
 Valgsystemet i USA kaldes for Electorial College 

– på dansk valgmandskollegium. Systemet stammer 
i sin grundform fra 1787, hvor der kun eksisterede 
13 stater. Dengang var de mindre stater bange for 
at miste indflydelses til de store stater, samme 
diskussion som vi kender det fra nutidens EU. Hvis 
der var direkte valg, hvor alle stemmeberettigede 
på tværs af staterne skulle vælge en fælles 
præsident, ville de små stater have begrænset 
indflydelse. Kompromisset blev valgmandskollegiet. 
I systemet vælges der i hver valgkreds en 
valgmand, som på forhånd har forpligtet sig til at 
pege på en præsidentkandidat. Det er dog før sket, 
at en valgmand har stemt på en anden 
præsidentkandidat, end man har forpligtet sig til. 
Valgmandskollegiet består af 538 valgmænd. 

Med det amerikanske system kan det faktisk lade 
sig gøre at tabe valget, selv om man har fået flest 
stemmer. Det skyldes, at samtlige af statens 

valgmandsstemmer går til vinderen. Har man kun akkurat vundet med 0,1 procent, så løber man altså 
stadig med alle valgmændene. Staterne Maine og Nebraska er undtaget. Her fordeles 
valgmandsstemmerne efter de enkelte kongresdistrikter. 

Her er en række fakta om valgmandskollegiet: 

* Der er 538 medlemmer af valgmandskollegiet. De er fordelt i delstaterne efter staternes 
befolkningstal. De mindste stater har tre valgmænd, mens den største, Californien, råder over 55 
valgmænd. 

* Der skal 270 valgmandsstemmer til at vinde valget. Valgmændene har lovet at stemme på den ene 
eller anden præsidentkandidat og gør det som regel. Men de er ikke formelt forpligtet til det. 

* I 48 stater og District of Columbia, hvor regeringshovedstaden Washington ligger, tilfalder alle 
valgmænd den kandidat, som har fået flest stemmer. I Nebraska og Maine fordeles valgmændene 
efter forholdstalssystemet. 

* Det er kun sket fire gange i historien, at en præsident har indtaget Det Hvide Hus med færrest 
stemmer. Sidste gang det skete var i 2000. Her blev Demokraternes Al Gore valgets taber, selv om 
han fik 500.000 flere stemmer end George W. Bush, der altså blev landets præsident.  Dengang var 
staten Florida en vigtig brik i puslespillet. Med knap 600 stemmer mere i posen, fik George W. Bush 
samtlige 25 valgmænd i staten. 

* Valgmandskollegiet i hver stat mødes i december for at stemme, og på en fælles samling i 
Kongressen efter nytår bekræftes valgresultatet. 

* Hvis ingen kandidat får flertal, skal Repræsentanternes Hus vælge blandt de tre bedst placerede 
kandidater. Hver stat har én stemme. Repræsentanternes Hus har to gange afgjort præsidentvalget. 
Senest var det i 1824. 

 



 

 

 

 

 


