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Detta val skiljer sig markant från 
de senaste. Tidigare har man 
ganska tydligt kunna se åt vilket 
håll det barkar och de pejlingar 
som utförts har ofta motsvarat det 
faktiska resultatet.

I år är det annorlunda. Pejlingar-
na har pendlat både hit och dit och 
då bara ett par dagar återstår till 
valet är det fortfarande omöjligt 
att utläsa något säkert resultat. I 
stället finns det flera stora frågor.

Gör Centern ett kanonval som 
vissa tippar? Eller är det, som 
andra tror, Liberalerna som tar 
majoriteten? Och hur många man-
dat kommer Moderaterna sist och 
slutligen att ta?

Kommer de som för fyra år 
sedan var obundna väljare att vara 
partiet eller sina kandidater trog-
na? Är det Moderat eller Obunden 
samling som nu får deras röster? 

Vem får alla de sammanlagt 863 
röster som Fredrik Karlström 
(då Ob, nu MSÅ),  Gunnar Jans-
son (Lib), Christian Beijar (S) 
och Karl-Johan Fogelström (S) 
fick 2011. Ingen av de fyra her-
rarna ställer upp, inga självskrivna 
arvtagare finns.

Hur går det för alla de nya som 
partierna lanserar? Kommer Nya 
Ålands före detta chefredaktör 
Nina Fellman (S) att klara den 
magiska gränsen. Och kommer 
hennes entré på arenan att leda 
till att partikollegan Barbro 
Sundback åker ut ur lagtinget? 
Sundbacks röster minskade redan 
förra valet.

Hur går det för Obundens 
samlings före detta partiledare 
Henrietta Hellström som i år 
ställer upp för Centern?

Och framför allt, hur går det för 
Centerns nuvarande partiledare 
Harry Jansson som trots sina 136 
röster kom med i lagtinget först då 
ministerposterna var fördelade?

Vem röstar lantbruksproducen-
terna på då Centern lämnat rollen 
som ett uttalat bondeparti? Vem 
röstar miljövännerna på?

Och är rädslan för det okända 
tillräckligt stark för 
att Åländsk demo-
krati skall lyckas 
ta sig in eller 
väljer de flyk-
tingskeptiska 
att i stället stöda 
det säkra och 
mer rumsrena 
kortet Bert 
Häggblom 
(Ob)? 
Många 
frågor. På 
söndag 
vet vi. 
Gå och 
rösta!

De många 
frågornas val
Valet blir en rysare, konsta-
terade Nya Åland efter den 
stora pejling som vi utförde 
för en vecka sedan.

Det gäller ännu.

Titte Törnroth-Sarkkinen

Rösterna är inte bortkastade, de 
hjälper andra kandidater i sam-
ma parti, valmansförening eller 
valförbund att komma in. I den 
mån det finns grupper eller par-
tier som inte får in någon alls så 
visar rösterna i alla fall hur stort 
stödet är för den gruppen.

Valmatematik
För att veta vart ens egen röst tar 
vägen så behöver man kunna lite 
valmatematik.

Tidigare var det vanligt att 
kandidaterna ställde upp regi-
onvis, till exempel Centerns 
kandidater i skärgården, på östra 
Åland, på västra Åland och så 
vidare. Sedan blev det kamp 
mellan de starkaste i de olika re-
gionerna om vilka som samlade 
mest röster och kom in.

Det vanliga numera är att 
kandidaterna inom ett parti 
väljs in i den ordning de sam-
lade mest röster.

På Ålands används d´Hondts 
metoden, som utvecklades av 
belgaren Victor D’Hondt. Så här 
fungerar det:

I tabellen här upptill har vi 
fyra partier: A, B, C och D.

Utgångsläge: Varje parti har 
nöjt sig med fyra kandidater var 
och tio ska väljas in.

1. Vi räknar varje kandidats 
personliga röster.

2. Så räknar vi ihop det totala 
antalet röster per parti.

3. Så får kandidaterna jämfö-
relsetal, som betyder att den i 
partiet som fick mest personliga 
röster får samtliga partiets röster 
(kandidaterna a4, b3, c1 och d1.

4. Den som har fått nästmest 

med röster får hälften av parti-
ets röster, följande får en tred-
jedel och följande en fjärdedel 
av rösterna.

Efter det plockar man ut de 
tio kandidater, som har de hög-
sta jämförelsetalen. Som vi ser 
av listan så kommer a1, a3 och 
c3 in, trots att de har färre per-
sonliga röster än b4. Det här 
beror på att lista A har fler rös-
ter sammanlagt.

Den som har röstat på b4 kan 
tycka det är orättvist, men så är 
systemet.

Nina Smeds
nina.smeds@nyan.ax
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Så funkar valsystemet
254 kandidater ställer 
upp i lagtingsvalet men 
endast 30 väljs in. Så vad 
händer med rösterna på 
de kandidater som inte 
blir invalda?

Baka demokratitårta
Baka demokratitårta på söndag efter 
besöket i vallokalen. Receptet publiceras 
i söndagens tidning.  Se till att du har de 
här ingredienserna hemma:

11 ägg
socker
vetemjöl
bakpulver
kakao
400 g smör
6 gelatinblad
250 g lingon/blåbär/hallon
vaniljyoghurt
5 dl vispgrädde
maränger
chokladsås

Tårtan byggs upp enligt hullerombuller-
principen – precis som de åländska 
partierna.

Nya Åland finns naturligtvis på plats på valvakan. 
Ni kan följa oss på Facebook, twitter och Instagram 
(#valet2015) för att snabbt få resultaten och stäm-
ningarna under kvällen. 
På vår hemsida har vi texter, bilder och klipp med 
korta intervjuer från valvakan. 

På plats har vi en tio personer stark trupp bestående 
av Karin Erlandsson, Anna Björkroos, Annica 
Lindström, Titte Törnroth-Sarkkinen, Harriet 
Tuominen, Jonas Edsvik, Johan Orre, Rasmus Olin, 
Lisa Bergkvist och Nina Smeds.

Följ valet med Nyan
Söndagen den 18 oktober går Åland till valurnorna i lagtings- och kommunalval.

På söndag väljs både land-
skapets och kommunernas 
högsta beslutande organ. 
Du vill väl vara med och 
bestämma? 

I Nyans digitala helgtid-
ning finns ett digert ma-
terial inför lagtings- och 
kommunalvalet på söndag.

Nyans lilla politikskola, 
hur det går till när man rös-
tar och dessutom två deli-
kata recept för söndagens 
demokratitårta!

Valspäckade 
helgtidningar

http://www.nyan.ax/

