	  frem	  til,	  at	  det	  som	  primært	  adskiller	  Færøerne	  fra	  de	  andre	  nordiske	  lande,	  er	  at	  

Færøerne	   langt	   frem	   til	   1990’erne	   har	   haft	   en	   familielistisk	   velfærdsmodel,	   som	  man	  

kender	  det	   fra	   landende	   i	   Sydeuropa,	   fremfor	  en	  statslig	  velfærdsmodel,	   som	  de	  andre	  

nordiske	  lande	  har	  haft	  (Gisladóttir	  2008:34).	  Jacobsen	  og	  Jákupsstovu	  påpeger	  at	  dette	  

kan	   være	   en	   direkte	   forklaring	   på	   manglende	   kvindelig	   repræsentation	   på	   Færøerne.	  

”(…)	  men	  i	  det	  færøyske	  samfunn	  synes	  det	  imidlertid	  å	  være	  en	  nær	  sammenheng	  mellom	  

lav	   kvinnerepresentasjon	   i	   politiske	   organ	   og	   en	   familistisk	   velferdsmodell.”	   (Jacobsen	   &	  

Jákupsstovu	  2005:172)	  

	  

En	  anden	  forklaring	  ifølge	  Gisladóttir,	  er	  at	  Færøerne	  langt	  op	  i	  1990’erne	  også	  har	  været	  

præget	  af	  det,	  som	  hun5	  kalder	  for	  male	  breadwinner	  model,	  fremfor	  en	  individuel	  model.	  

Ifølge	  Gisladóttir	  har	  hele	  omfordelingspolitikken	  på	  Færøerne	  støttet	  op	  om	  denne	  male	  

breadwinner	  model	   fremfor	   en	   individuel	   model,	   hvilket	   har	   betydet	   at	   der	   har	   været	  

manden	  der	  har	  været	  den	  forsørgende,	  og	  ikke	  to	  lige	  individer,	  hvilket,	  ifølge	  Gisladót-‐

tir,	  haft	  en	  negativ	  effekt	  på	  den	  kvindelig	  repræsentation	  på	  Færøerne	  og	  hindret	  kvin-‐

dernes	  repræsentation	  (Gisladóttir	  2008:36-‐37).	  	  

Derfor	   konkluderer	   Gisladóttir	   at:	   ”I	  modsætning	   til	   de	   nordiske	   velfærdspolitikker,	   der	  

har	  medvirket	  til	  at	  nedbryde	  kønssegregeringen	  i	  de	  pågældende	  lande,	  har	  man	  fra	  poli-‐

tisk	  hold	  på	  Færøerne	  direkte	  understøttet	  og	  opretholdt	  et	  stadig	  kønssegregeret	  samfund	  

via	  de	  familistiske	  og	  knapt	  så	  kvindevenlige	  velfærdspolitikker”.	  (Gisladóttir	  2008:37)	  

	  

Det	  betyder	  at	  hele	  det	  færøske	  velfærdssystem	  har	  været	  medvirkende	  til	  at	  Færøerne,	  

selv	  om	  de	  er	  en	  del	  af	  Norden,	  har	  været	  så	  langt	  bag	  ud	  sine	  nordiske	  naboer,	  når	  det	  

vedrører	  kvindelig	  repræsentation.	  Ifølge	  Jacobsen	  og	  Jákupsstovu,	  skyldes	  det	  at	  på	  Fæ-‐

røerne	   har	   der	   været	   en	   fælles	   traditionel	   forståelse	   om	   kønnenes	   ”naturlige”	   plads	   i	  

samfundet.	  (Jacobsen	  &	  Jákupsstovu	  2005:170).	  

	  

Af	  de	  politiske	  forklaringer	  peger	  Gisladóttir	  først	  og	  fremmest	  på	  størrelsen	  af	  valgkred-‐

sen	  som	  en	  mulig	  forklaring.	  Som	  vi	  har	  redegjort	  for,	  så	  er	  små	  valgkredse	  ikke	  til	  fordel	  

for	   kvindelig	   repræsentation.	   Derudover	   påpeger	   Gisladóttir	   også	   at	   den	   manglende	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Hun	  henviser	  her	  til	  (Sainsbury	  1996)	  terminologi.	  Sainsbury,	  Diane:	  Gender,	  Equality	  and	  Welfare	  
States.	  Cambridge	  University	  Press	  1996	  
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proportionalitet	   i	   valgsystemet	   (se	   afs.	   4.),	   som	   en	   mulig	   forklaring(Gisladóttir	  

2005:111).	  Derfor	  er	  det	  meget	  som	  tyder	  på,	  at	  ændringen	   i	  valgsystemet	   i	  2008,	  kan	  

have	  haft	  stor	  påvirkning	  på	  den	  kvindelig	  repræsentation,	  da	  den	  har	  berørt	  flere	  af	  de	  

væsentlige	  problemer	  i	  henhold	  til	  de	  politiske	  forklaringer.	  

	  

Til	  de	  socioøkonomiske	  forklaringer	  har	  Gisladóttir	  fundet	  ud	  af	  at	  de	  færøske	  kvinder	  er	  

langt	  mindre	   selvstændiggjorde	   end	   de	   andre	   nordiske	   kvinder,	   da	   det	   er	   de	   færøske	  

mænd	  der	   sidder	   på	  de	   ledende	  poster	   både	   offentlig	   og	  privat,	   og	   det	   er	   det	   færøske	  

mænd	  der	  tjener	  de	  fleste	  penge.	  En	  tredjedel	  af	  al	  lønindkomst	  på	  Færøerne	  er	  optjent	  

af	  mænd.	  	  

Derudover	  påpeger	  hun	  at	  de	  færøske	  kvinder	  kom	  relativt	  sent	  ud	  på	  arbejdsmarkedet,	  

og	  flere	  af	  dem	  arbejder	  kun	  deltid.(Gisladóttir	  2005:111).	  De	  nyeste	  tal	  fra	  2013	  viser	  at	  

57%	  af	  de	  færøske	  kvinder	  arbejder	  mindre	  end	  35	  timer	  om	  ugen	  i	  forhold	  til	  kun	  18%	  

af	  de	  færøske	  mænd	  (Hagstova	  Føroya	  2015b).	  

	  

Af	  de	  kulturelle	  forklaringer,	  så	  påpeger	  Gisladóttir	  at	  Færøerne,	  i	  modsætning	  til	  de	  me-‐

re	  sekulariserede	  nordiske	  lande,	  bærer	  præg	  af	  et	  meget	  tradionelt	  og	  religiøst	  værdiset	  

(Gisladóttir	   2008:111).	   Gisladóttir	   argumenterer	   for	   	   at	   Færøerne	   værdimæssigt	  mere	  

læner	  sige	  opad	  de	  katolske	  lande	  i	  Sydeuropa	  fremfor	  de	  nordiske	  lande,	  og	  hvilket	  kan	  

være	  med	  til	  at	  forklare	  hvorfor	  de	  færøske	  kvinder	  har	  være	  underrepræsenterede	  	  

	  

Til	  slut	  argumenterer	  hun	  også	  for	  at	  en	  forklaring	  kan	  være	  den	  særlige	  klientelistiske	  

repræsentationskultur	  der	  har	  præget	  det	  politiske	   systemet.	  Noget	   som	   (Justinuessen	  

1999)	  også	  argumenterer	  for.	  Gisladóttir	  konkluderer	  derfor	  at:	  	  

”Med	  den	  klientielistiske	   teori	  har	   jeg	  påvist,	  at	  kvindernes	   relativt	   lavere	  magtliggørelse	  

har	  hindret	  dem	  i	  at	  fremstå	  som	  stærke	  kandidater	  (patroner),	  hvilket	  er	  nødvendigt	  i	  en	  

klientelistisk	   præget	   politisk	   kultur,	   som	   den	   færøske.	   Derudover	   har	   klientelismen	   øget	  

konkurrencen	  om	  de	  politiske	  mandater,	  hvilket	  har	  affødt	  en	  vælgeradfærd	  til	  ulempe	  for	  

kvinderne”.	  (Gisladóttir	  2008:112)	  	  

6.2.	  Empiri	  

6.2.1.	  Kvindelig	  repræsentation	  i	  en	  historisk	  kontekst	  

Lad	  os	  først	  se	  på	  den	  kvindelige	  repræsentation	  på	  Færøerne	  i	  en	  historisk	  kontekst.	  
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De	   færøske	   kvinder	   fik	   stemmeret	   sammen	   med	   de	   danske	   kvinder,	   ved	   grundlovs-‐

ændringen	   i	  1915,	  og	   stemte	   første	  gang	  ved	   lagtingsvalget	   i	   1918.	  Men	   stemmeretten	  

var	  ikke	  et	  resultat	  af	  en	  kamp	  fra	  de	  færøske	  kvinders	  side,	  men	  mere	  en	  ret	  som	  de	  fik,	  

uden	  kamp,	  da	  de	  andre	  kvinder	   i	  kongeriget	   fik	   stemmeret	   (Kletskarð	  2002:167).	  Om	  

det	  var	  årsagen	  til	  at	  det	  gik	  næsten	  50	  år	  før	  den	  første	  kvinde	  fik	  plads	  i	  Lagtinget,	  skal	  

jeg	   ikke	   kunne	   svare	   på,	   men	   det	   var	   ikke	   før	   1964,	   da	   Malla	   Samuelsen	   (D)	   fra	  

Suðurstreymoy	  kreds,	  for	  en	  kort	  periode	  kom	  ind	  i	  Lagtinget	  som	  suppleant,	  at	  den	  før-‐

ste	  kvinde	   tog	  plads	   i	  Lagtinget.	  Alligevel	   skulle	  der	  gå	  næsten	  14	  å	  samt	  en	  ændring	   i	  

valgsystemet,	   før	  de	   første	  kvinder	  blev	  valgt	  direkte	   ind	   i	  Lagtinget.	  Ved	  valget	   i	  1978	  

blev	   to	   kvinder	   for	   første	   gang	   valgt	   direkte	   ind	   i	   lagtinget.	   De	   blev	   begge	   valgt	   i	  

Suðurstreymoy	   kreds,	   som	   ved	   ændringen	   i	   valgsystemet	   i	   1978	   havde	   fået	   to	   ekstra	  

mandater	  (Klettskarð	  2002:177).	  

	  

En	   opgørelse	   fra	   Gisladóttir	   viser	   at	   under	   det	   gamle	   valgsystem	   blev	   hele	   75%	   af	   de	  

valgte	   kvinder,	   valgt	   i	   Suðurstreymoy	  kreds,	   og	  de	  blev	   kun	  valgt	   i	   3	   af	   7	   kredse	   (Gis-‐

ladóttir	  2008:59).	  	  

Klettskarð	  påviser	  at	  de	  kvinder	  der	  har	  været	  politisk	  aktive	  på	  Færøerne,	  var	  velud-‐

dannede	  kvinder,	  der	  var	  opvoksede	  med	  politik	  som	  en	  naturlig	  del	  af	  hjemmet	  .	  Det	  var	  

ikke	  den	  almindelige	  hjemmegående	  husmor	  fra	  udkants	  Færøerne	  der	  var	  politisk	  aktiv,	  

men	  snarere	  den	  veluddannede	  kvinde	  fra	  Tórshavn	  (Klettskarð	  2002:159).	  Dette	  stem-‐

mer	  også	  overnes	  med	  det	  som	  Gisladóttir	  påpeger,	  at	  den	  manglende	  færøske	  kvindeli-‐

ge	   repræsentation	   ikke	   skyldes,	   at	   de	   færøske	   kvinder	   historisk	   set	   er	   ofre	   for	   nogle	  

strukturelle	  forhold,	  men	  mere	  skyldes	  at	  det	  ikke	  har	  været	  interesseret	  i	  politik	  og	  poli-‐

tisk	  magt	  (Gisladóttir	  2008:95).	  
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Tabel	  6.2.1.	  Kvindelig	  repræsentation	  i	  Norden	  

	  
	  

I	  tabel	  6.2.1.	  som	  er	  hentet	  fra	  (Jákupsstovu	  2013:313)	  kan	  man	  se	  en	  oversigt	  over	  ud-‐

viklingen	   i	   den	  kvindelig	   repræsentation	   i	   de	  nordiske	   lande.	   Som	   tabellen	  viser,	   så	   er	  

Færøerne	  langt	  bagud	  de	  andre	  nordiske	  lande.	  F.eks.	  Grønland	  som	  fik	  den	  første	  kvinde	  

valgt	  i	  1991,	  havde	  allerede	  11	  år	  efter	  i	  2002	  nået	  op	  på	  30%	  kvindelig	  repræsentation,	  

noget	  som	  Færøerne	  har	  brugt	  33	  år	  til	  at	  nå.	  Dette	  kan	  også	  indikere	  hvor	  stor	  effekt	  en	  

national	   valgkreds	   har	   på	   den	   kvindelig	   repræsentation.	   I	   Grønland	   har	   man	   haft	   en	  

valgkreds	  siden	  1998	  (Inatsisartut	  2014:17),	  og	  tallene	  i	  tabel	  6.2.1.	  indikere	  at	  dette	  har	  

gavnet	  den	  kvindelige	  repræsentation.	  	  

	  

Det	  paradoksale	  er	  dog	  at	  Færøerne,	  som	  havde	  en	  stor	  underrepræsentation	  af	  kvinder,	  

allerede	  i	  1993	  fik	  en	  kvindelig	  regeringsleder	  (Lagmand).	  På	  det	  tidspunkt	  var	  det	  kun	  

Norge,	  af	  de	  nordiske	  lande,	  der	  havde	  haft	  en	  kvindelig	  regeringsleder.	  Færøernes	  første	  

kvindelige	   Lagmand	  Marita	   Petersen	   (C)	   sad	   kun	   som	   Lagmand	   i	   lidt	   over	   et	   år.	   Men	  

hendes	  regeringsperiode	  var	  alligevel	  under	  den	  sværeste	  tid	  for	  det	   færøske	  samfund,	  

da	  den	  store	  finansielle	  og	  fiske	  krise	  på	  Færøerne	  i	  1992-‐1993	  var	  på	  det	  højeste.	  Hun	  

blev	  sat	  i	  spidsen	  for	  at	  rydde	  op	  efter	  det	  overforbrug	  der	  havde	  præget	  færøsk	  økono-‐

mi	  op	  igennem	  1980’erne.	  Hun	  stod	  også	  i	  spidsen	  for	  de	  meget	  hårde	  forhandlinger	  med	  

den	  danske	  regering,	  vedrørende	  de	  færøske	  banker(Sølvará	  2002:348).	  	  ’	  

Ifølge	  Dansk	   kvindebiografisk	   leksikon,	   så	   har	  Marita	   Petersen	   haft	   stor	   betydning	   for	  

kvinder	  i	  færøsk	  politik,	  og	  haft	  stor	  betydning	  for	  deres	  opfattelses	  af	  ”kvinders	  formåen	  

i	  det	  offentlige	  liv”	  (KVINFO	  2015).	  
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6.2.2.	  Kvindelig	  repræsentation	  efter	  ændringen	  i	  valgsystemet	  

Men	  hvilken	  effekt	  har	  ændringen	  i	  valgsystemet	  så	  haft	  på	  den	  kvindelige	  repræsentati-‐

on?	   I	   princippet	   er	   det	  meget	   enkelt	   at	   finde	   ud	   af,	   det	   er	   bare	   at	   aflæse	   hvor	  mange	  

kvinder	  der	  er	  blevet	  valgt	  efter	  ændringen	  i	  forhold	  til	  før	  ændringen.	  Det	  som	  man	  dog	  

skal	  være	  opmærksom	  på	  er	  at	  der	  findes	  ingen	  direkte	  kausalkæde	  i	  mellem	  andelen	  af	  

kvinder	  og	  ændringen	  i	  valgsystemet.	  Som	  vi	  har	  påpeget	  så	  er	  der	  mange	  forskellige	  fak-‐

torer	  der	  påvirker	  andelen	  af	  kvinder	  i	  politik.	  	  

	  

Som	  man	  kan	  se	  i	  tabel	  6.2.2.1.,	  så	  er	  der	  sket	  en	  markant	  ændring	  i	  antallet	  af	  kvinder	  i	  

Lagtinget	   siden	  ændringen	   før	  valget	   i	  2008.	  Fra	  det	   sidste	  valg	   før	  ændring	   i	  2004	  og	  

frem	  til	  2008	  mere	  end	  fordobledes	  antallet	  af	  kvinder,	  fra	  2	  til	  7,	  og	  i	  2011	  kom	  antallet	  

helt	  op	  på	  10,	  hvilket	  svarer	  til	  30%	  af	  Lagtinget.	  Så	  ved	  første	  indtryk	  ser	  ud	  til	  at	  æn-‐

dringen	  i	  valgsystemet	  har	  haft	  den	  ønskede	  effekt.	  

	  

Valgår Antal*kvinder* Andel*i*%
2004 3 9%
2008 7 21%
2011 10 30%

Tabel*6.2.2.1.*
Kvindelig*repræsentation*i*Lagtinget

Kilde:"(Kringvarp"Føroya"2004)"
(Kringvarp"Føroya"2008)"Kringvarp"Føroya"2011)" 	  
	  

I	  tabel	  6.2.2.2.	  ses	  udviklingen	  i	  andelen	  af	  kvinder	  i	  Lagtinget	  siden	  1978.	  Her	  ses	  klart	  

at	  der	  sker	  en	  markant	  udvikling	  i	  kurven	  fra	  2008	  og	  frem.	  Den	  højeste	  andel	  	  af	  kvinder	  

i	  Lagtinget	  	  før	  ændringen	  var	  på	  16%	  fra	  valget	  i	  1994.	  Hvilket	  skal	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  i	  pe-‐

rioden	  mellem	  1993	  og	  1994	  havde	  Færøerne	  en	  kvindelig	  lagmand,	  hvilket	  alt	  andet	  lige	  

har	  øget	  fokus	  på	  de	  kvindelige	  politikere	  

I	  perioden	  fra	  1978	  og	  til	  og	  med	  2004,	  var	  den	  gennemsnitlige	  andel	  af	  kvinder	  i	  Lagtin-‐

get	  9%,	  mens	  den	  i	  perioden	  2008-‐2011	  har	  været	  26%.	  Hvilket	  indikerer	  at	  der	  er	  sket	  

en	  markant	  ændring	  efter	  ændringen	  i	  valgsystemet	  i	  2007.	  
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Kilde:	  (Ísakson	  2003)	  (Kringvarp	  Føroya	  2008)	  (Kringvarp	  Føroya	  2011)	  

	  

Den	  første	  forudsætning	  for	  at	  få	  kvinder	  valgt	  ind	  i	  Lagtinget	  er	  at	  der	  er	  kvinder	  der	  er	  

villige	  til	  at	  stille	  op	  som	  kandidater	  til	  lagtingsvalget.	  Derfor	  er	  det	  også	  interessant	  at	  se	  

udviklingen	  i	  antallet	  af	  kvindelige	  kandidater,	  før	  og	  efter	  ændringen	  i	  2007.	  Da	  den	  fæ-‐

røske	  vælger,	  som	  vi	  før	  har	  nævnt,	  har	  flere	  forskellige	  præferencer	  som	  han	  vælger	  ef-‐

ter(Busk	  Sørensen	  1992:106),	  så	  vil	  en	  højere	  andel	  af	  kvindelige	  kandidater	  betyde,	  en	  

større	  chance	  for	  at	  de	  kvindelige	  vælgere	  finder	  en	  kandidat	  som	  de	  føler	  repræsenterer	  

deres	  synspunkt,	  og	  dermed	  vil	  det	  medvirke	  til	  en	  højere	  andel	  af	  kvindelig	  repræsenta-‐

tion.	  

	  

	  
Kilde:	  (Klettskarð	  2002:189)	  (Kringvarp	  Føroya	  2004)	  (Kringvarp	  Føroya	  2008)	  (Kringvarp	  Føroya	  2011).	  	  
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Tabel	  6.2.2.2.	  	  
%	  andel	  kvinder	  i	  Lagtinget	  1978-‐2011	  
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%	  andel	  af	  kvindelige	  kandidater	  til	  Lagtinget	  
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I	  tabel	  6.2.2.36.	  kan	  man	  se	  udviklingen	  i	  den	  procentvise	  andel	  af	  kvindelige	  kandidater	  

til	   lagtingsvalg.	  Her	  ses	   tydeligt	  at	  andel	  af	  kvindelige	  kandidater	  er	  blevet	  højere	  over	  

tid,	   og	   siden	  ændringen	   i	   2007	  har	  den	   været	   over	  30%.	   Ser	  man	  på	  perioden	  1998	  –	  

2004,	  så	  er	  det	  kun	  en	  stigning	  på	  5	  %point,	  mens	  der	  i	  perioden	  mellem	  2004	  og	  2008	  

er	  sket	  en	  stigning	  på	  10	  %point.	  Videre	  kan	  man	  påpege	  at	  i	  perioden	  1978	  -‐2004	  var	  

den	  gennemsnitlige	  andel	  af	  kvindelige	  kandidater	  16%,	  mens	  den	  efter	  ændringen	  i	  pe-‐

rioden	  2008-‐2011	  var	  på	  34%.	  	   	  

Dette	  indikerer	  at	  der	  er	  sket	  et	  skift	  i	  den	  kvindelige	  repræsentation	  og	  specielt	  i	  viljen	  

til	  at	  stille	  op	  som	  kandidat	  efter	  ændringen	  i	  2007.	  Det	  kan	  vel	  tænkes	  at	  dette	  skyldes	  

at	  en	  valgkreds	  har	  gjort	  det	  mere	  attraktivt	  for	  kvinder	  at	  stille	  op,	  da	  det	  alt	  andet	  lige	  

burde	  være	  nemmere	  at	  blive	  valgt	  som	  kvinde	  i	  et	  system	  med	  en	  valgkreds.	  	   	  

	  

Et	  andet	  interessant	  som	  man	  kan	  se,	  er	  hvordan	  fordelingen	  af	  stemmer	  på	  henholdsvis	  

mænd	  og	  kvinder	  fordeler	  sig,	  samt	  hvor	  proportionalt	  andelen	  af	  kvinder	  er	  blevet	  efter	  

ændringen.	  Det	  siger	  sig	  selv,	  når	  andelen	  af	  kvinder	  er	  blevet	  højere	  efter	  ændringen,	  så	  

må	  det	  betyde	  at	  der	  er	  afgivet	  flere	  stemmer	  på	  kvindelige	  kandidater	  end	  før	  ændrin-‐

gen.	  Derudover	  er	  det	   interessant	  at	   se	  hvor	  proportionalt	   resultatet	  er.	  Gisladóttir	  ar-‐

gumenterer	  for	  at	  en	  af	  barrierene	  for	  kvinder	  ved	  det	  gamle	  valgsystem,	  var	  at	  der	  var	  

så	  stor	  dis	  proportionalitet	  i	  valgsystemet.	  Hun	  valget	  i	  2004	  som	  eksempel,	  hvor	  kvin-‐

derne	  fik	  16%	  af	  stemmerne,	  men	  kun	  9%	  af	  mandaterne(Gisladóttir	  2008:55).	   	  

	  

Valgår
Stemmer+for+
kv.+kandidater+ Stemmer+total Andel+i+% %+mandater

2008 7318 31112 24% 21%
2011 8286 30552 27% 30%

Kilde:"(Kringvarp"Føroya"2008)"Kringvarp"Føroya"2011)"

Tabel+6.2.2.4.+Stemmer+for+kvindelige+kandidater+

	  
	  

Som	  vi	  kan	  se	  i	  tabel	  6.2.2.4.	  så	  har	  kvinderne	  fået	  en	  større	  andel	  af	  stemmer,	  end	  de	  fik	  i	  

2004.	  24%	  af	  stemmerne	  i	  2008	  og	  hele	  27%	  af	  stemmerne	  i	  2011.	  Dette	  kan	  også	  for-‐

klares	  af	  at	  der	  er	   flere	  kvindelige	  kandidater,	  hvilket	  betyde	  at	  der	  er	  større	  udbud	  af	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Det	  bør	  nævnes	  at	  det	  samlede	  antal	  af	  kandidater	  er	  blevet	  mindre	  over	  tid.	  I	  2004	  var	  det	  252	  
kandidater,	  mens	  det	  i	  2011	  var	  nede	  på	  168	  kandidater.	  



Én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi	   	   Speciale	  af	  Pól	  R.	  Wolles	  

	   73	  

kandidater,	   og	   dermed	   bør	   det	   vær	   nemmere	   at	   finde	   en	   kandidat	   som	   passer	   til	   ens	  

synspunkter.	  

Et	  andet	  meget	  interessant	  aspekt,	  er	  at	  proportionaliteten	  er	  blevet	  meget	  bedre.	  I	  2008	  

fik	  kvinderne	  	  24%	  af	  stemmerne	  og	  21%	  af	  mandaterne,	  men	  ved	  valget	  2011	  skete	  der	  

et	  skift	  i	  og	  med	  at	  kvinderne	  fik	  27%	  af	  stemmerne	  og	  hele	  30%	  mandaterne.	  Så	  fra	  at	  få	  

flere	  stemmer	  end	  mandater	  i	  2004,	  så	  har	  man	  i	  2011	  fået	  flere	  mandater	  end	  stemmer,	  

hvilket	  også	  indikerer	  hvilken	  effekt	  ændringen	  i	  valgsystemet	  har	  haft.	  

6.3.	  Diskussion	  
Som	  vi	  har	  diskuteret	  i	  forrige	  afsnit,	  så	  indikerer	  tallene	  at	  ændringen	  i	  valgsystemet	  i	  

2007	  har	  haft	  den	  ønskede	  effekt	  på	  den	  kvindelige	   repræsentation.	  Ved	  valget	   i	  2008	  

kom	  andelen	  for	  første	  gang	  over	  20%	  og	  ved	  valget	  i	  2011	  var	  det	  første	  gang	  at	  Færø-‐

erne	  kom	  over	  30%	  kvindelig	  repræsentation.	  En	  milepæl	  som	  de	  andre	  nordiske	  lande	  

nåede	  for	  10,	  20	  og	  30	  år	  siden.	  jf.	  Tabel	  6.2.1.	   	  

	  

Men	  det	  er	  svært	  at	  sige	  om	  denne	  stigning	  kun	  skyldes	  ændringen	  i	  valgsystemet.	  Som	  

før	  nævnt	  så	  findes	  der	  ingen	  direkte	  kausal	  kæde	  i	  mellem	  disse	  to.	  Ifølge	  Gisladóttir	  så	  

kan	  en	  del	  af	  stigningen	  også	  forklares	  ved	  et	  skift	  i	  den	  generelle	  holdning	  og	  diskurs	  om	  

kvindelig	  repræsentation.	  	  

I	  1999	  kom	  Vestnordisk	  Råd	  med	  en	  anbefaling,	  om	  at	  Færøernes	  og	  Grønlands	  Landsty-‐

re,	  skulle	  nedsætte	  et	  udvalg,	  der	  skulle	  virke	  for	  at	  få	  en	  større	  andel	  kvinder	  i	  Færøsk	  

politik.	  (Vestnordisk	  Råd	  1999)	  Det	  resulterede	  i	  at	  landstyret	  i	  2006	  nedsatte	  et	  udvalg,	  

som	  fik	  navnet	  Demokratia,	  til	  at	  oplyse	  og	  fremme	  forudsætningerne	  for	  kvinder	  i	  poli-‐

tik	  og	  sætte	  fokus	  på	  problemet	  vedrørende	  underrepræsentation.	  Derfor	  har	  der	  siden	  

2006	  været	  et	  øget	   fokus	  og	  en	  bevidsthed	  om	  at	  der	  måtte	  ske	  noget.	  Derfor	  kan	  stig-‐

ningen	   efter	   valget	   i	   2008	   også	   været	   et	   udtryk	   for	   dette	   holdningsskift	   (Gisladóttir	  

2008:60).	  

	  	  

Ifølge	  Gisladóttir	   er	   der	   også	   sket	   et	   skift	   i	   diskursen,	   vedrørende	  kvinder	   og	  politik.	   I	  

valgkampen	  op	   til	   valget	   i	   2008,	  blev	  der	   sat	   et	   større	   fokus	  på	  de	   ”bløde	  værdier”,	   så	  

som	  skoler,	  sygehusvæsen	  og	  anden	  velfærd,	  fremfor	  det	  mere	  ”hårde	  værdier”	  som	  in-‐

frastruktur,	   tunneler	  og	   fiskekvoter.	  Dette	  skift	   til	  de	  mere	  bløde	  værdier	  er	   ifølge	  Gis-‐

ladóttir	  et	  tegn	  på	  en	  mere	  ”kvinde	  venlige”	  værdier.	  Derfor	  konkluderer	  hun	  at	  ”På	  Fæ-‐
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røerne	  har	  der	  således	  rejst	  sig	  et	  folkeligt	  krav	  om	  at	  få	  opprioriteret	  de	  mere	  kvindelige	  

bløde	  værdier”.	  (Gisladóttir	  2008:61)	  

Derfor	  er	  kan	  man	  ikke	  ignorere	  det	  faktum	  at	  der	  før	  valget	  i	  2008,	  er	  sket	  en	  markant	  

ændring	  i	  den	  generelle	  holdning	  til	  kvinder	  i	  politik,	  samt	  en	  ændring	  af	  diskursen	  til	  et	  

mere	  kvinde	  venlige	  politiske	  temaer.	  Derudover	  var	  man	  blevet	  mere	  bevidst	  om	  pro-‐

blemet	  vedrørende	  underrepræsentation	  af.	  Disse	  to	  forklaringer,	  skal	  derfor	  tages	  med	  i	  

det	  samlede	  billede	  af	  effekten	  af	  ændringen	  i	  valgsystemet.	  

	  

Det	  som	  dog	  taler	  for	  at	  ændringen	  har	  haft	  sin	  effekt,	  er	  at	  det	  som	  Gisladóttir	  påpeger	  

om	  diskurs	  og	  bevidsthed	  vedrører	  kun	  valget	  i	  2008,	  mens	  effekten	  af	  valgsystemet	  og-‐

så	  kan	  ses	  ved	  valget	  i	  2011.	  Derfor	  ser	  det	  ud	  til	  at	  selve	  ændringen	  har	  haft	  en	  meget	  

stor	  effekt,	  og	  er	  ikke	  kun	  påvirket	  af	  konteksten	  omkring	  valgene.	  	  

Et	  andet	  som	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på	  er	  at	  sådan	  en	  ændring	  kan	  have	  selvfor-‐

stærkende	  virkning.	  Jo	  flere	  kvinder	  der	  kommer	  ind	  i	  politik,	  jo	  mere	  synlige	  bliver	  de,	  

og	  dermed	  gør	  de	  også	   god	   reklame	   for	   sig	   selv	   som	  mulige	  kandidater	   til	   næste	  valg.	  

Derudover	  så	  ville	   flere	  kvinder	  i	  Lagtinget	   jo	  også	  være	  med	  til	  at	   forme	  politikken	  og	  

hele	  den	  politiske	  diskussion	  til	  en	  mere	  kvindelig	  vinkel,	  hvilket	  så	  igen	  kan	  skabe	  øget	  

fokus	  og	  opmærksomhed	  omkring	  kvinder	  i	  politik,	  hvilket	  så	  til	  sidst	  bør	  give	  dem	  bed-‐

re	  muligheder	  til	  næste	  valg.	  	  

	  

Et	  andet	  interessant	  aspekt	  ved	  ændringen	  er	  at	  se	  om	  den	  giver	  en	  fordel	  for	  de	  kvinde-‐

lige	  kandidater,	  i	  form	  af	  at	  de	  kan	  samle	  stemmer	  i	  hele	  landet	  og	  ikke	  kun	  i	  den	  kreds	  

hvor	  de	  kommer	   fra.	  Laksá	  har	  beregnet	   for	  valget	   i	  2008	  andelen	  af	   stemmer	  som	  de	  

valgte	  fik	  i	  sin	  egen	  kreds	  og	  udenfor	  sin	  egen	  kreds	  (Laksá	  2009).	  Jeg	  har	  benyttet	  tabel-‐

len	  af	  beregningerne	  som	  er	  citeret	  i	  (Jákupsstovu	  2011).	  Jeg	  har	  gjort	  de	  samme	  udreg-‐

ninger	  for	  valgresultatet	  i	  2011	  (Kringvarp	  Føroya	  2011).	  

	  

Valgår Kvinder Mænd
2008 32,26% 30,86%
2011 28,50% 31,52%

Tabel16.3.1.1Gns.1%1af1stemmer1udenfor
1egen1kreds.1Valgte1i120081og12011

Kilde:"(Jákupsstova"2011)"(Kringvarp"Føroya"2011)" 	  
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Som	  man	  kan	  se	  i	  tabel	  6.3.1.	  så	  er	  der	  minimal	  forskel	  på	  om	  det	  er	  kvinder	  eller	  mænd	  

der	  får	  sine	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds.	  Ved	  valget	  i	  2008	  fik	  de	  kvindelige	  repræsen-‐

tanter	  i	  gennemsnit	  32,26%	  af	  stemmerne	  udenfor	  egen	  kreds,	  mens	  de	  mandlige	  repræ-‐

sentanter	   fik	  en	  anelse	  mindre,	   i	  gennemsnit	  30,86%.	  Ved	  valget	   i	  2011	  fik	  kvinderne	   i	  

gennemsnit	  endnu	   færre	  af	  stemmerne	  udenfor	  egen	  kreds,	  kun	  28,50%.	  Derfor	  er	  der	  

intet	  der	  tyder	  på	  at	  ændringen	  i	  valgsystemet	  giver	  en	  fordel	  til	  de	  kvindelige	  kandida-‐

ter	  i	  form	  af	  at	  de	  har	  nemmere	  ved	  at	  få	  stemmer	  udenfor	  deres	  egne	  kreds.	  Et	  resultat	  

som	  (Jákupsstovu	  2013:323)	  også	  påpeger.	  

	  

Et	  som	  dog	  kan	  være	  et	  problem	  med	  det	  nye	  valgsystem,	  som	  Jákupsstovu	  også	  diskute-‐

rer,	   er	   at	   de	   færøske	  partier	   ikke	   har	   nogle	   regler	   omkring	   opstilling	   af	   kandidater	   og	  

hvordan	  kønsfordelingen	   skal	   være.	  Det	  betyder	   at	  det	   er	  de	   enkelte	  partiers	   lokalfor-‐

eninger	  der	  opstiller	  kandidater,	  og	   ikke	   landsforeningen	  hos	  partierne	  der	  bestemmer	  

hvilke	  kandidater	  der	  bliver	  opstillede	  og	  i	  hvilken	  rækkefølge.	  Det	  betyder	  at	  partierne	  

ofte	   ikke	  vil	   sige	  hvilke	  kandidat	  de	  helst	  vil	   at	  vælgerne	  skal	   stemme	  på	  (Jákupsstovu	  

2013:333).	   	  

	  

Et	   andet	  problem	  er	  også	  at	  partierne	   ikke	  har	   så	  mange	  økonomiske	   ressourcer	   til	   at	  

føre	  valgkamp.	  Det	  betyder	  ifølge	  Jákupsstovu	  at	  det	  er	  accepteret	  at	  ”	  kandidatene	  kjører	  

sin	   egen	   individuelle	   valgkamp,	   der	   partiets	   ideologiske	   program	   ofte	   er	   nedtonet.”.	  

(Jákupsstovu	  2013:328)	  Det	  betyder	  at	   	  det	  med	  stor	  sandsynlighed	  kræver	  store	  øko-‐

nomiske	  ressourcer	  fra	  den	  enkelte	  kandidat	  til	  at	  føre	  valgkamp	  og	  til	  at	  blive	  valgt.	  Det-‐

te	  vil	  ifølge	  Jákupsstovu	  derfor	  være	  en	  hindring	  for	  repræsentation	  af	  underrepræsen-‐

terede	  grupper,	  som	  eks.	  kvinder.	   	  

	  

Det	  er	  derfor	  hellere	  ikke	  alle	  kvinder	  der	  synes	  at	  ændring	  var	  en	  god	  ide.	  I	  et	  interview	  

med	  4	  af	  de	  10	  nuværende	  lagtingskvinder,	  argumenterede	  to	  af	  dem	  for	  at	  man	  skulle	  

gå	  tilbage	  til	  det	  gamle	  system	  med	  7	  valgkredse,	  og	  to	  synes	  at	  man	  skulle	  beholde	  det	  

nuværende(Kringvarp	  Føroya	  2015b).	  Det	  viser	  at	  endda	  de	  kvinder	  som	  er	  blevet	  valgt	  i	  

Lagtinget	  efter	  det	  nye	  system	  er	  i	  tvivl	  om	  ændringen	  har	  virket	  efter	  hensigten.	  	  

Sammenfattende	  må	  man	  dog	  konkludere	  at	  tallene	  taler	  sit	  tydelige	  sprog	  og	  ændringen	  

har	  haft	  den	  ønskede	  effekt	  i	  forhold	  til	  kvindelig	  repræsentation.	  Andelen	  af	  kvindelige	  

repræsentanter	  i	  det	  færøske	  Lagting	  er	  blevet	  markant	  højere	  efter	  ændringen	  i	  valgsy-‐

stemet,	  og	  andelen	  af	  kandidater	  også	  er	  blevet	  højere.	  	   	  
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7.	  Argument	  4:	  Lokalpolitik	  
Det	  sidste	  af	  de	  fire	  argumenter	  jeg	  kommer	  til	  at	  undersøge,	  er	  argumentet	  om	  at	  æn-‐

dringen	  ville	  medføre	  mindre	  lokalpolitik,	  og	  mere	  landspolitik	  i	  Lagtinget.	  Lokalpolitik	  i	  

denne	  sammenhæng,	  skal	  ikke	  blandes	  sammen	  med	  geografisk	  repræsentation,	  som	  vi	  

diskuterede	   i	   afsnit	  4.	  Geografisk	   repræsentation	  omhandler	  den	  deskriptive	  del	   af	   re-‐

præsentation,	  hvor	  godt	  fordelt	  er	  mandater	  i	  forhold	  til	  folketallet.	  Lokalpolitik	  derimod	  

siger	  noget	  om	  aktiviteten	  at	  repræsentere,	  og	  hvordan	  man	  som	  politikere	  repræsenter	  

sin	  kreds.	  

	  	  

I	  selve	  lovforslaget	  blev	  der	  sagt	  således:	  ”At	  flere	  opgaver	  er	  og	  vil	  blive	  givet	  til	  kommu-‐

nerne	  at	  administrere,	  og	  antallet	  af	  kommuner	  er	  og	  vil	  blive	  mindre	  i	  fremtiden.	  (…)	  i	  for-‐

bindelse	  med	  at	  det	  færøske	  hjemmestyre	  har	  overtaget	  flere	  opgaver	  at	  administrere	  så	  er	  

Lagtingets	  myndighed	  blevet	  større.	  Dette	  betyder	  at	  Lagtinget	  og	  Landsstyret	  skal	  tage	  sig	  

af	  de	  mere	  overordnede	   landspolitiske	  opgaver,	  mens	  kommunerne	  og	  de	  kommunale	  or-‐

ganisationer	  skal	  tage	  sig	  af	  de	  mere	  lokalpolitiske	  opgaver”.	  (Lovforslag	  5/2007:3)	  (Egen	  

oversættelse)	  

	  

I	  1978	  var	  der	  50	  kommuner	  på	  Færøerne	  (Rigsombudsmanden	  1978:49).	  Helt	  frem	  til	  

1997	  var	  der	  stadig	  50	  kommuner,	  og	  i	  2007	  da	  dette	  forslag	  blev	  lagt	  for	  frem	  var	  antal-‐

let	  kommet	  ned	  på	  37	  kommuner	  (Jákupsstovu	  2008:32)	  og	  i	  dag	  er	  der	  30	  kommuner.	  

I	  2009	  kom	  der	  en	  betænkning	  fra	  en	  kommission	  nedsat	  af	  Landsstyret,	  der	  kom	  med	  en	  

anbefaling	  om	  at	  der	   skulle	   være	  maks.	  9	  kommuner,	   ideelt	   set	   kun	  7	  kommuner	   (Be-‐

tænkning	  2009:17).	  Dette	  resulterede	  i	  at	  der	  i	  maj	  2012	  blev	  hold	  en	  vejledende	  folkeaf-‐

stemning	  om	  kommunesammenlægning	  ud	  fra	  anbefalingen	  i	  betænkningen.	  Hele	  folke-‐

afstemningen	  blev	  en	  politisk	  farce,	  hvor	  flere	  kommuner	  var	  misfornøjede	  med	  folkeaf-‐

stemningen	  og	  direkte	  anbefalede	  deres	  borgere	  til	  at	  stemme	  i	  mod	  en	  sammenlægning.	  

Resultatet	  blev	  også	  derefter.	  Valgdeltagelsen	  var	  kun	  32%	  og	  kun	  i	  9	  af	  30	  kommuner	  

var	  der	  et	  flertal	  for	  sammenlægning(Rigsombudsmanden	  2012:38).	  

	  

Som	  der	  også	  blev	  nævnt	  i	  forslaget	  så	  ville	  flere	  opgaver	  blive	  lagt	  ud	  til	  kommunerne	  at	  

administrere.	  Folkeskolen	  har	   længe	  været	  et	  kommunalt	  anliggende,	  og	   i	  2014	  vedtog	  

Lagtinget	  at	  fra	  1.	  Januar	  2015	  skulle	  ældreplejen	  overdrages	  til	  kommunerne	  at	  admini-‐

strere	  (Lovforslag	  66/2013).	  
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Derfor	  er	  flere	  af	  	  de	  forudsætninger	  der	  ligger	  bag	  dette	  argumentet	  til	  stede,	  og	  det	  ly-‐

der	  derfor	  i	  sig	  selv	  som	  et	  logisk	  argumentet	  og	  en	  fin	  konklusion.	  Men	  jeg	  synes	  dog	  at	  

der	   ligger	   noget	   mere	   bag	   begrebet	   lokalpolitik	   på	   Færøerne	   end	   disse	   strukturelle	  

rammer	  som	  vi	  kort	  har	  diskuteret.	  For	  bedre	  at	  forstå	  begrebet	  lokalpolitik,	  så	  må	  man	  

se	  det	   i	   en	  historisk	  kontekst.	  Derfor	  må	  man	  gøre	   sig	  klart	   at	   færøsk	   landspolitik	   lige	  

siden	  indførslen	  af	  hjemmestyret	   i	  1948	  har	  været	  præget	  af	   lokalpolitik	  og	  lokalpoliti-‐

ske	  interesser.	  Som	  vi	  har	  diskuteret	  i	  afsnit	  4.3	  så	  har	  både	  (Justinussen	  1997)	  og	  (Laksá	  

2011)	  påvist	  at	  færøsk	  landspolitik	  siden	  1948	  har	  i	  stor	  grad	  været	  præget	  af	  lokalpoli-‐

tik,	  klientelisme	  og	  spørgsmålet	  om	  centrum	  vs.	  periferi.	  	  

	  

Det	  som	  ifølge	  Justinussen	  var	  det	  grundlæggende	  problem,	  var	  at	  der	  var	  for	  mange	  og	  

for	  små	  kommuner,	  der	  ikke	  magtede	  at	  løse	  de	  opgaver	  de	  skulle.	  Derfor	  blev	  kommu-‐

nepolitikken	   flyttet	   ind	   i	  Lagtinget,	  og	  Lagtinget	  blev	  det	   forum	  hvor	   løsninger	  af	  kom-‐

munalpolitiske	  problemer	  skulle	  findes	  (Justinussen	  1997:49-‐50).	  Videre	  siger	  Justinus-‐

sen	  således:	  	  

”Under	  disse	  betingelser	  blev	  Lagtinget	  i	  realiteten	  mere	  et	  kommunalpolitisk	  forum	  end	  et	  

landspolitiske	  forum.	  For	  vælgerne	  ude	  i	  periferien	  var	  det	   jo	   ikke	  et	  spørgsmål	  om,	  hvor-‐

dan	  politikerne	  skulle	  prioritere	  mellem	  f.eks.,	  hvor	  meget	  der	  skulle	  bruges	  til	  erhvervsstøt-‐

te	  og	  hvor	  meget	  til	  sociale	  ydelser.	  (…)	  Lagtingspatronerne	  blev	  simpelthen	  valgt	  ind	  for	  at	  

fremme	   et	   bestemt	   projekt	  med	   relevans	   for	   den	   valgkreds,	   hvor	   han/hun	   var	   opstillet.”	  

(Justinussen	  1997:59)	  

	  

De	  forhold	  som	  Justinussen	  diskuterer	  her	  gør	  det	  klart,	  at	  lokalpolitik	  på	  Færøerne	  i	  en	  

historisk	  kontekst,	  skal	  ses	  som	  det	  som	  man	  kalder	  for	  pork	  barrel	  politics.	  Derfor	  synes	  

jeg	  at	  argument	  4	  i	   lovforslaget	  skal	  ses	  og	  diskuteres	  ud	  fra	  denne	  kontekst.	  Derfor	  vil	  

jeg	   i	  næste	  afsnit	  diskutere	  begrebet	  pork	  barrel	  politics	  og	  hvilke	  påvirkninger	  det	  har	  

på	  det	  politiske	  system.	  

7.1.	  Teori	  

7.1.1.	  Hvad	  er	  lokalpolitik	  
Helt	  grundlæggende,	  så	  er	   lokalpolitik	  det	  at	  man	  arbejder	  for	  sit	   lokalområde,	   fremfor	  

hele	  landet,	  eller	  det	  som	  Latner	  og	  McGann	  kaldte	  for	  the	  national	  good.	  Jf.	  afs.	  4.1.3.	  

I	  en	  teoretisk	  kontekst,	  så	  taler	  man	  ofte	  om	  udtrykket	  pork	  barrel	  politics,	  som	  jeg	  synes	  

på	  mange	  måder	  godt	  dækker	  vore	  definition	  af	  lokalpolitik.	  Når	  jeg	  i	  dette	  speciale	  om-‐
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taler	   lokalpolitik,	  så	  vil	  det	  være	  ensbetydende	  med	  udtrykket	  pork	  barrel	  politics.	  Lan-‐

caster	  definerer	  pork	  barrel	  politics	  således:	  	   	  

”Pork	  barrel	  politics	  is	  a	  particular	  type	  of	  constituency	  service	  through	  which	  a	  legislator's	  

geographic	  constituency	  benefits	  from	  the	  distribution	  of	  public	  works	  projects.	  The	  desire	  

for	  re-‐election	  prompts	  a	  representative	  to	  use	  his	  influence	  to	  initiate	  local	  projects.”	  (Lan-‐

caster	  1986:67)	  

	  

Det	  vil	  sige	  at	  lokalpolitik	  ud	  fra	  denne	  definition,	  er	  hvordan	  en	  lagtingsmands	  geografi-‐

ske	  område	   får	  nogle	   offentlige	  projekter	   eller	   goder	  der	   gavner	   området	   som	  han	   re-‐

præsenterer,	   hvor	   det	   er	   politikerens	   ønske	   om	   genvalg	   der	   driver	   politikeren	   til	   at	  

handle	  lokalpolitisk.	  Dette	  var	  også	  det	  som	  Justinussen	  påpegede	  at	  lagtingsmænd	  blev	  

valgt	  ind	  med	  det	  formål	  at	  fremme	  et	  bestemt	  projekt	  for	  deres	  kreds.	  

Lokalpolitiske	   forslag	  kan	  være	   forslag	  om	   færgetransport	   til	  ydreområderne,	   lokal	   sy-‐

gehus,	  eller	  bygning	  af	  tunneller	  og	  veje,	  hvor	  man	  direkte	  eller	   indirekte	  støtter	  et	  be-‐

stemt	  geografisk	  område.	  Det	  kan	  både	  være	  direkte	  økonomisk	  støtte,	  eller	  ved	  at	  skabe	  

arbejdsplads	  og	  bygge	  eller	  flytte	  offentlige	  	  institutioner	  til	  området.	  	  

	  

Ifølge	  Lancaster	  så	  er	  pork	  barrel	  politics	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  et	  projekt	  hvor	  for-‐

delene	  er	  geografisk	  bestemte,	  mens	  omkostningerne	  er	   fordelt	  over	  hele	   landet	   i	  gen-‐

nem	  skatten(Lancaster	  1986:69).	  Ser	  vi	  på	  ovenforstående	  eksempler,	  så	  bærer	  de	  i	  stor	  

grad	  præg	  af	  denne	  definition,	  hvor	  det	  er	  de	   lokale	   indbyggere	   i	  et	  geografisk	  område	  

der	  får	  gavn	  af	  en	  ny	  vej,	  billigere	  priser	  for	  transport	  eller	  ved	  at	  oprette	  en	  offentlig	  ar-‐

bejdsplads	  i	  området.	  

	  

Lokalpolitik	  i	  denne	  forstand	  bygger	  på	  den	  grundlæggende	  præmis,	  at	  politikerens	  stør-‐

ste	  formål	  er	  at	  blive	  genvalgt.	  Det	  gør	  man	  bedst	  ved	  at	  skabe	  så	  gode	  forhold	  og	  resulta-‐

ter,	  for	  sine	  vælgere	  som	  det	  nu	  er	  muligt.	  Dette	  bygger	  på	  de	  teoretiske	  antagelser	  som	  

vi	   diskuterede	   i	   afsnit	   4.1.2.,	   hvor	   vi	   diskuterede	   begrebet	   accountability	   og	   authori-‐

zation	   (Pitkin	  1967:55).	  Accountability	   siger	   noget	   om	  hvor	  meget	  man	   står	   til	   ansvar	  

overfor	  vælgerne,	  hvor	  en	  politiker	  der	  repræsenterer	  et	  bestemt	  geografisk	  område,	  vil	  

være	  optaget	  af	  accountability,	  i	  det	  at	  han	  skal	  genvælges.	  Authorization	  på	  den	  anden	  

side	  siger	  at	  vælgeren	  giver	  politikeren	  legitimitet	  at	  handle	  lokalpolitisk	  for	  dem	  inde	  i	  

de	  nationale	  parlament.	  De	  har	  givet	  ham	  deres	  mandat	  til	  at	  være	  deres	   lokalpolitiske	  

agent.	  	  
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Begge	   disse	   teoretiske	   antagelser	   kan	   derfor	   ses	   som	   forklaringer	   på	   lokalpolitik	   eller	  

pork	  barrel	  politics.	  	  

7.1.2.	  Størrelse	  af	  valgkreds	  og	  lokalpolitik	  
Dette	  leder	  os	  videre	  til	  det	  næset	  spørgsmål,	  hvilken	  effekt	  har	  størrelsen	  i	  valgkreds	  på	  

omfanget	  af	  lokalpolitik	  i	  det	  nationale	  parlament?	  	   	  

Lancaster	  argumenterer	  for	  at	  der	  er	  en	  omvendt	  sammenhæng	  i	  mellem	  hvor	  stor	  valg-‐

kredsen	  er	  og	  hvor	  meget	  lokalpolitik	  der	  er	  (Lancaster	  1986:70).	  Det	  vil	  sige	  at	  jo	  min-‐

dre	  valgkredsen	  er,	  jo	  større	  er	  sandsynligheden	  for	  at	  der	  opstår	  lokalpolitik,	  da	  det	  er	  

få	   politikere	   der	   bliver	   valgt	   i	   hver	   kreds,	   og	   de	   derfor	  må	  markere	   sig	   ekstra	   overfor	  

vælgerne	  for	  at	  blive	  valgt.	  	  

Det	   betyder	   at	   i	   et	   komparativt	   perspektiv,	   så	   er	   det	   valgsystemer	  med	   enkelt	  mands	  

kredse	  der	  er	  mest	  udsatte	  for	  lokalpolitik.	  Dette	  bliver	  også	  understøtte	  af	  både	  (Strat-‐

man	  &	  Baur	  2002)	  og	  (Lancaster	  &	  Patterson	  1990)	  der	  har	  undersøgt	  den	  tyske	  Rigs-‐

dag,	  hvor	  man	  vælger	  både	  efter	  FPTP	  og	  PR.	  Her	  finder	  begge	  frem	  til	  at	  pork	  barrel	  poli-‐

tics	  er	  mest	  udbredt	  i	  FPTP	  valgsystemer.	  	  Det	  bliver	  også	  understøttet	  af	  at	  det	  meste	  af	  

litteraturen	  omkring	  pork	  barrel	  politics	  tager	  udgangspunkt	   i	  America	  med	  en	   flertals-‐

valgsystem.	  

	  

På	  den	  anden	  side,	  så	  påpeger	  Lancaster,	  at	  i	  en	  større	  valgkreds	  med	  flere	  repræsentan-‐

ter,	   så	   er	  det	   sværere	   for	  vælgeren	  at	   se	   eller	   afgøre	  præcis	  hvilken	   repræsentant	  han	  

skal	  takke	  eller	  belønne	  for	  et	   lokalpolitisk	  projekt,	  og	  derfor	  er	   lokalpolitik	  mindre	  at-‐

traktivt	  og	  mindre	  udbredt	  i	  sådan	  systemer.	  	  

Derfor	  konkluderer	  han	  at	  et	  land	  med	  kun	  en	  stor	  national	  kreds,	  teoretisk	  set	  bør	  have	  

den	  mindste	  del	  af	  lokalpolitik	  i	  parlamentet.	  Her	  nævner	  Lancaster	  både	  Israel	  og	  Hol-‐

land	  som	  eksempler.	  Vi	  nævnte	  kort	  disse	  to	  lande	  i	  afsnit	  4.	  

	  ”A	  country	  whose	  entire	  national	  territory	  is	  the	  only	  electoral	  district	  theoretically	  should	  

possess	   the	   least	   amount	   of	   pork.	   (…)	   Israel	   and	   the	  Netherlands,	   the	   only	   two	   countries	  

operating	  entirely	  with	  a	  single	  national	  at-‐large	  electoral	  district,	  are	   least	  conducive	  to	  

such	  activity.”	  (Lancaster	  1986:71)	  	  

	  

Derfor	  er	  det	  meget	  der	   taler	   for,	  ud	   fra	  et	   teoretisk	  synspunkt,	  at	  ændringen	   i	  valgsy-‐

stemet	  til	  kun	  en	  national	  kreds,	  vil	  medføre	  at	  der	  bliver	  mindre	  af	  lokalpolitik	  eller	  pork	  

barrel	  politics.	  
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Men	  et	  andet	  der	  er	   ifølge	  Lancaster	  kan	  påvirke	  hvor	  meget	   lokalpolitik	  der	   forekom-‐

mer,	  er	  hvor	  stærk	  tilknytning	  politikere	  generelt	  har	  til	  et	  bestemt	  geografisk	  område.	  

Det	  kan	  både	  være	  fordi	  at	  man	  har	  boet	  der	  længe	  eller	  fordi	  man	  er	  tilknytte	  på	  andre	  

måder,	  f.eks.	  som	  kommunal	  politiker	  eller	  aktiv	  i	  fagforening(Butler	  et	  al.	  1981:99)	  (Ci-‐

teret	  i	  Lancaster	  1986:74-‐75).	  	  

Tænker	  vi	   så	  på	  Færøerne,	   så	   er	  Færøerne	  et	   lille	   samfund,	  med	  et	  begrænset	  politisk	  

materiale.	  Derfor	  er	  det	  meget	  naturligt	  at	  de	  som	  er	  aktive	  i	  kommunal	  politik,	  også	  er	  

aktive	  i	  landspolitik.	  Det	  er	  ikke	  unormalt	  at	  borgmestre	  og	  almindelige	  kommunalpoliti-‐

kere	  sidder	  i	  Lagtinget.	  Efter	  kommunalvalget	  i	  2012	  var	  det	  7	  af	  33	  lagtingsmedlemmer	  

der	  blev	  valgt	  ind	  i	  kommunalpolitik.	  	  Derfor	  kan	  man	  forvente	  at	  disse	  kommunalpoliti-‐

kere	   tager	   lokalpolitikken	  med	   ind	   i	   Lagtinget.	   Noget	   som	   også	   bliver	   understøttet	   af	  

Tavits,	  hvor	  han	  konkluderer	  at	  politikere	  der	  har	  erfaring	  fra	  kommunalpolitik	  i	  Estland,	  

har	  større	  chance	  for	  at	  blive	  valgt.	  Når	  det	  så	  er	  blevet	  valgt,	  så	  er	  det	  større	  sandsynlig-‐

hed	  for	  at	  de	  handler	  på	  egen	  hånd,	  og	  ikke	  følger	  partilinjen,	  hvilket	  er	  et	  udtryk	  for	  lo-‐

kalpolitik	  (Tavits	  2010).	  Se	  også	  (Put	  &	  Maddens	  2013)	  undersøgelse	  af	  Belgiske	  kandi-‐

dater.	  

	  

Ud	  fra	  dette	  kan	  Tavits	  og	  Put	  og	  Maddens	  resultater	  også	  være	  med	  til	  at	  forklare,	  hvor-‐

for	  lokalpolitik	  forekommer	  i	  det	  færøske	  Lagting.	  Hvis	  der	  er	  flere	  kommunalpolitikere	  i	  

Lagtinget,	  så	  vil	  det	  medføre	  at	  de	  politikere	  vil	  handle	  lokalpolitisk	  og	  nogle	  gange	  sætte	  

sig	  i	  mod	  sit	  eget	  parti.	  

	  

Derfor	  kan	  man	  sammenfattende	  konkludere,	  at	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  synspunkt,	  så	  vil	  en	  

stor	  valgkreds	  medføre	  at	  der	  vil	  forekomme	  mindre	  af	  lokalpolitik.	  Men	  der	  er	  også	  an-‐

dre	   faktorer	  der	  påvirker	  dette,	  blandt	  andet	  politikernes	   tilknytning	   til	   lokalområdet	   i	  

gennem	  kommunalpolitik.	  Da	  kommunalpolitikere	  i	  stor	  grad	  også	  sidder	  i	  det	  Færøske	  

Lagting,	  så	  kan	  lokalpolitik	  stadig	  forekomme.	  

7.2.	  Empiri	  
Som	  jeg	  redegjorde	  for	  i	  afsnit	  3.2.4.	  så	  vil	  jeg	  lave	  en	  før	  og	  efter	  måling,	  hvor	  jeg	  under-‐

søge	   antallet	   af	   lokalpolitiske	   forslag	   i	   Lagtinget.	   Skæringspunktet	   er	   lovforslag	  

110/2007	  som	  er	  det	  første	  der	  er	  fremsat	  af	  et	  Lagting	  der	  er	  valgt	  efter	  det	  nye	  valgsy-‐

stem.	  For	  at	  undersøge	  intersubjektivitet	  har	  jeg	  fået	  en	  anden	  person	  med	  en	  samfunds-‐
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videnskabelig	  uddannelse	  til	  at	  tælle	  to	  tilfældige	  lagtingsår,	  et	  i	  hver	  periode.	  Overens-‐

stemmelsen	  i	  mellem	  min	  undersøgelse	  og	  vedkommendes	  undersøgelse	  var	  ikke	  så	  god	  

som	  jeg	  havde	  håbet	  på.	  Den	  var	  på:	  89%	  for	  lagtingsåret	  2005	  og	  kun	  63%	  for	  2012.	  Det	  

må	  læseren	  så	  være	  opmærksom	  på	  i	  den	  videre	  analyse.	  

	  

Men	  lad	  os	  se	  på	  nogle	  eksempler	  på	  lokalpolitiske	  forslag.	  Et	  eksempel	  før	  ændringen	  er	  

lovforslag	  94/2007.	  Det	  er	  fremsat	  af	  fire	  lagtingsmedlemmer,	  hvor	  af	  tre	  af	  dem	  er	  bo-‐

siddende	  i	  Norðoyggjar	  kreds.	  Forslaget	  går	  ud	  på	  at	  lagtinget	  skal	  bygge	  en	  tunnel	  med	  

tilhørende	  vej	  imellem	  to	  små	  bygder	  i	  Norðoyggjar	  kreds.	  Dette	  forslag	  kan	  ses	  som	  et	  

direkte	  lokalpolitiske	  forslag,	  hvor	  de	  politikere	  som	  står	  bag	  forslaget	  ved	  at	  de	  vareta-‐

ger	  kredsens	  interesser	  med	  sådan	  et	  forslag.	  

Et	  eksempel	  efter	  ændringen,	  er	  lovforslag	  52/2011.	  Her	  har	  lagtingsmand	  Gerhard	  Log-‐

nberg	  (C)	  fra	  Sandoy	  fremsat	  et	  forslag	  om	  at	  de	  offentlige	  færger	  ikke	  kan	  blive	  ramt	  af	  

strejke.	  Forslaget	  begynder	  med	  disse	  ord:	  ”Dette	  forslag	  er	  til	  for	  at	  værne	  om	  udkants-‐

områderne	  i	  vores	  land”	  (Lovforslag	  52/2011)	  (Egen	  oversættelse)	  Her	  gør	  han	  allerede	  

klart	  i	  første	  sætning	  at	  lovforslaget	  har	  en	  klar	  lokalpolitisk	  karakter,	  og	  har	  som	  hoved-‐

formål	  at	  værne	  om	  udkantsområderne,	  som	  Sandoy	  jo	  er	  en	  del	  af.	  

	  

Ser	  vi	  så	  på	  vores	  undersøgelse,	  så	  kan	  vi	  først	  se	  på	  det	  samlede	  antal	  af	  lokalpolitiske	  

forslag,	  og	  hvor	  stor	  andel	  disse	  er	  af	  det	  samlede	  antal	  af	  lovforslag.	  

Antal 2000#$#109*/2007 110/2007#$#2014
Alm.#Forslag 891 1266
Ændrings#forslag 48 218
Forslag#total 939 1484

Lokalpolitiske 41 43
%#andel 4,37% 2,90%

Lagtingsår

Tabel#7.2.1.#Antal#lokalpolitiske#forslag

*"Efter"forlsag"109/2007"kommer"der"et"nyt"Lagting"til,"
som"er"det"første"der"er"valgt"efter"det"nye"valgsystem 	  
	  

Ummidlebart	  ser	  det	  ikke	  ud	  til	  at	  lokalpolitiske	  forslag	  er	  en	  så	  stor	  del	  af	  det	  politiske	  

virke	  i	  Lagtinget.	  I	  den	  første	  periode	  var	  det	  kun	  4,37%	  af	  forslagene	  der	  kunne	  karakte-‐

riseres	  som	   lokalpolitiske,	  mens	  der	  efter	  ændring	  kun	  var	  2,90%	  af	   forslagene.	  Det	  er	  

under	  5%	  af	  alle	  forslagene,	  hvilket	  ikke	  ser	  ud	  af	  så	  meget.	  
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Ser	  vi	  så	  på	  selve	  antallet	  af	  lokalpolitiske	  forslag,	  så	  er	  det	  næsten	  det	  samme	  for	  de	  to	  

perioder.	  41	  lokalpolitiske	  forslag	  før	  ændringen	  og	  43	  efter	  ændringen.	  Så	  ud	  fra	  de	  tal,	  

ser	  det	  ikke	  ud	  til	  at	  ændringen	  i	  valgsystemet	  har	  haft	  den	  store	  effekt.	  Det	  næste	  som	  vi	  

kan	  se	  er	  at	  det	  samlede	  antal	  af	  forslag	  er	  blevet	  langt	  højere.	  939	  forslag	  før	  ændringen	  

og	  1484	  forslag	  efter	  ændringen.	  Dette	  indikerer	  at	  selve	  aktivitetsniveauet	  i	  Lagtinget	  er	  

blevet	  højere.	  Ud	  fra	  det	  kunne	  man	  forvente,	  at	  det	  samlede	  antal	  af	  lokalpolitiske	  for-‐

slag	  ville	  blive	  tilsvarende	  højere,	  men	  det	  har	  ikke	  vist	  sig	  at	  være	  tilfældet.	  	   	  

	  

	  
Næst	  kan	  vi	  se	  på	  om	  det	  er	  oppositions	  eller	  regerings	  politikere	  der	  sætter	  forslagene	  

frem.	  Her	  ses	  tydeligt	  at	  det	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  er	  oppositions	  politikere	  der	  fremsætter	  

de	  lokalpolitiske	  forslag,	  med	  henholdsvis	  71%	  og	  88%.	  Dette	  i	  sig	  selv	  er	  måske	  ikke	  så	  

mærkeligt	  da	  det	  må	  formodes	  at	  politikere	  der	  er	  del	  af	  regeringen	  får	  deres	  lokalpoliti-‐

ske	  ønsker	  i	  gennem	  andre	  kanaler,	  f.eks.	  ved	  at	  pågældende	  minister	  fremsætter	  et	  for-‐

slag	  eller	  i	  gennem	  de	  interne	  forhandlinger	  af	  finansloven	  i	  selve	  regeringen.	  Derfor	  er	  

de	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  oppositionspolitikere	  nødsagne	  til	  at	  fremsætte	  enkelte	  lokal-‐

politiske	  forslag	  i	  Lagtinget.	  

	  

Ser	  vi	  så	  på	  andelen	  af	  regerings	  politikere,	  så	  er	  den	  faldet	  fra	  12%	  før	  ændringen	  og	  til	  

kun	  2%	  efter	  ændringen.	  Dette	  kunne	   tyde	  på	  at	  ændringen	   i	  valgsystemet	  har	  haft	  en	  

effekt	  således	  at	  man	  i	  langt	  mindre	  grad	  ser	  regerings	  politikere	  handle	  lokalpolitisk	  på	  

egen	   hånd	   i	   Lagtinget.	   Tallene	   siger	   dog	   intet	   om	   hvad	   der	   foregår	   udenfor	   selve	   lag-‐
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tingssalen	   og	   om	  de	   lokalpolitiske	  diskussioner	   inde	   i	   selve	   regeringen.	   Tallene	   kan	   jo	  

også	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  regerings	  politikere	  har	  flyttet	  deres	  indflydelse	  fra	  selve	  lag-‐

tingssalen	  og	  bagom	  hvor	  de	  interne	  forhandlingerne	  i	  regeringen	  foregår.	  

	  

	  
I	  tabel	  7.2.3.	  kan	  vi	  se	  om	  de	  lokalpolitiske	  forslag	  bliver	  vedtaget	  eller	  ej.	  Her	  ses	  også	  

tydeligt	  at	  det	  er	  de	  færreste	  forslag	  der	  bliver	  vedtaget.	  Hele	  54%	  af	  forslagene	  før	  æn-‐

dringen	  og	  72%	  efter	  ændringen	  blev	  der	  stemt	  i	  mod.	  Dette	  skal	  dog	  	  ses	  i	  lyste	  af	  at	  det	  

i	  de	  fleste	  tilfælde	  var	  oppositionen	  der	  fremsatte	  forslagene,	  og	  det	  er	  yderst	  sjældent	  at	  

lagtinget	  vedtager	  oppositionsforslag,	  specielt	  hvis	  de	  er	  af	  lokalpolitisk	  karakter.	  Det	  er	  

dog	  også	   interessant	  at	  se	  at	  andelen	  af	  de	   lokalpolitiske	   forslag	  der	  bliver	  vedtaget	  er	  

blevet	  mindre	  fra	  27%	  til	  12%,	  hvilket	  kan	  indikere	  en	  mindre	  lokalpolitisk	  aktivitet.	  En	  

forklaring	  er	  dog	  at	  en	  større	  andel	  af	  forslagene	  efter	  ændringen	  kommer	  fra	  oppositio-‐

nen,	  og	  derfor	  bliver	  der	  naturligt	  stemt	  ja	  færre	  gange.	  
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De	  sidste	  vi	  kan	  se	  på,	  er	  hvilke	  slags	  lokalpolitiske	  forslag	  der	  er	  tale	  om.	  Jeg	  har	  katego-‐

riseret	  forslagene	  i	  seks	  overordnede	  kategorier.	  Ummidlebart	  ser	  det	  ud	  til	  at	  det	  er	  to	  

kategorier	  der	   fylder	  mest:	   infrastruktur,	   og	   færger	  og	  offentlig	  transport.	  At	  et	  område	  

som	  lokal	  sygehus	  kun	  fylder	  7%	  for	  begge	  perioder,	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  at	  penge	  til	  

lokal	  sygehus	  bliver	  afgjort	  i	  finanslovsforhandlingerne	  og	  ikke	  som	  selvstændige	  forslag	  

i	  Lagtinget.	  	  

Derimod	  kan	  det	  være	  et	  meget	  bedre	  politisk	  statement	  som	  lokalpolitiker,	  at	  fremsætte	  

et	  konkret	  lovforslag	  om	  bygning	  af	  en	  tunnel,	  eller	  vej	  i	  kredsen,	  eller	  et	  forslag	  om	  byg-‐

ning	  af	  en	  ny	  færge,	  fremfor	  flere	  penge	  til	  det	  lokale	  sygehus.	  	  Et	  forslag	  om	  en	  vej	  eller	  

en	  tunnel	  kan	  en	  politikere	  bruge	  som	  et	  konkret	  eksempel	  overfor	  sine	  vælgere,	  og	  på-‐

vise	  at	  han	  aktivt	  har	  prøvet	  at	  gjort	  noget	  for	  sit	  lokalområde.	  

7.3.	  Diskussion	  
Sammenfattende	  ser	  det	  derfor	   ikke	  ud	   til	   at	  ændringen	   i	   valgsystemet	  har	  haft	  nogen	  

nævneværdig	  effekt	  på	  lokalpolitik	  i	  Lagtinget,	  hvis	  man	  ser	  på	  selve	  antallet	  af	  lokalpoli-‐

tiske	  forslag	  der	  ser	  ud	  til	  at	  ligge	  på	  ca.	  samme	  niveau.	  	  

Dette	  er	  dog	  ikke	  det	  indtryk	  som	  man	  får	  ved	  at	  følge	  med	  i	  den	  offentlige	  debat,	  hvor	  

flere	  har	  påpeget	  at	  ændringen	  i	  valgsystemet	  har	  medført	  mere	  lokalpolitik	  i	  Lagtinget	  

og	  ikke	  mindre	  lokalpolitik.	  

Allerede	  i	  2009	  kom	  det	  første	  forslag	  i	  Lagtinget	  om	  at	  evaluere	  ændringen	  i	  valgsyste-‐

met,	  fordi	  at	  det	  havde	  vist	  sig	  at	  ændringen	  havde	  medført	  mere	  lokalpolitik	  (Lovforslag	  

116/2008).	  Året	  efter	  i	  2010	  blev	  der	  lagt	  to	  forslag	  for	  Lagtinget	  om	  at	  ændre	  valgloven,	  

hvor	  specielt	  det	  ene	  forslag	  argumenterede	  for	  at	  ændringen	  i	  2007	  havde	  medført	  me-‐

re	   lokalpolitik.	   	  Blandt	  andet	  stod	  der	   i	   forslaget	  at:	  ”Om	  den	  udførte	  politik	  i	  Lagtinget,	  
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kan	  man	  nu	  konstatere	  at	  det	  som	  er	  gået	  af	  valgperioden	  ikke	  har	  betydet	  mindre	  af	  så-‐

kaldt	  lokalpolitik.”	  (ibid.	  141/2009:6)	  (Egen	  oversættelse)	  

	  

Også	  debatten	  i	  medierne	  har	  båret	  præg	  af	  en	  holdning	  der	  siger	  at	  ændringen	  ikke	  har	  

virket	  således	  som	  man	  forventede,	  og	  man	  har	  fået	  mere	  lokalpolitik.	  KVF	  har	  i	  to	  om-‐

gange	  haft	   debatudsendelser	   omkring	  ændringen	   i	   valgsystemet,	   hvor	   spørgsmålet	   om	  

mere	  lokalpolitik	  har	  været	  et	  af	  hovedtemaerne.	  En	  af	  dem	  som	  har	  været	  mest	  aktiv	  i	  

debatten	  af	  valgsystemet	  er	  lagtingsmedlem	  Bjarni	  Djurholm	  (A).	  Han	  har	  været	  stor	  for-‐

taler	  for	  en	  valgkreds,	  og	  fremsatte	  to	  forslag	  om	  dette	  i	  1990’erne,	  og	  var	  en	  af	  dem	  som	  

stemte	  for	  forslaget	  i	  2007.	  Men	  efter	  ændringen	  har	  han	  skiftet	  holdning,	  og	  har	  efter-‐

følgende	  flere	  gange	  påvist	  at	  ændring	  har	  påvirket	  måden	  Lagtinget	  arbejder	  på,	  således	  

at	  det	  har	  medført	   lokalpolitikken	   fylder	  mere	  og	  mere.	  Blandt	  andet	  har	  han	  udtalt	  at	  

han	  synes	  at	  lokalpolitik	  i	  Lagtinget	  er	  blevet	  mere	  markant	  efter	  ændringen,	  fordi	  at	  for	  

lagtingsmedlemmer	  drejer	  det	  sig	  nu	  om	  ikke	  at	  blive	  beskyldt	   for	   ikke	  at	   tage	  vare	  på	  

egen	  kreds,	  derfor	  bliver	  politikerne	  nød	  til	  at	  markere	  sig	   lokalpolitisk	  overfor	  vælge-‐

ren(Kringvarp	  Føroya	  2013).	  	  

Også	  viceborgmesteren	  i	  Tórshavn,	  Bogi	  Andreasen	  (A)	  har	  været	  stærk	  kritisk	  overfor	  

ændringen.	  I	  et	  læserbrev	  i	  2015	  påpegede	  han	  at	  han	  også	  var	  for	  ændringen	  til	  en	  valg-‐

kreds,	  men	   siden	  ændringen	  har	   det	   vist	   sig	   at	   lokalpolitikken	   aldrig	   har	   været	   større	  

end	  den	  er	  i	  dag(Andreasen	  2015).	  

	  

Alt	  i	  alt	  ser	  det	  ud	  til	  at	  være	  en	  bred	  stemning	  blandt	  politikere	  og	  i	  en	  del	  af	  befolknin-‐

gen	  at	  ændringen	  ikke	  har	  virket	  efter	  hensigten,	  og	  vi	  i	  dag	  har	  fået	  mere	  lokalpolitik	  en	  

før.	  Det	  som	  dog	  er	  interessant,	  er	  at	  flere	  af	  som	  i	  dag	  taler	  i	  mod	  ændringen	  var	  dem	  

som	  var	   fortalere	   for	   at	   lave	  ændringen,	  mens	  de	   som	  var	   i	  mod	  ændringen	   før	   2007,	  

hvilket	  i	  stor	  grad	  var	  folk	  fra	  udkantsområderne,	  ser	  i	  større	  grad	  ud	  til	  at	  være	  tilfredse	  

med	  ændringen.	  Det	  kan	  indikere	  at	  udkantsområderne,	  som	  jo	  ofte	  er	  dem	  der	  har	  be-‐

hov	  for	  at	   føre	   lokalpolitik,	   i	  større	  grad	  end	  før	  har	  fået	  mulighed	  for	  det	   i	  det	  nye	  sy-‐

stem.	  

	  

Men	  da	  det	  er	  flere	  og	  flere	  der	  peger	  på	  at	  ændringen	  har	  medført	  mere	  lokalpolitik	  og	  

ikke	  mindre,	  hvorfor	  kan	  vi	  så	  ikke	  finde	  støtte	  for	  disse	  påstande	  i	  vores	  undersøgelse?	  

Det	  kan	  der	  være	  to	  mulige	  forklaringer	  på.	  
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For	  det	   første,	  så	  kan	  det	  være	  at	  vi	   ikke	  har	  målt	  på	  de	  rigtige	  variabler.	  Vi	  har	  set	  på	  

lokalpolitiske	  forslag,	  som	  menige	  lagtingsmedlemmer	  har	  sat	  frem.	  Men	  langt	  den	  stør-‐

ste	  del	  af	  de	  forslag	  der	  bliver	  fremsat	  i	  Lagtinget	  står	  en	  minister	  bag.	  Disse	  forslag	  er	  

ikke	  med	  i	  min	  undersøgelse,	  da	  det	  er	  svært	  at	  konkludere	  noget	  lokalpolitisk	  ud	  fra	  et	  

forslag	  som	  en	  minister	  sætter	  frem,	  fordi	  at	  jeg	  ikke	  kan	  vide	  hvad	  der	  er	  foregået	  i	  for-‐

handlingerne	  og	  diskussionerne	  internet	  i	  regeringen,	  før	  ministeren	  offentliggør	  forsla-‐

get	   i	   lagtingssalen.	  Derfor	  kan	   jeg	   ikke	  påvise	  at	  ministeren	  fremsætter	  et	  specifikt	   for-‐

slag,	  for	  at	  hjælpe	  en	  partifælle	  der	  har	  et	  lokalpolitisk	  ønske.	  

Det	  betyder	  at	  min	  undersøgelse	  kun	  ser	  på	  en	  lille	  del	  af	  de	  faktiske	  forslag	  der	  bliver	  

lagt	  for	  Lagtinget,	  derfor	  kan	  det	  være	  at	  jeg	  måler	  forkert,	  og	  ikke	  det	  væsentlige.	  

	  

For	   det	   andet	   så	   kan	   en	   forklaring	   være	   at	   flere	   kommunalpolitikere	   er	   kommet	   ind	   i	  

landspolitik,	  og	  derfor	  føles	  det	  som	  der	  er	  kommet	  mere	  lokalpolitik.	  (Tavits	  2010)	  på-‐

pegede	   at	   der	   er	   sammenhæng	   imellem	   lokalpolitik	   og	   det	   at	   være	   kommunalpolitisk	  

engageret.	  Jeg	  har	  dog	  ikke	  nogle	  tal	  for	  om	  der	  er	  kommet	  flere	  eller	  færre	  lagtingsmed-‐

lemmer	  med	  lokalpolitisk	  erfaring	  

Det	   er	   dog	  meget	   interessant	   at	   se,	   at	   til	   kommende	   lagtingsvalg,	   som	   skal	   afholdes	  1.	  

September	  2015,	  opstiller	  ikke	  færre	  end	  14	  af	  de	  nuværende	  borgmestre,	  hvilket	  svarer	  

til	  47%	  af	  alle	  sidende	  borgmestre	  på	  Færøerne.	  Det	  er	  ikke	  kun	  borgmestrene	  i	  de	  små	  

kommuner	  der	  stiller	  op,	  nej	  borgmestrene	  i	  fem	  de	  største	  kommuner	  stiller	  op,	  inklusiv	  

Tórshavn	  kommune.	  Det	  vil	  sige	  at	  de	  14	  borgmestre	  der	  stiller	  op	  repræsenterer	  80%	  af	  

den	   færøske	  befolkning.	  Det	   er	   en	   tendens	   flere	  politikere	  der	  har	   ytret	   sig	   kritisk	  om	  

det.	  Socialminister	  Annika	  Olsen	  (A)	  der	  har	  ansvar	  for	  kommunerne,	  har	  været	  stærkt	  

kritisk,	   og	   har	   talt	   om	   muligheden	   for	   at	   man	   ikke	   kan	   besidde	   begge	   poster	   samti-‐

dig(Kringvarp	  Føroya	  2015c).	  

	  

Specielt	   opstillingen	   fra	   Tórshavns	   borgmester	   Heðin	   Mortensen	   (C)	   indikerede	   hvor	  

stor	  en	  rolle	  lokalpolitikken	  spiller.	  I	  pressemeddelelsen	  som	  han	  sendte	  ud	  om	  sin	  op-‐

stilling,	  skrev	  han	  at	  hovedårsagen	  til	  at	  han	  stillede	  op,	  var	  at	  han	  følte	  at	  der	  manglende	  

en	  stemme	  inde	  i	  Lagtinget	  der	  talte	  Tórshavns	  sag.	  Ifølge	  ham	  var	  der	  alt	  for	  stort	  fokus	  

i	  Lagtinget	  på	  udkantsområderne,	  og	  det	  manglede	  en	  stemme	  fra	  hovedstaden	  (Morten-‐

sen	   2015).	   Dette	   viser	   også	   at	   lokalpolitik	   ikke	   nødvendigvis	   er	   betinget	   af	   periferien,	  

men	  også	  kan	  eksistere	  i	  centrum.	  
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At	  så	  mange	  borgmestre	  har	  valgt	  at	  stille	  op	  til	  lagtingsvalget	  i	  2015,	  kan	  være	  et	  udtryk	  

og	  en	  forklaring	  på	  den	  lokalpolitiske	  tendens,	  som	  mange	  føler	  har	  været	  siden	  ændrin-‐

gen	  i	  valgsystemet	  i	  2007.	  

	  

Alt	  i	  alt	  må	  man	  derfor	  konkludere	  at	  ud	  fra	  de	  data	  som	  vi	  har,	  så	  kan	  man	  ikke	  se	  at	  der	  

er	  kommet	  mere	   lokalpolitik	  efter	  ændringen.	  Men	  den	  offentlige	  debat	  siger	  noget	  an-‐

det,	  og	   flere	  og	   flere	  er	  af	  den	  holdning	  at	  der	  er	  kommet	  mere	  af	   lokalpolitik.	  Det	  kan	  

forklares	  ud	   fra	  at	  vi	   ikke	  har	  målt	  på	  det	  rigtige	   i	  vores	  undersøgelse,	  eller	  at	   flere	  og	  

flere	  kommunalpolitikere	  er	  blevet	  aktive	  i	  landspolitik	  efter	  ændringen.	   	  
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8.	  Var	  der	  tale	  om	  Gerrymandering?	  
I	  indledningen	  til	  dette	  speciale	  startede	  jeg	  ud	  med	  belyse	  processen	  omkring	  ændrin-‐

gen	   i	   valgsystemet,	   og	  hvordan	  denne	  ændring	  blev	  vedtaget	  og	  hvad	  der	  blev	   sagt	  og	  

skrevet	  om	  ændringen.	  I	  specialet	  har	  jeg	  så	  diskuteret	  denne	  ændring	  mere	  empirisk	  ud	  

fra	  nogle	  konkrete	  resultater.	  Derfor	  vil	  jeg	  nu	  her	  til	  slut	  komme	  tilbage	  til	  denne	  indle-‐

dende	  diskussion	  om	  proces.	  Som	  nævnt	  i	  indledningen,	  så	  var	  der	  flere	  der	  påpegede	  at	  

forslaget	  bar	  præg	  af	  Gerrymandering.	  Endda	  mindretallet	  i	  Lagtingets	  Retsudvalg	  benyt-‐

tet	  ordet	  Gerrymandering	  i	  sin	  betænkning.	  Det	  sætter	  nogle	  spørgsmål	  som	  jeg	  vil	  slutte	  

af	  med.	  Hvad	  er	  Gerrymandering	  og	  var	  der	  tale	  om	  Gerrymandering?	  

8.1.	  Hvad	  er	  Gerrymandering	  

Ifølge	  Oxford	   dictionary	   så	   er	   Gerrymandering:	   ”Manipulate	   the	  boundaries	  of	   (an	  elec-‐

toral	  constituency)	  so	  as	  to	  favour	  one	  party	  or	  class.”	  (Oxford	  Dictionaries).	  Begrebet	  er	  

mest	  kendt	  og	  udbredt	  i	  USA,	  hvor	  der	  også	  har	  sin	  oprindelse.	  Det	  stammer	  fra	  Massa-‐

chusetts	   i	   1812,	   da	   den	   daværende	   guvernør	   Elbridge	   Gerry	   tegnede	   et	   ny	   valgkreds,	  

som	  skulle	  give	  fordel	  for	  hans	  eget	  parti.	  Valgkredsen	  lignede	  grafisk	  en	  salamander,	  og	  

dermed	  opstod	  navnet	  Gerrymander(Oxford	  Dictionaries).	  

I	  USA	  har	  man	  flere	  eksempler	  på	  meget	  kreative	  ændringer	  af	  valgkredse,	  hvor	  det	  ene	  

parti	  har	  fået	  en	  stor	  fordel	  ud	  af	  det.	  Se	  f.eks.	  (Lennertz	  2000)	  som	  diskuterer	  ændringer	  

i	  en	  valgkreds	  i	  Georgia	  hvor	  et	  sort	  mindretal	  fik	  et	  flertal,	  eller	  (Cranor,	  Crawley	  &	  She-‐

ele	  1989)	  der	  påviser	  Gerrymandering	  i	  staten	  Indiana.	  

	  	  

Helt	   grundlæggende	   så	   omhandler	   Gerrymandering	   forholdet	   i	   mellem	   mandater	   og	  

stemmer	  (Johnston	  2002:6).	   I	  et	   flertalsvalgsystem	  vil	  der	  naturligt	  være	  et	  stort	  stem-‐

mespild,	  da	  det	  kun	  er	  en	  vinder	  i	  hver	  kreds.	  Derfor	  handler	  Gerrymandering	  om	  at	  for-‐

bedre	  dette	  ratio	  i	  mellem	  stemmer	  og	  mandater,	  således	  at	  man	  helst	  får	  flere	  stemmer	  

end	  mandater,	  og	  det	  modstridende	  partis	  stemmer	  bliver	  spild.	  Derfor	  er	  Gerrymande-‐

ring	  grundlæggende	  et	  begreb	  eller	  et	  problem	  der	  opstår	  i	  et	  flertalsvalgsystem.	  

	  

Ud	  fra	  ovenforstående	  definition	  så	  handler	  det	  om	  at	  manipulere	  grænserne	  af	  en	  valg-‐

kreds,	  således	  at	  et	  parti	  eller	  en	  klasse	   får	  en	   fordel.	   I	  vores	   tilfælde	  skifter	  man	   fra	  7	  

kredse	   til	  en	  stor	  kreds,	  hvor	   fordelen	  af	  dette	  skifte	  måske	   falder	  ud	   til	  de	  kandidater	  

som	   i	   forvejen	  havde	   svært	  ved	  at	   samle	  nok	   stemmer	   i	   egen	  kreds.	  Den	   færøske	   case	  

følger	  	  dog	  ikke	  den	  klassiske	  definition,	  da	  det	  ikke	  er	  et	  parti	  eller	  en	  klasse	  der	  får	  en	  
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fordel,	  men	  de	  enkelte	  kandidater.	  Derudover	  har	  Færøerne	  jo	  et	  PR	  valgsystemet	  hvor	  

der	  automatisk	  er	  en	  god	  proportionalitet	  i	  mellem	  stemmer	  og	  mandater.	  Jeg	  synes	  dog	  

at	  spørgsmålet	  om	  Gerrymandering	  er	  relevant	  i	  denne	  sammenhæng.	  For	  det	  første,	  så	  

kan	  man	  diskutere	  om	  enkelte	  kandidater	  ikke	  kan	  få	  personlig	  fordele	  ud	  af	  forslaget,	  og	  

dermed	  også	  deres	  parti.	  For	  det	  næste	  så	  kan	  det	  tænkes	  at	  de	  små	  partier	  får	  fordele	  

ud	  af	  forslaget,	  da	  det	  giver	  dem	  bedre	  muligheder	  for	  at	  få	  stemmer	  i	  de	  små	  kredse.	  Jf.	  

afsnit	  5.	  	  

	  

8.2.	  Empiriske	  resultater	  

Det	  grundlæggende	  problem	  ved	  at	  undersøge	  dette	  empirisk	  er	  at	  man	   ikke	  ved	  hvad	  

der	  ligger	  til	  grund	  for	  lagtingsmedlemmernes	  beslutning	  for	  at	  stemme	  for	  eller	  i	  mod	  

forslaget.	  Jeg	  kan	  ikke	  påvise	  at	  motivet	  var	  Gerrymandering.	  

Man	  skal	  også	  være	  opmærksom	  på	  at	  min	  test	  af	  Gerrymandering	  er	  meget	  svag,	  og	  er	  

kun	  af	  deskriptiv	  karakter.	  Der	  er	  ikke	  udført	  nogen	  statistisk	  beregning	  af	  korrelationen	  

i	  mellem	  genvalg	  og	  stemme	  for	  eller	  i	  mod.	  

	  

Men	  jeg	  kan	  dog	  prøve	  at	  undersøge	  valgresultatet	  i	  2008,	  og	  se	  om	  der	  er	  nogle	  af	  dem	  

som	  stemte	  for	  der	  har	  fik	  en	  fordel	  ud	  af	  forslaget.	  En	  fordel	  kunne	  være	  det	  at	  man	  fik	  

flere	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds.	  Man	  dog	  være	  opmærksom	  på	  at	  der	  er	  ingen	  direkte	  

kausal	  kæde	  i	  mellem	  antal	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds,	  og	  dem	  som	  stemte	  for	  forsla-‐

get.	  	  

Jeg	  har	  beregnet	  andelen	  af	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds,	  som	  de	  som	  stemte	  for	  eller	  i	  

mod	  forslaget	  i	  2007	  fik	  ved	  det	  efterfølgende	  valg	  i	  2008.	  Dataet	  er	  hentet	  fra	  (Jákups-‐

stovu	  2011),	  men	  er	  oprindeligt	   fra	   (Laksá	  2009).	   For	  de	   lagtingsmedlemmer	  der	   ikke	  

blev	  genvalgt	   i	  2008,	  har	   jeg	   selv	  udregnet	  andelen	  af	   stemmer	  udenfor	  egen	  kreds	  på	  

baggrund	  af	  valgresultatet	  (Kringvarp	  Føroya	  2008).	  

Alle	  32	  medlemmer	  i	  Lagtinget	  deltog	  i	  afstemningen.	  19	  stemte	  for	  og	  13	  i	  mod.	  Af	  de	  32	  

var	  der	  fem	  der	  ikke	  genopstillede	  til	  lagtingsvalget	  i	  2008,	  de	  er	  derfor	  ikke	  inkluderet	  i	  

denne	  sammentælling.	  

	  

Lagtingsmand	  Edmund	  Joensen	  (B)	  var	  ham	  der	  fremsatte	  forslaget.	  Derfor	  er	  det	  først	  

og	  fremmest	  interessant	  at	  se	  hvor	  stor	  fordel	  han	  fik	  ud	  af	  forslaget.	  Her	  er	  ingen	  tvivl.	  

Af	  alle	  de	  27	  medlemmer	  der	  stemte	  i	  2007	  og	  genopstillede	  til	  valget	  i	  2008,	  var	  han	  det	  
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lagtingsmedlem	  der	  fik	  flest	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds.	  Hele	  66,3%	  af	  hans	  stemmer	  

fik	  han	  udenfor	  sin	  egen	  kreds(Jákupsstovu	  2013:322).	  De	  tal	  indikerer	  i	  hvert	  fald	  kraf-‐

tigt	  at	  den	  politiker	  der	  fremsatte	  forslaget	  fik	  en	  stor	  fordel	  ud	  af	  at	  ændre	  valgsystemet.	  

Så	  stor	  at	  der	  kan	  argumenters	  for	  Gerrymandering.	  

	  

	  
I	  tabel	  8.2.1.	  kan	  vi	  se	  hvordan	  andelen	  af	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds	  fordelte	  sig	  i	  mel-‐

lem	  de	  som	  stemte	  for	  og	   i	  mod	  forslaget.	   I	  gennemsnit	   fik	  de	  som	  stemte	  for	   forslaget	  

31,19%	  af	   stemmerne	  udenfor	   egen	  kreds,	  mens	  de	   som	  stemte	   i	  mod	   forslaget	   i	   gen-‐

nemsnit	   kun	   fik	   26,58%	  af	   stemmerne	   udenfor	   egen	   kreds.	  Dette	   indikerer	   også	   at	   de	  

som	  stemte	  for	  forslaget	  fik	  en	  fordel	  ud	  af	  det.	  Videre	  kan	  vi	  også	  se	  at	  af	  dem	  som	  stem-‐

te	   for	   forslaget,	  så	  var	  det	  10	  af	  18	   lagtingsmedlemmer	  der	   fik	  en	  andel	  der	  var	  højere	  

end	  gennemsnittet,	  mens	  det	  kun	  var	  4	  af	  9	  der	  stemte	  i	  mod,	  der	  havde	  en	  andel	  der	  var	  

højere	  en	  gennemsnittet.	  

	  

Antal % Antal %
Genvalgt 12############ 67% 5 56%
Ikke-genvalgt 6############## 33% 4 44%
Total 18############ 100% 9 100%

For Imod

Tabel-8.2.2.-Andel-genvalgt-valget-2008
For-eller-i-mod

	  
	  

I	   tabel	  8.2.2.	  kan	  vi	  så	  se	  hvor	  stor	  andel	  af	  dem	  som	  stemte	  blev	  genvalgt	  ved	  valget	   i	  

2008.	  Her	  skal	  man	  selvfølgelig	  være	  opmærksom	  på,	  at	  dette	  lovforslag	  ikke	  har	  nogen	  

direkte	   indflydelse	  på	  om	  man	  bliver	  genvalgt	  eller	  ej.	  Det	  er	   jo	   flere	   ting	  der	  afgør	  en	  
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politikers	  popularitet	  end	  kun	  om	  han	  stemte	  for	  eller	  i	  mod	  forslaget.	  Men	  det	  faktum	  at	  

man	  er	  god	  til	  at	  samle	  stemmer	  i	  hele	  landet	  bør	  medvirke	  til	  at	  man	  har	  en	  lettere	  vej	  til	  

at	  blive	  genvalgt.	   	  

I	  tabellen	  kan	  vi	  se	  at	  af	  dem	  som	  stemte	  for	  blev	  67%	  genvalgt,	  mens	  af	  dem	  som	  stemte	  

i	  mod	  blev	  kun	  56%	  genvalgt.	  Også	  dette	  indikerer	  at	  de	  som	  har	  stemt	  for	  forslaget	  har	  

fået	  en	  fordel	  ud	  af	  det.	  

	  

Sammenfattende	  kan	  man	  derfor	  konkludere	  at	  der	  er	  nogle	  deskriptive	   tendenser	  der	  

tyder	   på	   at	   de	   lagtingsmedlemmer	   der	   stemte	   for	   forslaget	   også	   var	   dem	   som	   fik	   den	  

største	  fordele	  ud	  af	  det	  ved	  det	  efterfølgende	  valg.	  Det	  er	  dog	  tvivlsomt	  om	  kan	  tale	  om	  

Gerrymandering	  i	  den	  klassiske	  forstand,	  når	  man	  ser	  på	  hele	  Lagtinget.	  Men	  det	  er	  ingen	  

tvivl	  om	  at	  den	  person	  der	  fremsatte	  forslaget	  fik	  den	  største	  fordel	  af	  alle.	  
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9.	  Konklusion	  

Formålet	  med	  dette	  speciale	  har	  været	  at	  undersøge	  hvilken	  effekt	  ændringen	  i	  det	  færø-‐

ske	  valgsystem	  i	  2007,	  hvor	  man	  gik	  over	  til	  kun	  at	  have	  én	  national	  kreds,	  har	  haft	  på	  

den	   politiske	   repræsentation.	   Udgangspunktet	   for	   undersøgelsen	   har	   været	   de	   fire	   ar-‐

gumenter	  for	  at	  gennemføre	  ændringen	  der	  blev	  nævnt	  i	  selve	  lovforslaget.	  Disse	  argu-‐

menter	  var:	  1.	  Bedre	  geografisk	  repræsentation,	  2.	  Undgå	  stemmespild	  i	  de	  små	  kredse,	  

3.	  Større	  andel	  kvinder	  i	  Lagtinget	  og	  4.	  Mindre	  lokalpolitik.	  

	  

Baggrunden	  for	  det	  første	  argument	  var	  at	  der	  ikke	  længere	  var	  sammenhæng	  i	  mellem	  

folketal	  og	  antal	  mandater,	  som	  de	  enkelte	  kredse	  havde.	  Den	  oprindelige	  fordeling	  var	  

fra	  1978.	  Det	  betød	  at	  i	  2007	  var	  specielt	  hovedstadsområdet	  omkring	  Tórshavn	  under-‐

repræsenteret,	  mens	  de	  små	  ydreområder	  var	  overrepræsenteret.	  Det	  ville	  man	  ændre	  

ved	  at	  gennemføre	  ændringen.	  

Overordnet	  har	  det	  vist	  sig	  at	  ændringen	  har	  haft	  den	  ønskede	  effekt	   i	   forhold	  til	  argu-‐

ment	  1.	  Statistisk	  er	  proportionaliteten	  øget.	  I	  2004	  var	  40,8%	  af	  befolkningen	  proporti-‐

onalt	  repræsenteret	  og	  i	  2011	  var	  det	  57,3%	  af	  befolkningen.	  Derudover	  så	  har	  man	  fået	  

rettet	  op	  underrepræsentation	  i	  Suðurstreymoy,	  som	  nu	  har	  en	  proportional	  fordeling	  i	  

mellem	  folketal	  og	  mandater.	  	  

Men	   der	   er	   også	   andre	   tydelig	   tendenser.	   Udkantsområderne,	   specielt	   Sandoy	   og	  

Suðuroy	  kreds,	  er	  stadig	  overrepræsenterede,	  mens	  de	  områder,	  der	  ligger	  op	  til	  hoved-‐

stadsområdet,	  er	  mest	  underrepræsenterede.	  Tilsvarende	  tendenser	  ser	  man	  også	  i	  Hol-‐

land	  og	  Israel,	  som	  også	  har	  et	  valgsystem	  med	  kun	  én	  kreds.	  

Årsagerne	  til	  dette	  er	  blandt	  andet	  at	  de	  det	  ser	  ud	  til	  at	  befolkningen	  i	  udkantsområder-‐

ne	  stadig	  lægger	  stor	  vægt	  på	  at	  være	  repræsenteret	  lokalt,	  hvor	  spørgsmålet	  om	  center	  

–	  periferi	  stadig	  er	  et	  vigtigt	  spørgsmål.	  Hvorimod	  de	  som	  bor	  tæt	  på	  hovedstadsområdet	  

ikke	  har	  samme	  ønske	  om	  at	  være	  repræsenteret	  lokalt.	  Det	  kan	  man	  også	  se	  i	  og	  med	  at	  

udkantskredsene	  vælger	  egne	  kandidater,	  mens	  de	  i	  kredsene	  op	  ad	  hovedstadsområdet	  

i	  større	  grad	  vælger	  kandidater	  udenfor	  egen	  kreds.	  

	  

Baggrunden	  for	  det	  andet	  argument	  var,	  at	  der	  var	  tre	  kredse	  hvor	  der	  kun	  skulle	  vælges	  

to	  mandater.	  I	  praksis	  betød	  det	  derfor,	  at	  man	  i	  disse	  kredse	  næsten	  havde	  flertalsvalg,	  

og	  derfor	  var	  det	  nytteløst	  for	  vælgerne	  at	  vælge	  de	  små	  partier.	  Det	  kaldte	  man	  for	  de-‐



Én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi	   	   Speciale	  af	  Pól	  R.	  Wolles	  

	   93	  

mokratisk	  underskud.	  Jeg	  har	  påvist	  at	  demokratisk	  underskud	  ikke	  er	  en	  retvisende	  be-‐

tegnelse,	  og	  brugte	  derfor	  begrebet	  stemmespild.	  

Grundlæggende	  kan	  man	  sige	  at	  man	  har	  opnået	  det	  ønskede,	  fordi	  at	  nu	  er	  det	  frit	   for	  

alle	  vælgere	  at	  vælge	  dem	  som	  de	  har	  lyst	  til.	  For	  vælgeren	  i	  de	  små	  kredse	  betyder	  det	  at	  

han	  nu	  kan	  stemme	  på	  de	  små	  partier	  uden	  at	  bekymre	  sig	  om	  stemmespild.	  Men	  hvis	  

man	  ser	  på	  tallene,	  så	  kan	  man	  ikke	  se	  den	  store	  effekt.	  Andelen	  af	  stemmer	  til	  de	  små	  

partier	  er	  ændret	  minimalt,	  og	  det	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  vælgerne	  i	  de	  små	  kredse	  stemmer	  

mere	  på	  de	  små	  partier	  end	  de	  gjorde	  før	  ændringen.	  Det	  er	  de	  samme	  partier,	  som	  før	  

ændringen,	  der	  har	  fået	  mandaterne	  i	  disse	  kredse	  ved	  valgene	  i	  2008	  og	  2011.	  Dette	  kan	  

skyldes	  at	  det	  er	  de	  kendte	  kandidater,	  der	  i	  forvejen	  har	  mandatet,	  der	  har	  størst	  chance	  

for	  at	  samle	  stemmer	  i	  kredsen.	  Da	  de	  i	  forvejen	  tilhører	  et	  af	  de	  fire	  store	  partier,	  så	  er	  

det	  naturligt	  at	  disse	  får	  stemmerne.	  Dernæst	  så	  har	  de	  tre	  små	  partier	  ikke	  været	  sær-‐

ligt	  aktive	  i	  de	  små	  kredse,	  hvor	  blandt	  andet	  ingen	  kandidat	  fra	  de	  små	  partier	  har	  været	  

opstillet	  i	  Sandoy	  kreds.	  

	  

Baggrunden	  for	  det	  tredje	  argument	  var	  at	  andelen	  af	  kvinder	  i	  det	  færøske	  Lagtinget	  var	  

meget	  lav,	  kun	  på	  9%	  i	  2004.	  Dette	  selvom	  Færøerne	  ligger	  midt	  i	  kvinderepræsentatio-‐

nens	  højborg,	  de	  nordiske	  lande.	  Ved	  at	  ændre	  valgsystemet	  vil	  de	  være	  lettere	  for	  kvin-‐

der	  at	  blive	  valgt,	  og	  dermed	  ville	  andelen	  blive	  højere.	  

Der	  har	  vist	  sige	  at	  ændringen	  har	  haft	  den	  ønskede	  effekt	  på	  dette	  område.	  Andelen	  af	  

kvinde	  er	  blevet	  markant	  højere.	  Gennemsnits	  andelen	  for	  perioden	  1978-‐2004	  var	  kun	  

9%	  mens	  den	  i	  2008-‐2011	  har	  været	  26%.	  	  I	  2011	  var	  også	  første	  gang	  andelen	  kom	  over	  

30%.	   Derudover	   er	   andelen	   af	   kvindelige	   kandidater	   også	   blevet	   større,	   således	   at	   de	  

kvindelige	  vælgere	  har	  fået	  et	  større	  udbud	  af	  kandidater	  at	  vælge	  i	  mellem.	  Derfor	  må	  

det	  konkluderes	  at	  vedrørende	  argument	  3,	  så	  har	  ændringen	  haft	  den	  ønskede	  effekt,	  og	  

Færøerne	  nu	  nærmer	  sig	  niveauet	  i	  de	  andre	  nordiske	  lande.	  

	  

Baggrunden	   for	  det	   fjerde	  argument	  var	  at	  man	  havde	   fået	   færre	  og	  større	  kommuner,	  

samt	   at	  man	   havde	   overdraget	   flere	   ansvarsområder	   til	   kommunerne	   at	   administrere.	  

Derfor	  ønskede	  man	  at	  kommunerne	  tog	  sig	  af	  det	  lokalpolitiske,	  mens	  Lagtinget	  tog	  sig	  

af	   de	   landspolitik.	  Her	  har	   jeg	   valgt	   at	   diskutere	  denne	  problematik	  ud	   fra	  pork	  barrel	  

politics	  teori.	  Jeg	  har	  påvist	  at	  traditionelt	  set,	  så	  har	  færøsk	  politik	  været	  meget	  præget	  

af	  lokalpolitik,	  og	  det	  at	  arbejde	  for	  dit	  lokaleområde.	  Derfor	  har	  jeg	  undersøgt	  om	  der	  er	  

kommet	  færre	  lokalpolitiske	  lovforslag	  efter	  ændringen	  i	  2007,	  end	  der	  var	  før	  ændrin-‐
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gen.	  Resultatet	  af	  undersøgelsen	  viser	  at	  antallet	  af	  lokalpolitiske	  forslag	  er	  ca.	  det	  sam-‐

me	  som	  før.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  umiddelbart	  noget	  der	  tyder	  på	  at	  der	  er	  blevet	  mindre	  af	  

lokalpolitik.	  	  

Men	  den	  offentlige	  debat	  siden	  ændringen	  har	  båret	  præg	  af	  at	  der	  kommet	  langt	  mere	  

lokalpolitik	  efter	  ændringen.	  At	   jeg	  ikke	  kan	  se	  det	   i	  mine	  resultater,	  kan	  skyldes	  at	   jeg	  

ikke	  har	  målt	  på	  det	  rigtige.	  Men	  der	  er	  også	  noget	  der	  tyder	  på	  at	  antallet	  af	  politikere	  

med	  lokalpolitisk	  erfaring,	  specielt	  borgmestre	  er	  blevet	  langt	  højere,	  og	  her	  viser	  teori-‐

en	  at	  det	  kan	  skabe	  grobund	  for	  mere	  lokalpolitik.	  

	  

Til	  sidst	  har	   jeg	  undersøgt	  om	  selve	   lovforslaget	  bar	  præg	  af	  Gerrymandering.	  Allerede	  

da	  lovforslaget	  blev	  lagt	  frem	  i	  2007,	  pegede	  flere	  på	  at	  der	  var	  tale	  om	  Gerrymandering.	  

Her	  er	  det	  interessant	  at	  se,	  at	  den	  politiker	  der	  fik	  flest	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds	  ved	  

valget	  i	  2008,	  var	  ham	  der	  fremsatte	  forslaget	  om	  ændringen	  i	  valgsystemet.	  Dernæst	  fik	  

de	  som	  stemte	  for	  forslaget	  ved	  det	  efterfølgende	  valg	  i	  gennemsnit	  31%	  af	  stemmerne	  

udenfor	  egen	  kreds,	  mens	  de	  som	  stemte	  i	  mod	  i	  gennemsnit	  kun	  fik	  26,8%.	  Dette	  er	  dog	  

en	  statistisk	  beregning	  af	  korrelation	  i	  mellem	  stemmer	  udenfor	  egen	  kreds	  og	  for	  eller	  i	  

mod	  forslaget.	  Men	  de	  deskriptive	  data	  tyder	  på	  at	  de	  som	  stemte	  for	  forslaget	  fik	  en	  for-‐

del	  ud	  af	  ændringen	  ved	  det	  efterfølgende	  valg.	  	  

Men	  for	  at	  definitivt	  konkludere	  hvorvidt	  der	  var	  tale	  om	  Gerrymandering,	  kræver	  det	  en	  

større	  analyse	  og	   forskning	  af	  sammenhængen	   i	  mellem	  dette.	  Det	  kunne	  være	  et	   inte-‐

ressant	  emne	  at	  undersøge	  senere.	  

	  

Hvis	  man	  ser	  på	  ændringen	  isoleret	  set,	  så	  kan	  man	  sige	  at	  den	  har	  været	  en	  succes,	  fordi	  

at	  den	  har	  ændret	  nogle	  af	  de	  største	  problemer	  med	  det	  gamle	  valgsystem.	  Den	  mang-‐

lende	  deskriptive	  geografiske	  repræsentation,	  den	  skæve	  proportionalitet	  ,	  samt	  at	  ande-‐

len	  af	  kvinder	  er	  blevet	  langt	  højere.	  

Alligevel	  så	  er	  det	  de	  fleste	  der	  synes	  at	  ændringen	  har	  haft	  nogle	  uønskede	  bivirkninger,	  

som	  man	  ikke	  var	  klar	  over	  på	  forhånd.	  De	  lokale	  partiforeninger	  har	  aldrig	  stået	  svagere	  

end	   de	   gør	   i	   dag,	   hvilket	   betyder	   at	   demokratiet	   i	   nærområdet	   er	   nærmest	   ikke-‐

eksisterende.	  Omkostningerne	  for	  den	  enkelte	  kandidat	  for	  at	  stille	  op	  er	  blevet	  højere.	  

Der	  skal	  bruges	  penge	  og	  ressourcer	  på	  at	  få	  dit	  budskab	  ud	  til	  hele	  landet,	  fordi	  at	  det	  

måske	  ikke	  er	  nok	  kun	  at	  være	  kendt	  i	  dit	  lokalområde.	  Det	  kan	  så	  betyde,	  at	  vi	  er	  på	  vej	  

mod	  noget	  der	  minder	  om	  et	  elitedemokrati,	  hvor	  kun	  de	  rige	  og	  mest	  ressourcestærke	  

har	  midlerne	  til	  at	  opstille.	  	  
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Sammenfattende	  kan	  man	  derfor	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  partierne	  og	  hele	  det	  po-‐

litiske	  system	  har	  været	  godt	  nok	  forberedte	  på	  ændringen.	  Det	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  partier-‐

ne	  helt	  har	  formået	  at	  tilpasse	  sig	  ændringen.	  Det	  tager	  tid	  for	  vælgere	  og	  partier	  at	  væn-‐

ne	  sig	  til	  et	  nyt	  system.	  	  Derfor	  kunne	  en	  løsning	  være	  at	  Lagtinget	  bevilgede	  flere	  penge	  

til	  de	  enkelte	  partier,	  således	  at	  partierne	  selv	  havde	  muligheder	  for	  at	  styrke	  nærdemo-‐

kratiet	  og	  deres	  lokale	  foreninger.	  Dermed	  kan	  man	  atter	  få	  et	  nærdemokrati,	  hvor	  parti-‐

erne	  har	  ressourcer	  til	  at	   føre	  valgkamp	  for	  alle	  kandidater.	  Hvilket	  også	  kan	  modvirke	  

en	  udvikling	  hen	  i	  mod,	  at	  den	  politiske	  repræsentation	  kun	  bliver	  udført	  af	  eliten	  i	  sam-‐

fundet.	  	  

	  
Ser	  vi	  til	  sidst	  på	  hvad	  fremtiden	  bærer	  for	  det	  færøske	  valgsystem,	  så	  er	  det	  urealistisk	  

at	  tænke	  sig,	  at	  valgsystemet	  vil	  blive	  ændret.	  Det	  er	  usundt	  tegn,	  og	  tegn	  på	  et	  ustabilt	  

demokrati,	  når	  man	  ændrer	  noget	  så	  fundamentalt	  som	  valgsystemet	  i	  tid	  og	  utide.	  Der-‐

for	   er	   det	   vigtigt	   at	   huske	  på	   at	   endnu	  har	   valgsystemet	   kun	   været	   benyttet	   til	   to	   lag-‐

tingsvalg,	  og	  det	  derfor	  tager	  tid	  for	  alle,	  både	  partierne	  og	  vælgerne	  at	  vænne	  sig	  til	  et	  så	  

fundamentalt	  nyt	  system	  

Da	  det	  er	  sagt,	  så	  har	  der	  flere	  gange	  været	  tale	  om	  at	  ændre	  systemet	  i	  gen.	  Nogle	  har	  

talt	  om	  at	  indføre	  et	  mixed	  valgsystem	  på	  samme	  måde	  som	  i	  Tyskland.	  Lektor	  Petur	  Za-‐

chariassen	  afslørede	  i	  en	  debat	  i	  KVF	  tidligere	  i	  år,	  at	  det	  var	  en	  mulighed	  som	  valgkom-‐

missionen	   seriøst	   diskuterede	   (Kringvarp	   Føroya	   2015a).	   Jeg	   tror	   dog	   at	   denne	   debat	  

foreløbigt	  er	   lagt	  på	   is.	  Der	  skal	  være	  valg	  den	  01.09.2015,	  og	  hvis	  der	   ikke	  sker	  noget	  

helt	  usædvanligt	  ved	  det	  valg,	  så	  tror	  jeg	  at	  valgsystemet	  er	  kommet	  for	  at	  blive.	  	  

	  

Sammenfattende	  vil	   jeg	  derfor	  sige,	  at	  ændringen	  har	  haft	  en	  stor	  effekt	  på	  den	  poliske	  

repræsentation	  på	  Færøerne.	  Noget	   til	  det	  bedre,	  men	  måske	  også	  noget	   til	  det	  værre.	  

Det	  ser	  ud	  til	  at	  de	  argumenter,	  hvor	  der	  var	  et	  stærkt	  teoretisk	  belæg	  –	  argument	  1	  og	  3	  

–	  er	  det	  gået	  som	  man	  forventede.	  Mens	  de	  argumenter,	  hvor	  der	  ikke	  var	  det	  store	  teo-‐

retiske	  belæg,	  2	  og	  4,	  er	  det	  ikke	  gået	  som	  man	  forventede.	  

Men	  det	  tager	  tid	  at	  vænne	  sig	  til	  en	  så	  fundamental	  ændring.	  Man	  skal	  også	  huske	  på	  at	  

nu	  er	  det	  én	  mand,	  én	  stemme,	  én	  værdi.	  Nu	  ligger	  magten	  100%	  hos	  vælgeren.	  Det	  bur-‐

de	  være	  en	  styrke.	  
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