
  
Lagtingskandidaterna 2019  

Statistiken omfattar de personer som är uppställda som kandidater i valet till Ålands lagting den 

20 oktober 2019. Syftet är att redan innan valet tillhandahålla statistik som visar kandidaternas 

fördelning på parti, kön, hemkommun, ålder och födelseort samt att möjliggöra jämförelser med 

tidigare val. Kandidaternas ålder är beräknad utgående från födelseår. Uppgifterna visar 

således kandidaternas ålder den 31.12.2019 räknat i hela år.  

 

Statistiken baseras på uppgifter som ÅSUB har fått från centralnämnden för lagtingsval samt 

befolkningsregistret. De äldre tidsserierna med siffror från 1967 och framåt baseras på 

material i Ålands landskapsarkiv. Viss osäkerhet kan finnas beträffande någon äldre uppgift i 

tidsserierna såsom några kandidaters hemort, men de ger ändå en god bild av utvecklingen.     

 

Uppgifterna är preliminära. Slutlig statistik om kandidaterna kommer att publiceras i 

december i statistikrapporten ”Lagtings- och kommunalvalet 2019” som också innehåller 

uppgifter om röstberättigade, röstande, rösternas fördelning efter parti och kön samt de 

invalda ledamöterna. I rapporten som omfattar både lagtings- och kommunalvalet görs också 

en granskning av kandidaternas och de invaldas representativitet i förhållande till väljarkåren 

beträffande kön, ålder och region. 

 

De politiska grupperingarna är följande: 

  

C   Åländsk Center r.f.  

L   Liberalerna på Åland r.f.   

M   Moderat Samling för Åland r.f. (tidigare Moderaterna på Åland r.f.)  

Ob   Obunden Samling på Åland r.f. 

S   Ålands Socialdemokrater r.f.  

ÅF   Föreningen för Ålands Framtid r.f. 

HI   Valmansföreningen Hållbart initiativ 

ÅD   Ålands Demokrati r.f. 

 

När grupperingarna nämns i text används en kortare form av namnet. I stället för det formellt 

korrekta Ålands Demokrati används den etablerade benämningen Åländsk demokrati.   

 

I kategorin ”Övriga” i tabeller och diagram ingår Valmansförening för Henrik Appelqvist 2011, 

HUT-gruppen 2007, Ålands framstegsgrupp 1999 och 2003, de Gröna 1987 och 1991, Fria 

Åland 1987, Åländsk vänster 1967, 1971, 1979 och 1983, FS-framstegslista, Åländska 

förbundet och valmansförening för Ray Söderholm 1975, samt Allmänna valförbundet 1971. 


