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Sammanfattning 

Åland har ett av världens mest omfattande nationalitetsskydd, men 

med snart hundra år på nacken är det inte alltid det går ihop med 

nyare konventioner om mänskliga rättigheter. Denna uppsats 

undersöker hur det åländska nationalitetsskyddet har kommenterats 

av Europarådets rådgivande kommitté i deras arbete med att 

övervaka implementeringen av ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter. Dessa kommentarer och den åländska 

utvecklingen granskas i förhållande till Will Kymlickas teori om 

minoritetsnationalism, vilken framför att nationella minoriteter, 

liksom majoritetsbefolkningar, kan frångå en främlingsfientlig och 

exkluderande nationalism baserad på etnicitet och anta en 

inkluderande medborgerlig nationalism som är öppen och 

välkomnande gentemot invandring. För att detta ska ske menar 

Kymlicka att minoriteten behöver ett visst inflytande över 

immigrationsflöden och integrationsbestämmelser, där framför allt de 

senare utgör en viktig del av det åländska nationalitetsskyddet. Med 

hjälp av idéanalys har den åländska nationalismen analyserats, och 

resultaten visar att den har gått från att ha etniska inslag till att anta 

tydligt medborgerliga drag. Den åländska behörigheten gällande 

immigration och integration samt den rådgivande kommitténs 

övervakning har även kartlagts, vilket visar att kommittén hittills har 

kommit både med förslag som vid förverkligande skulle stärka det 

åländska nationalitetsskyddet och sådana som skulle försvaga det. 

 

Nyckelord: Åland, nationella minoriteter, medborgerlig nationalism, 

etnisk nationalism, Kymlicka, ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter. 

 

 

  



 

 

Abstract 

The Åland Islands enjoy one of the world’s most extensive systems 

of cultural and linguistic safeguards. It was, however, created almost 

one hundred years ago, which often makes its compliance with more 

recent human rights treaties complicated. This thesis examines how 

the Advisory Committee of the European Council has commented on 

the cultural and linguistic safeguards of the Åland Islands in its 

monitoring work regarding the Framework Convention for the 

Protection of National Minorities. These comments and the Ålandic 

developments are analysed in relation to Will Kymlicka’s theory on 

minority nationalism, which states that national minorities, like 

majority populations, can leave a xenophobic and exclusionary 

nationalism based on ethnicity and adapt an inclusive civic 

nationalism that is open and welcoming towards immigration. 

Kymlicka argues that this requires that the minority exercise some 

control over the volume of immigration and over the terms of 

integration, where particularly the latter form an integral part of 

Åland’s cultural and linguistic safeguards. Ålandic nationalism has 

been analysed using an analysis of ideas, and the results show that it 

has gone from having ethnic features to showing clear civic 

characteristics. The competences of the Åland Islands in the areas of 

immigration and integration and the monitoring of the Advisory 

Committee have also been examined, which shows that the 

Committee so far has brought forward proposals that would 

strengthen the Ålandic safeguards as well as proposals that would 

weaken them. 

 

Key words: The Åland Islands, national minorities, civic 

nationalism, ethnic nationalism, Kymlicka, the Framework 

Convention for the Protection of National Minorities. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Åland, med sina knappt 29 000 invånare, är ett enspråkigt svenskt, självstyrt, demilitariserat 

och neutraliserat landskap som tillhör Finland. Ålands speciella status härrör från ett beslut i 

Nationernas Förbund (NF) år 1921. I och med ryska revolutionen och Finlands 

självständighet år 1917 såg ålänningarna möjligheten att återförenas med det gamla 

moderlandet Sverige, som man tillhört till och med år 1809. Återföreningssträvandena 

stöddes av Sverige men inte av Finland. Frågan togs därför till det efter första världskriget 

bildade förbundet, där man beslöt att tillerkänna Finland suveräniteten över Åland, men också 

att Åland skulle få självstyrelse och garantier för bevarandet av det svenska språket och den 

svenska kulturen, samt att Sverige skulle garanteras öarnas fortsatta demilitarisering (som 

tillkommit år 1856) och att de dessutom skulle neutraliseras.1 Till NF-beslutet fogades en 

särskild överenskommelse, den så kallade Ålandsöverenskommelsen, som under årens lopp 

utvecklats till folkrättslig sedvanerätt.2 Dess viktigaste principer är att undervisningsspråket i 

åländska skolor som bekostas med allmänna medel ska vara svenska, att äganderätten till 

jorden på Åland ska vara förbehållen ålänningarna, att rösträtten vid lagtings- (det åländska 

parlamentet) och kommunalval ska vara förbehållen den bofasta befolkningen, samt att till 

landshövding på Åland kan utnämnas endast en person som accepteras av ålänningarna 

själva.3 Den åländska självstyrelsen är ett nationalitetsskydd – ålänningarna skulle få 

möjlighet att bevara sitt språk, sin kultur och sina traditioner fastän de nu tillhörde Finland.4 

Ålands självstyrelse tillkom i en tid då det internationella samfundets fokus låg på 

folkens rätt till självbestämmande, och således snarare på kollektiva än individuella 

rättigheter. Många av Ålandsöverenskommelsens principer har med lagtingets bifall 

utvecklats avsevärt sedan år 1921.5 Ålands självstyrelses förmåga att utvecklas och anpassa 

                                                 

 

1 Nationernas Förbunds råds protokoll 24 juni 1921, innefattande ”Ålandsbeslutet”, League of Nations – 

Official Journal, september 1921. 
2 Se t.ex. Suksi, Markku (2008), ”Stegvisa förändringar i Ålandsöverenskommelsens innehåll? 

Ålandsöverenskommelsen förr och nu” i Aarto, Markus & Vartiainen, Markku (red.), Oikeus kansainvälisessä 

maailmassa – Ilkka Saraviidan juhlakirja, Edita Publishing Oy, Helsinki, 2008, s. 271-308, på s. 307.  
3 Nationernas Förbunds råds protokoll 27 juni 1921, innefattande ”Ålandsöverenskommelsen”, League of 

Nations – Official Journal, september 1921. 
4 Se t.ex. Suksi, Markku (2005), Ålands konstitution, Åbo Akademis förlag, Åbo, s. 8. 
5 Se t.ex. Öst, Heidi (2011), “The Cultural and Linguistic Safeguards of the Åland Minority Protection 

Regime”, i Spiliopoulou Åkermark, Sia (red.), The Åland Example and its Components. Relevance for 

International Conflict Resolution, Ålands fredsinstitut, Mariehamn, 2011, s. 72-85, på s. 85. 
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sig till nya förhållanden betraktas även som en förklaring till dess långa livslängd.6 Mer 

generellt ses minoritetsskydd som ett område som kräver ständig anpassning och omprövning: 

By its very nature, the law regarding the protection of minorities is always a work in progress. Due to the 

permanent change in the external context as well as to the internal dynamics of the respective groups, all 

normative solutions and legal instruments need constant rebalancing, adaptation and reconsideration. This 

makes ‘one size fits all’ and ‘once and for all’ solutions nearly impossible and counterproductive.7  

Den allmänna uppfattningen är att självstyrelsen hittills har uppfyllt sitt syfte – medan övriga 

delar av Svenskfinland i hög grad har förfinskats, har Åland förblivit svenskspråkigt.8 Idag 

har 88,3 procent av befolkningen svenska som modersmål, 4,8 procent finska och 6,9 procent 

övriga språk. Den finskspråkiga andelen av befolkningen har förblivit mer eller mindre 

konstant sedan självstyrelsens tillkomst.9 

Ålandsmodellen har betraktats som en av de mest omfattande formerna av 

minoritetsskydd som någonsin existerat.10 Liksom självständiga stater måste dock Åland 

anpassa sig till utvecklingen på internationell nivå. Detta är på många sätt extra svårt för en 

territoriell autonomi som Åland, bland annat för att mellanstatliga organisationer som 

Europeiska unionen bara erkänner stater i sitt system. Den problematik som uppstår här är att 

det åländska lagtinget, liksom övriga parlament, har gett ifrån sig lagstiftningsmakt till EU-

nivå, men till skillnad från nationella parlament har inte parlament på understatlig nivå såsom 

det åländska kompenserats med representation i något av EU:s lagstiftande organ. Detta har 

kallats “demokratiunderskott” eller “autonomiunderskott” och har blivit mycket omskrivet.11  

En annan svårighet för Åland är att det åländska nationalitetsskyddet i vissa fall kan 

anses stå i strid med nyare fördrag om mänskliga rättigheter. Denna uppsats kommer att 

fokusera på ett av dessa fördrag: Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

                                                 

 

6 Se t.ex. Benedikter, Thomas (2009), The World’s Modern Autonomy Systems – Concepts and Experiences 

of Regional Territorial Autonomy, Eurac, Bozen, s. 111-112 och Joenniemi, Pertti (2014), “The Åland Islands: 

Neither local nor fully sovereign”, i Cooperation and Conflict, vol. 49, nr. 1, 2014, s. 80-97, på s. 93. 
7 Palermo, Francesco & Woelk, Jens (2003), “From Minority Protection to a Law of Diversity? Reflections 

on the Evolution of Minority Rights”, European Yearbook of Minority Issues, vol. 3, 2003, s. 5-13, på s. 5. 
8 Se t.ex. Eriksson, Susanne, Johansson, Lars Ingmar & Sundback, Barbro (2006), Fredens öar – Ålands 

självstyrelse, demilitarisering och neutralisering, Ålands fredsinstitut, Mariehamn, s. 79-80. 
9 Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB) (2015(b)), ”Nyheter: Befolkningens språk, födelseort och 

medborgarskap 31.12.2014 – De inflyttade är 10 000”, publicerad 5/5 2015. 
10 Se t.ex. Öst 2011, s. 72-73. 
11  Se t.ex. Stephan, Sarah (2010), Regional voices in the European Union – regions with legislative power 

and multi-level governance. Perspectives for the Åland Islands, Rapport från Ålands fredsinstitut, nr. 1/2010, 

Mariehamn och Suksi, Markku (2007), “Sub-National Issues: Local Government Reform, Re-Districting of 

Administrative Jurisdictions, and the Åland Islands in the European Union”, i European Public Law, vol. 13, nr. 

3, 2007, s. 379-406. 
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minoriteter, det första rättsligt bindande multilaterala instrumentet med syftet att skapa ett 

generellt skydd för nationella minoriteter.12 Den rådgivande kommittén är det organ som har 

hand om konventionens övervakningsprocess och dess utlåtanden kommer tillsammans med 

Finlands rapporter att granskas. Den rådgivande kommitténs ageranden hittills har tidigare 

resulterat i så drastiska uttalanden som att “Europarådet hotar dagens språkskydd”.13  

Detta kommer att sättas i konstrast till teorier av Will Kymlicka. Han är politisk filosof 

och intresserar sig för de normativa frågor som minoritetsrättigheter ger upphov till. Han 

diskuterar bland annat den potentiella konflikten mellan minoritetsnationalism och 

immigration, och inom denna debatt kan också den rådgivande kommitténs kritik och 

rekommendationer hanteras. Kymlicka argumenterar för att minoriteter, i lika hög grad som 

majoriteter, kan lämna en nationalism baserad på etnicitet och ursprung och istället anamma 

en postetnisk (post-ethnic) medborgerlig (civic) nationalism som välkomnar invandrare och 

mångfald. Kymlicka för fram några speciella omständigheter som enligt honom måste råda 

för att denna post-ethnic multicultural form of minority nationalism ska kunna uppstå: 

1. Den nationella minoriteten måste ha en viss kontroll över antalet immigranter, för att 

säkerställa att antalet inte är så stort att samhället inte förmår att integrera dem. 

2. Den nationella minoriteten måste ha en viss kontroll över integrationen, för att kunna 

uppmuntra eller sätta press på invandrare att integreras i minoritetskulturen.14 

1.2 Problemformulering och syfte 

Paradoxen ligger i att en konvention med målet att skapa ett skydd för nationella minoriteter 

kan tolkas på ett sådant sätt att det åländska nationalitetsskyddet, ett av världen mest 

omfattande, kan hotas. Dessutom finns en motsägelse i det faktum att implementeringen av 

ramkonventionen, vars mål är att skapa tolerans, potentiellt kan bidra till det motsatta.   

Syftet med denna uppsats är tvåfaldigt: Det första är att jämföra utvecklingen på Åland 

med Kymlickas teori om minoritetsnationalism och behörighet på immigrations- och 

integrationsområdet för att undersöka om Åland sedan landskapet fick självstyrelse lämnat de 

etniska dragen i den nationalistiska retoriken för att istället anta medborgerliga drag. Det 

                                                 

 

12 På Europarådets officiella språk heter denna konvention på engelska Framework Convention for the 

Protection of National Minorities och på franska Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. 

Denna uppsats använder genomgående översättningen Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. 
13 Eriksson, Anders, “Europarådet hotar dagens språkskydd”, Nya Åland, publicerad 17/8 2007. 
14 Kymlicka, Will (2001), Politics in the Vernacular – Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, 

Oxford University Press, Oxford, s. 285-286. 
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andra syftet, där tonvikten i uppsatsen ligger, är att, utgående från nämnda teori, undersöka 

hur Europarådets rådgivande kommittés förslag skulle kunna tolkas med avseende på deras 

effekter på immigration och integration på Åland. En diskussion om hur den åländska 

nationalismen i förlängningen kan påverkas kommer även att föras. 

Uppsatsen innehåller två undersökningar. I den första har nationalismen på Åland vid två 

olika tillfällen klassificerats med hjälp av en idéanalys. Idealtyper av de två olika formerna av 

nationalism har utvecklats för detta ändamål. I den andra undersökningen har en rättslig 

kartläggning av immigrations- och integrationsbestämmelser på Åland gjorts, och 

Europarådets rådgivande kommittés utlåtanden och Finlands rapporter och kommentarer 

granskats. En mer utförlig beskrivning av metoden finns i avsnitt 3.4.  

1.3 Frågeställningar 

 Har nationalismen på Åland utvecklats i enlighet med Kymlickas teori om ett samband 

mellan å ena sidan den nationella minoritetens inflytande över immigrationsflöden 

och integrationsbestämmelser och å andra sidan förekomsten av medborgerlig eller 

etnisk nationalism? 

 Hur kan Europarådets rådgivande kommittés utlåtanden utifrån Kymlickas teori 

tolkas med avseende på Ålands immigrations- och integrationsbestämmelser?  

1.4 Förtydliganden 

Ett element som ökar komplexiteten i detta ämne är det faktum att det är Finland som stat som 

signerar och ratificerar internationella konventioner och det är också Finland som stat som får 

bära ansvaret vid eventuella kränkningar av dessa konventioner. Samtidigt kan Finland inte 

ensidigt ändra åländsk lagstiftning, utan för detta krävs det åländska lagtingets godkännande. 

Även om överträdelsen skulle ske på grund av åländsk lagstiftning eller praxis är det alltså 

den finska staten som får stå till svars. Självstyrelselagen stadgar dock följande:  

Om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till 

innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder 

bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken 

bestämmelsen sätts i kraft.15  

                                                 

 

15 Självstyrelselag (1991:71) för Åland (hädanefter SjL), trädde ikraft den 1 januari 1993, 59 §. Denna 

bestämmelse trädde ikraft i och med den senaste SjL från 1993 (nuvarande formulering från 2004). Innan dess 

hade inte lagtinget samma inflytande över internationella åtaganden. I SjL från 1952 stadgades att “[t]ill rikets 
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Om lagtinget inte skulle ge sitt bifall skulle Finland eventuellt bli tvunget att göra en 

reservation för Ålands del vid ratificeringen av konventionen, eftersom man då inte kan 

garantera att konventionen efterlevs inom hela territoriet. Lagtinget har dock gett sitt bifall till 

ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Det kan också allmänt sägas att Åland 

har för avsikt att följa de internationella konventioner och fördrag man godkänner, även om 

det inte är Åland utan Finland som får stå till svars vid eventuella överträdelser. Det är således 

ändå relevant att undersöka hur Åland lever upp till sina internationella åtaganden. 

Ramkonventionen är inte direkt tillämplig, utan lämnar ett visst utrymme åt staterna att 

anpassa föreskrifterna till den egna kontexten. Denna uppsats kommer dock inte att kunna 

besvara frågan huruvida ramkonventionen kan tolkas på ett sådant sätt att det åländska 

nationalitetsskyddet inte ifrågasätts. Det argumenteras dock i viss utsträckning för detta i 

diskussionsavsnittet (5.1). Det faktum att ett visst bedömningsutrymme finns möjliggör dock 

för Europarådets organ att i framtiden ta hänsyn till nya aspekter i övervakningsprocessen. 

Diskussionen om hur den åländska nationalismen i förlängningen kan påverkas blir i viss 

mån omvänd jämfört med teorin. Kymlickas teori utgår från att en nationell minoritet kan anta 

en medborgerlig nationalism om den erhåller tillräckligt inflytande över immigration och 

integration, men inte att en minoritet som i enlighet med teorin utvecklat en medborgerlig 

nationalism skulle gå tillbaka till en etnisk nationalism om de fråntogs inflytandet över 

immigration och integration. Hänsyn måste tas till detta innan några slutsatser kan dras. 

Till sist kommer här några begreppsförtydliganden. I förhållandet Åland–Finland kallas 

Åland för landskapet och Finland för riket. Det åländska parlamentet heter sedan år 1993 

lagtinget (tidigare landstinget). Regeringen heter landskapsregeringen sedan år 2004 (tidigare 

landskapsstyrelsen, alldeles i självstyrelsens början kallades den landskapsnämnden). 

Regeringschefen kallas lantråd. Den finska regeringen kallas även statsrådet. I Finland 

brukar man skilja mellan finländare, finnar och finlandssvenskar. Alla som bor i Finland kan 

                                                                                                                                                         

 

lagstiftningsbehörighet hänföres jämväl stiftande av allmän lag eller utfärdande av förordning, då ärendet rör: 

[...] 19) område, som är reglerat genom internationella fördrag, dock så, att jämväl landstinget bör giva sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft inom landskapet, för såvitt i fördraget ingå 

bestämmelser, som innebära upphävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden i självstyrelselagen 

[...]” (11 §). Det har diskuterats om denna formulering är anledningen till att Finland under denna tid ofta antog 

internationella fördrag på förordningsnivå istället för att lagstifta, vilket skulle ha krävt lagtingets bifall. Att 

Finland gjorde så är i alla fall anledningen till att det åländska lagtinget inte har gett sitt bifall till många 

konventioner som kom före 1993. På senare tid har dock lagtinget i samband med att tilläggsprotokoll till 

konventioner godkänns också börjat att i efterhand ge sitt bifall till själva konventionerna, se t.ex. behandlingen 

av det fakultativa protokollet till ESK-konventionen, Ålands lagting, Ärende RP 4/2012-2013. 
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kalla sig finländare. Finnar är finskspråkiga finländare och finlandssvenskar svenskspråkiga 

finländare. Även om ålänningarna rent tekniskt är svenskspråkiga finländare och således 

finlandssvenskar, är det många som inte skulle vara nöjda med att placeras i denna kategori 

(se mer under 2.2). Ålänningar är helt enkelt ålänningar. Åland har sedan urminnes tider varit 

indelat i 15 socknar, vilka under 1800-talet utvecklades till kommuner. Ålands enda stad, 

Mariehamn, grundades år 1861 och nu är alltså kommunerna 16 till antalet. 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Historisk bakgrund 

Åland är beläget i Östersjön mellan Sverige och Finland och består av mer än 6 700 öar, varav 

60 är bebodda av sammanlagt knappt 29 000 personer.16 Åland har historiskt varit bebott av 

en svenskspråkig befolkning, och fram till och med 1808-1809 års krig hörde Åland till 

Sverige. I och med freden i Fredrikshamn år 1809 tvingades Sverige avträda Finland jämte 

Åland till Ryssland. Under Ryssland blev Finland ett storfurstendöme med visst självstyre. 

Under Krimkriget utspelade sig år 1854 ett slag på Åland, vid den av ryssarna uppförda men 

inte färdigställda fästningen Bomarsund. De ryska trupperna mötte här brittiska och franska 

styrkor. Storbritannien och Frankrike gick segrande ur striden, och i fredsfördraget 1856 

förklarades Åland som en demilitariserad zon genom en särskild konvention, 

Ålandsservitutet, på grund av sitt militärstrategiskt viktiga läge.17  

Under den svenska tiden hade svenskan i Finland varit överklassens, bildningens och 

myndigheternas språk, men under den ryska tiden började en finsk nationalism växa fram som 

ville ge finskan denna ställning. Denna rörelses anhängare kallades fennomaner. Det växte 

också fram en svenskspråkig motståndsrörelse, vars anhängare kallades svekomaner. Under 

slutet av 1800-talet satte Ryssland även in förryskningsåtgärder. I och med den ryska 

revolutionen förklarade sig Finland självständigt den 6 december 1917.18 

Även om förfinskningsrörelsen inte på allvar hade nått Åland oroades man av dess 

framfart.19 Uppgifterna går isär när det gäller exakt hur många finnar som hade invandrat till 

landskapet, men det står i alla fall klart att antalet ökade från knappt 200 år 1880 till drygt 

                                                 

 

16 ÅSUB (2014), Åland i siffror 2014, Mariehamn, s. 1 och ÅSUB 2015(b). 
17 Se t.ex. Mattsson-Eklund, Benita (2000), Alla tiders Åland, Ålands landskapsstyrelse, Mariehamn. 
18 Se t.ex. Mattsson-Eklund 2000. 
19 Salminen, Johannes (1979), Ålandskungen, Söderströms & C:o, Helsingfors, s. 34-35. 
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1 300 vid första världskrigets början.20 I och med de omvälvningar som revolutionen, 

Finlands självständighet och världskriget innebar såg ålänningarna så sin chans att återförenas 

med det gamla moderlandet Sverige. Man anade att många förändringar skulle komma till 

stånd på Europas karta i fredsuppgörelsen, och budskapet om den amerikanske presidenten 

Wilsons 14 punkter, bland dem den om folkens självbestämmanderätt att välja 

statsgemenskap, nådde också ålänningarna.21 Redan under våren och sommaren år 1917 

inleddes på Åland återföreningskampen, och vid ett möte på Ålands folkhögskola den 20 

augusti 1917 beslöt ombud för kommunfullmäktige runtom på Åland att enhälligt vädja till 

Sveriges konung och regering om att åtgärder skulle vidtas så att Åland återförenades med 

Sverige. Protokollet från mötet överlämnades till den svenska regeringen hösten 1917.22  

På ett allmänt folkmöte i december 1917 beslöts att varje myndig åländsk man och 

kvinna skulle få möjlighet att skriva under en massadress som skulle överlämnas till Sveriges 

konung och folk.23 Överlämningen skedde i Stockholm i februari 1918.24 Johannes Eriksson 

                                                 

 

20 Rapportörkommissionens utlåtande anger år 1880: 194 personer, 1895: 448, 1910: 893 och 1914: 1 363. 

(Den av Nationernas Förbunds Råd tillsatta Rapportörkommissionens utlåtande, publicerad i Ålandsfrågan inför 

Nationernas Förbund II, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm, 1921, s. 11.) Enligt 

Ålandsöarna (publicerad i Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund, Diplomatiska aktstycken utgivna av Kungl. 

Utrikesdepartementet, Stockholm, 1920, s. 41) uppgick Ålands befolkning enligt kyrkböckerna 1918 till 27 300 

invånare, varav 5 000 är bosatta i Amerika. Enligt folkräkningen 1910 uppgick invånartalet till 21 356. Av dessa 

var 20 458 svensktalande och 895 finsktalande, dvs. 4,2 procent. Befolkningssiffrorna i källorna varierar, men 

ger i alla fall en fingervisning om modersmålsfördelningen.   
21 Eriksson, Johannes, “Mina minnen och upplevelser i Ålandsfrågan 1917-1921”, publicerad i Eriksson, 

Johannes & Virgin, Wilhelm (1961), Ålandsfrågan 1917-1921, Hörsta Förlag, Stockholm, s. 22. Se mer om 

president Wilson och självbestämmanderätten i avsnitt 3.1. 
22 Eriksson, Thorvald (1976), Så tillkom Ålands självstyrelse och så försvaras den, Ålands Tidnings-

Tryckeri Ab, Mariehamn, s. 12. 
23 Eriksson, J, “Mina minnen och upplevelser i Ålandsfrågan 1917-1921”, s. 25.  
24 Hur många namnteckningar denna adress innehöll och hur stor andel av den åländska myndiga 

befolkningen dessa utgjorde är källorna oeniga om. Johannes Eriksson anger 7 097 namn och 96 procent, men att 

tre skärgårdskommuner inte hade kunnat “utföra teckningen på grund av menföre, men dessa kommuner kom 

efteråt”. (Eriksson, J, s. 25.) Massadressen anger 7 135 namn. (Ålänningarnas första framställning till Sveriges 

konung och folk (31 december 1917), i Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund, s. 49.) Notarius Publicus i 

Stockholm, Harry Nissen, skriver den 14 januari 1919 att han mottagit 7 097 namnunderskrifter (från alla 

kommuner utom Kumlinge, Brändö och Kökar samt en del skärgårdsbyar) i adressen och som sedan 

kompletterats med 816 från Kumlinge och Brändö. (Sättet för verkställande av folkomröstningen på Åland, i 

Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund, s. 53.) Detta skulle innebära 7 913 namnunderskrifter. Antalet 

röstberättigade på Åland i lantdagsvalet 1917 var 12 509 (ÅSUB (2015(a)), ”Nyheter: Riksdagsval 1907-2011 – 

36 val under ett drygt sekel”, publicerad 15/4 2015.), vilket innebär att 63,3 procent av den röstberättigade 

befolkningen skrivit under. På ett annat ställe anges “96 procent av alla myndiga och hemmavarande åländska 

män och kvinnor”. (Uttalande av Ålands landstings verkställande utskott (14 oktober 1919), i Ålandsfrågan inför 

Nationernas Förbund, s. 125.) “Hemmavarande” är viktigt i sammanhanget, eftersom en stor del av den åländska 

befolkningen var ute till sjöss under långa perioder och emigrationen till Amerika dessutom var stor under denna 

tid. Dessa personer kan alltså ha räknats in i den röstberättigade befolkningen, och den faktiska andelen av den 

myndiga befolkningen som vistades på Åland, hade möjlighet att skriva under och som skrev under adressen 

torde således ligga någonstans mellan 63,3 och 96 procent. 
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skriver att ålänningarna fick stort stöd: ”Oberoende av de politiska partierna uppfattades 

Ålandsfrågan såsom en angelägenhet, som stod över och utanför partifejderna. Folket förstod 

klart innebörden av adressen, ställd till Sveriges konung och folk.”25  

I Finland hade samtidigt inbördeskriget mellan de “röda” och de “vita” brutit ut och 

under kriget befann sig ryska, finska, svenska och tyska trupper vid olika tillfällen på Åland. I 

mars 1918 installerades en finsk militärguvernör i landskapet och i maj anlände finskspråkiga 

förband.26 Trots det finska motståndet fortsatte dock ålänningarna sin fredliga kamp. I juni 

1918 valde de åländska kommunerna ett 29 man starkt landsting. När första världskriget fick 

sitt slut i november 1918 riktade landstinget sig med skrivelser till USA:s, Storbritanniens, 

Frankrikes och Italiens regeringar för att få ålänningarnas strävan efter återförening med 

Sverige beaktad vid fredskonferensen i Paris.27 I januari 1919 fick en tremannadeputation 

lägga fram ålänningarnas krav på självbestämmande inför fredskonferensen. I april samma år 

föreslog den svenska regeringen inför konferensen att Ålands statstillhörighet skulle få 

avgöras genom en folkomröstning på Åland.28 I juni genomfördes en ny namninsamling.29 

Den nybildade staten Finland ställde sig, föga förvånande, negativ till den åländska 

återföreningsrörelsen och förslaget om folkomröstning. I en proposition till riksdagen den 30 

januari 1920 föreslog regeringen istället att Åland skulle erhålla en “mycket vidsträckt 

självstyrelse”. Propositionen hävdar att Finland sedan förhistorisk tid har varit bebott av två 

invid varandra bosatta folk, som talar två olika språk, finska och svenska. Vidare anses att 

Ålands 19 613 invånare endast utgör en bråkdel av de sammanlagt omkring 340 000 

svenskspråkiga i landet. Det framförs att enligt regeringsformen från juli 1919 är den 

språkliga minoritetens framtid fullt tryggad.30 Enligt propositionen har man med anledning av 

ålänningarnas oro och strävanden att få lösgöra sig från Finland funnit det nödvändigt att 

“uppgöra ett särskilt lagförslag om mycket vidsträckt självstyrelse för Åland. Sålunda skulle 

                                                 

 

25 Eriksson, J, “Mina minnen och upplevelser i Ålandsfrågan 1917-1921”, s. 32. 
26 Eriksson, T 1976, s. 16. 
27 Åländska landstingets framställning till Förenta Staternas, Frankrikes, Italiens och Storbritanniens 

regeringar (9 november 1918), i Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund, s. 55. 
28 Eriksson, T 1976, s. 18. 
29 9 735 personer eller 95 procent var för en återförening och 461 emot, enligt Tablå över resultatet av 

fullmakts-underskrifterna på Åland i juni månad 1919 rörande Ålands återförening med Sverige. Enligt Inlaga 

avlämnad å svenska regeringens vägnar av svenske ministern i London till Nationernas Förbunds Råd (2 juli 

1920) var dessa sammanlagt 10 196 personer alla röstberättigade och närvarande personer på öarna. Båda 

handlingar publicerade i Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund, på s. 97 respektive 17. 
30 Finska och svenska gavs samma status och så är det än idag. (Regeringsform för Finland, 17 juli 1919, i 

Finlands Författningssamling, 1919, n:o 94.) 
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ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är 

möjligt för ett landskap, som icke utgör en egen stat”.31 Lag om självstyrelse för Åland antogs 

av riksdagen den 6 maj 1920.32 Ålänningarna vägrade dock tillämpa den.33 

På Storbritanniens inrådan fördes Ålandsfrågan till Nationernas Förbund. Förbundsrådet 

tillsatte i juli 1920 en juristkommission som fastslog att Ålandsfrågan inte var en inre 

finländsk utan en internationell angelägenhet. Rådet tillsatte därefter en rapportörkommission 

med uppgift att hitta en rättvis och lämplig lösning på Ålandsfrågan.34 Kommissionen kom till 

slutsatsen att Finland borde få behålla suveräniteten över Åland, men att ålänningarna måste 

få språkliga och kulturella garantier.35 I det så kallade Ålandsbeslutet fattat i juni 1921 

fastslogs alltså att Finland skulle få behålla suveräniteten över Åland, men att Åland skulle 

ges språkliga och kulturella garantier som skulle tillfogas till den existerande 

självstyrelselagen samt att Sverige skulle garanteras öarnas fortsatta demilitarisering och att 

de även skulle neutraliseras.36 I Ålandsöverenskommelsen specificeras de garantier som 

Sverige och Finland kom överens om (se avsnitt 1.1). Garantierna skrevs in i den så kallade 

Garantilagen, som ett tillägg till och ändring av lagen om självstyrelse för Åland.37  

NF:s beslut accepterades motvilligt av ålänningarna. Ett landsting valdes, vilket 

sammanträdde första gången den 9 juni 1922, som sedan dess firas som Ålands 

självstyrelsedag. En ny självstyrelselag infördes 1952. Då skapades också hembygdsrätten, ett 

slags regionalt medborgarskap (se avsnitt 4.3.2.2). Följande revision av självstyrelselagen 

skedde i början av 1990-talet och lagen trädde ikraft 1993. Just nu pågår också en revision 

med målet att ha en ny självstyrelselag färdig till självstyrelsens 100-årsjubileum 2022.  

                                                 

 

31 “Lagar och avtal som utgjort grund för självstyrelsen: Den första självstyrelselagen”, publicerad i Ålands 

Lagsamling 2012, Ålands landskapsregering, Mariehamn, 2012, s. 953.  
32 Lag om självstyrelse för Åland 6.5.1920, Finlands Författningssamling 124/1920. 
33 Eriksson T, s. 19 och Ålands landstings uttalande angående självstyrelselagen (1 maj 1920), i 

Ålandsfrågan inför Nationernas Förbund, s. 135, 137. 
34 Eriksson T, s. 22. 
35 Den av Nationernas Förbunds Råd tillsatta Rapportörkommissionens utlåtande, i Ålandsfrågan inför 

Nationernas Förbund II. Detta motiverades bl.a. med att Ålandsöarna geografiskt ansluter sig till det finska 

fastlandet genom den östra skärgården, även om huvudön ligger närmare Sverige än Finland, att Ålands hav är 

en naturlig gräns mellan länderna och att ålänningarna ur ”etnologisk synpunkt” inte skiljer sig från 

finlandssvenskarna, vilkas framtid också måste tas med i beräkningen. Man framhöll att Finland gjorde andra en 

stor tjänst när man slog tillbaka bolsjevismens anfall och att det vore konstigt att tacka genom att frånta dem ett 

område. De ålänningar som är Finland trogna, av vilka kommissionen träffat flera, menar att de häftiga känslorna 

så småningom kommer att dö ut bara ålänningarna försäkras om att förfinskningen inte är ett hot. Sveriges 

uppgift är att civilisatoriskt acceptera NF:s beslut och försöka få ålänningarna att godta beslutet. (S. 105-115.) 
36 Nationernas Förbunds råds protokoll 24 juni 1921, innefattande ”Ålandsbeslutet”. 
37 ”Garantilagen”, Lag innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning 11.8.1922, 

Finlands Författningssamling 189/1922. 



10 

 

 

2.2 Tidigare forskning 

Självstyrelsesystemet har inte alls tilldragit sig samma akademiska eller juridiska intresse som autonomier 

i andra delar av Europa, kanske av den orsaken att Åland är ett väldigt litet område både geografiskt och 

framför allt med avseende på antalet individer som bor på Åland.38  

Orden är Markku Suksis och återfinns i boken Ålands konstitution från 2005. Det finns ändå 

en hel del tidigare forskning om Åland publicerad. Här presenteras en del av den som relaterar 

till denna uppsats. Suksis bok, som återkommer längre fram i uppsatsen, har följande mål: 

”Framställningen strävar efter att analysera den åländska självstyrelsens förfaranden och 

innehåll genom att koncentrera sig på de gällande rättsreglerna och deras tolkning och genom 

att samtidigt beakta det historiska sammanhang i vilket de har sina rötter.”39  

Henrik Stenius skriver i kapitlet “The Language Issue in Finland” om det historiska 

förhållandet mellan den svenska och finska kulturen i Finland. Han menar att denna konflikt 

har lösts genom stark legitimitet och liten blodsutgjutelse. Under andra halvan av 1800-talet 

och början av 1900-talet var språkstriderna många och hätska, men sedan dess har frågan 

marginaliserats och väcker inte längre några starka känslor. Den enda känsliga frågan under 

senare decennier har varit den så kallade tvångssvenskan, som syftar på den kvarvarande 

obligatoriska svenskundervisningen i finskspråkiga högstadie- och gymnasieskolor.40 

Stenius menar att i det finska nationsbyggandet blev staten till före nationen. Till en 

början var inkluderingen politisk och påminde mer om den franska (jus solis) än den tyska 

(jus sanguinis) typen. Den fennomanska rörelsen satte den etnolingvistiska diskursen i fokus 

av den allmänna debatten under nationsbyggandets avgörande decennier. En återgång till jus 

solis-modellen har sedan skett i bemärkelsen att den rent etnolingvistiska logiken har ersatts 

av en inkludering som baseras på tron på en gemensam politisk och social kultur: ”Swedes in 

Finland are not Finnish citizens as a minority but as a part of a common culture. [...] the more 

rigorous practices of exclusions have always been reserved for minorities like the Sami, Roma 

and the Russian speaking minority.”41 Stenius skriver även att alla partier i den finska 

riksdagen, inklusive Svenska folkpartiet som historiskt har samlat de svenskspråkiga väljarna 

i Finland, motsatte sig ålänningarnas krav på folkomröstning om återförening med Sverige. 

                                                 

 

38 Suksi 2005, s. V. 
39 Suksi 2005, omslaget. 
40 Stenius, Henrik (2003), “The Language Issue in Finland”, i Archer, Clive & Joenniemi, Pertti (red.), The 

Nordic Peace, Ashgate, Aldershot, 2003, s. 157-170, på s. 157-158. 
41 Stenius 2003, s. 169. 
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För SFP var en av huvudorsakerna hotet om att förlora en svenskspråkig befolkning av 

betydande storlek, men: ”The party also needed to guard against any possible suspicions and 

accusations that the Swedish population in (mainland) Finland contained unpatriotic elements 

viewing the Swedish settlement in Finland as a Swedish irridenta.”42 

I en rapport från Ålands fredsinstitut gör Petra Granholm en översikt av lagstiftning och 

policy gällande integrationen av inflyttade i Finland och på Åland. Denna rapport är skriven 

2009 då Åland ännu inte hade en egen integrationslagstiftning (en sådan antogs 2013). 

Granholm konstaterar att integrationslagstiftning på Åland är ett komplext ämne eftersom den 

tangerar många olika områden som hör till både landskapets och rikets behörighet. 

Komplexiteten ökar dessutom genom att det är “nya minoriteter, d.v.s. migranterna, [som] ska 

integreras in i en gammal minoritet, d.v.s. ålänningarna som beviljats särställning just på de 

grunderna att dess kultur, språk och sedvänjor ska skyddas.”43 

I annan rapport från fredsinstitutet, Minorities and immigration – frameworks of exclusion 

and inclusion in Åland and South Tyrol compared, undersöker Verena Wisthaler och Heidi 

Öst huruvida invandrare, oavsett om de kommer från andra delar av landet eller utomlands 

ifrån, accepteras som medlemmar av samhället, samt vilka kriterierna för medlemskap är. 

Åland och Sydtyrolen, som tillhör Italien, har valts ut på grund av sin relativa likhet. De har 

båda en stark regional identitet och omfattande självstyre, och de har också upplevt en 

betydande immigration under senare år, vilket bidrar till en ökande språklig, kulturell och 

religiös mångfald.44 Sydtyrolen har dock över 500 000 invånare och tre olika språkgrupper: 

65,3 procent är tyskspråkiga, 26,5 procent italienskspråkiga och 4,2 procent talar ladinska. 

Under den fascistiska tiden försökte dessutom regeringen italianisera regionen. År 1910, när 

Sydtyrolen fortfarande tillhörde Österrike, var 89 procent av befolkningen tyskspråkig.45 

Författarna undersöker tillgång till sociala förmåner och rösträtt för invandrare, de regerande 

partiernas retorik rörande immigration samt den nationella minoritetens och invandrarnas 

attityder gentemot varandra.46 

                                                 

 

42 Stenius 2003, s. 166-167. 
43 Granholm, Petra (2009), Översikt av lagstiftning och policy gällande integrationen av inflyttade i 

Finland och på Åland, Rapport från Ålands fredsinstitut, nr. 2/2009, Mariehamn, s. 6. 
44 Wisthaler, Verena & Öst, Heidi (2014), Minorities and immigration – frameworks of exclusion and 

inclusion in Åland and South Tyrol compared, Rapport från Ålands fredsinstitut, nr. 2/2014, Mariehamn., s. 5-6. 
45 Wisthaler & Öst 2014, s. 7-8. 
46 Wisthaler & Öst 2014, s. 5. De genomför dock inga egna undersökningar eller enkäter utan använder 

redan publicerat material. 
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På nationell nivå är medborgarskap formellt den mekanism som används för att reglera 

medlemskap i det nationella samfundet. Åland och Sydtyrolen åtnjuter båda en omfattande 

territoriell autonomi, men nationellt medborgarskap tillhör centralstatens exklusiva 

kompetens. De båda regionerna är istället hänvisade till andra mekanismer för att forma sina 

samhällen.47 Krav på hemvist (residence) är en slående likhet mellan de två fallen. Tillgången 

till sociala förmåner bestäms av hemvisttiden på båda ställena. I Sydtyrolen försöker dock den 

politiska eliten förlänga den nödvändiga tiden för att begränsa tillgången till social förmåner. 

Både Åland och Sydtyrolen fäster stor vikt vid att invandrarna lär sig det lokala språket och 

anpassar sig till lokala sedvänjor och kultur.48 Författarna tolkar detta på följande sätt: 

This means that while residence, if legal and for a certain length of time, will qualify a person for certain 

social benefits, the minority community will be reluctant to accept residents that do not make an effort to 

fit in linguistically as well as culturally. This is not to say that the minority communities in Åland and 

South Tyrol demand that immigrants assimilate, but simply that they see the integration process as a two 

way process, requiring adaptation from both sides.49 

Den största skillnaden mellan de två är att Sydtyrolen tillämpar vissa konsociationella 

(consociational) principer i sitt välfärdssystem. Ett kvotsystem baserat på etnicitet reglerar 

tillgången till både subventionerade bostäder och nästan alla offentliga anställningar. 

Dessutom skiljer sig de regerande partiernas retorik åt i de två regionerna. I Sydtyrolen 

betecknas immigration och invandrare som ett problem, medan de åländska partierna i stor 

utsträckning är välkomnande gentemot invandrare. I linje med detta är tillgången till sociala 

förmåner och politiska rättigheter för invandrare mer begränsad i Sydtyrolen än på Åland.50 

Wisthaler och Öst gör bedömningen att händelser i varje regions moderna historia 

förklarar dessa skillnader. Sydtyrolens turbulenta historia med planer på massförvisningar och 

statsledda försök att utrota minoritetsspråket förklarar de konsociationella dragen i 

autonomin, medan skyddet för språket och kulturen på Åland har stått fast sedan 1920-talet. 

De menar även att dessa historiska erfarenheter förklarar Sydtyrolens jämförelsevis mer 

etniskt beskyddande och invandringskritiska politiska debatt. Litenheten och den språkliga 

homogeniteten anges som bidragande orsaker till Ålands relativt lugna historia och samtid.51       

                                                 

 

47 Wisthaler & Öst 2014, s. 6. 
48 Wisthaler & Öst 2014, s. 27.  
49 Wisthaler & Öst 2014, s. 27. 
50 Wisthaler & Öst 2014, s. 27-28. 
51 Wisthaler & Öst 2014, s. 28-29. 
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Barbro Allardt Ljunggren undersöker i sin avhandling Åland som språksamhälle från 2008 

språk och språkliga attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv.52 Överlag stöder studien 

författarens hypotes om att åländska ungdomar beter sig som vad hon benämner en osäker 

majoritet, som håller en hög profil gentemot minoriteter på Åland, framför allt finskspråkiga. 

“Ungdomarna är i allmänhet inte positivt inställda till att stärka finskans ställning på Åland, 

till att gifta sig med finskspråkiga på Åland eller till att undervisas på finska på Åland.”53 

Studien visar också att ungdomarna är starkt åländska till sin identitet.54 Det är mest 

eftertraktat att gifta sig med rikssvenskar, följt av engelskspråkiga personer, finlandssvenskar, 

finskspråkiga på Åland och finskspråkiga i Finland (svenskspråkiga på Åland alltså inte med 

som alternativ). Ungdomarna kan i betydligt högre utsträckning tänka sig att bo eller studera i 

Sverige än i Finland, och ett tredje icke namngivet land går också före Finland.55  

Studien visar även statistiskt signifikanta skillnader i språkliga attityder mellan ungdomar 

som i någon mån tilltalas på finska i hemmet och dem som inte gör det. Exempelvis känner 

den finska gruppen, som författaren kallar dem, också starkast samhörighetskänsla med Åland 

och ser oftast Åland som sitt hemland, men samhörigheten med Finland och benägenheten att 

se Finland som sitt hemland är större än i den icke-finska gruppen. Andra skillnader är bland 

annat att den finska gruppen i större utsträckning kan tänka sig att bo eller studera i Finland, 

gifta sig med finskspråkiga, är mer positivt inställda till finska som undervisningsspråk på 

Åland och till att stärka finskans ställning både på Åland och i Sverige.56 

3 Teori och metod 

3.1 Minoriteter och minoritetsrättigheter 

Detta avsnitt syftar till att ge en kort sammanfattning av minoritetsrättigheternas historia, för 

att visa på de principer som under olika tidsperioder har präglat deras utveckling. Åland kan 

                                                 

 

52 Allardt Ljunggren, Barbro (2008), Åland som språksamhälle – Språk och språkliga attityder på Åland ur 

ett ungdomsperspektiv, Doktorsavhandling i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, Centrum för 

tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, s. 1. Enkätundersökningen utfördes 1998-1999 och 

respondenterna gick i årskurs 9 och andra året i Ålands Lyceum, den teoretiska gymnasieutbildningen.  
53 Allardt Ljunggren 2008, s. 224. Respondenterna har dock inte tillfrågats om sina attityder gentemot 

andra grupper än finsk- och engelskspråkiga. 
54 Bland grundskoleeleverna är 62 procent helt eniga med påståendet “Jag känner samhörighet med Åland” 

och 81 procent är helt eller ganska eniga. 72 procent är helt eniga med påståendet “Jag ser Åland som mitt 

‘hemland’” och ytterligare 11 procent ganska eniga. Motsvarande siffror för att se Finland som hemlandet är 27 

procent helt eniga och 23 procent ganska eniga. Allardt Ljunggren 2008, s. 220. 
55 Allardt Ljunggren 2008, s. 124, 220-221. Nästan en femtedel anger ändå samma giftermålsberedskap 

oavsett vilken grupp det är fråga om. 
56 Allardt Ljunggren 2008, s. 219, 222-224. 
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sedan sättas in i detta internationella historiska sammanhang och det kan tydliggöras vilken 

skillnaden är mellan de principer som rådde vid tiden för avgörandet av Ålandsfrågan i 

Nationernas Förbund och de principer som råder idag och mer specifikt i Europarådet.  

Sten Harck redogör i sin bok Nationale mindretal i europæisk perspektiv utförligt för 

minoritetsrättigheternas historia i Europa. Religiösa grupper var de första minoriteterna som 

var föremål för rättslig reglering och det “nationella” inslaget blev detta först på 1800- och 

1900-talen. Bruket av begreppet “nation” slog igenom i och med den franska revolutionen. I 

Frankrike knöts begreppet till den enskilde medborgaren som härigenom blev en del av den 

franska staten, medan det i Tyskland fick en etnisk betydelse då nationen knöts till folket.57  

Jämsides med beskyddandet av religiösa grupper i Europa kan man ana ett begynnande 

hänsynstagande till ett nationellt inslag. Segrande makter började i mitten av 1600-talet allt 

oftare låta de besegrade staternas medborgare utvandra från det erövrade territoriet, även om 

man här inte kan tala om ett direkt skydd av minoriteter utan snarare om en negativ rätt till att 

utvandra. Nationella minoriteter nämns för första gången i och med Polens delning under 

Wienkongressen 1815.58 På ett nationellt plan garanterade den belgiska författningen från 

1831 som första grundlag i Europa det fria språkvalet.59  

Efter första världskriget upprättades nya stater med olika befolkningsgrupper inom sina 

gränser, och existerande staters gränser flyttades. Därför fick minoriteternas situation stor 

betydelse på fredskonferensen i Versailles år 1919-1920, som kan ses som det första 

internationella försöket under senare tid att en gång för alla på normativ väg lösa 

minoritetsproblemen. Den ideologiska grunden för återuppbyggnaden av Europa efter första 

världskriget var principen om folkens självbestämmanderätt, som tillskrivs den amerikanske 

presidenten Woodrow Wilson, även om tanken historiskt sett inte är unik. Enligt denna 

princip skulle ett folk själv ha möjlighet att bestämma sin politiska status. Som yttersta 

konsekvens skulle detta medföra att folket i fråga också kunde avgöra sin territoriala 

tillhörighet. Denna princip kolliderade dock med två hörnstenar i det folkrättsliga systemet: 

staternas suveränitet och territoriets integritet. Detta var president Wilson medveten om och 

                                                 

 

57 Harck, Sten (2000), Nationale mindretal i europæisk perspektiv – En analyse af Europarådets 

Rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn, s. 

33-34. Se mer om detta under 3.3. 
58 Polackerna, som delades mellan Ryssland, Österrike-Ungern och Preussen, måste garanteras bland annat 

representation och nationella institutioner och fick därmed möjlighet att bevara sin nationella identitet. 
59 Harck 2000, s. 38-39.  
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talade uteslutande om att staten skulle bevara sin plats i världssamfundet. Det handlade alltså i 

första hand om att olika folkgrupper skulle ha möjlighet att utveckla en viss form av inre 

autonomi. För Europas många nationella minoriteter innebar principen om folkens 

självbestämmanderätt att om minoriteten inte kunde uppnå territoriell självständighet skulle 

den få rättigheter som gav vissa garantier om en framtida existens.60 

Minoritetsskydd blev dock inte en del av NF:s stadga. Störst motstånd kom från 

Storbritannien, som fruktade att västeuropeiska stater, och alltså också britterna själva, skulle 

behöva göra eftergifter för sina minoriteter. Indirekt fick dock förbundet betydelse för 

dåtidens minoritetsskydd. Tillsynen av minoritetsbestämmelserna i fredsavtalen överläts till 

NF. Medlemmar av folkförbundsrådet hade rätt att påpeka kränkningar eller förmodade 

kränkningar av minoritetsgarantier. Om det uppstod tveksamheter angående bestämmelsernas 

räckvidd, kunde striden tas till den internationella domstolen.61 Som bekant upplöstes NF. 

Harck menar ändå att förbundet bidrog till att klargöra de problem som minoriteter kan ge 

upphov till, och även i förlängningen till utvecklingen av de mänskliga rättigheterna.62 

Efter andra världskriget blev nationella minoriteter närmast ignorerade. Med nazisternas 

förbrytelser i färskt minne var många övertygade om att säkerställandet av grundläggande 

mänskliga rättigheter och respekt för individens värdighet måste få företräde.63 Först i och 

med FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från år 1966 antogs i artikel 

27 en rättsligt bindande bestämmelse till skydd för etniska, religiösa och språkliga 

minoriteter. Till skillnad från under mellankrigstiden fokuserar artikeln på individen: ”persons 

belonging to such minorities”.64 Murens fall och kommunismens kollaps ledde dock till nya 

statsbildningar och krig på grund av förekomsten av minoriteter i främst Jugoslavien. Det var 

mot bakgrund av dessa händelser som Europarådet år 1994 antog Ramkonventionen om 

skydd för nationella minoriteter.65 Det handlar dock också här i första hand om ett skydd av 

individuella rättigheter, alltså personer som tillhör nationella minoriteter. Se mer om detta 

under avsnitt 4.4.1. Harck tillhandahåller även följande minoritetsdefinition: 

                                                 

 

60 Harck 2000, s. 42-43. 
61 Harck 2000, s. 48. 
62 Harck 2000, s. 49. Harck listar följande fel som gjordes under mellankrigstidens försök att lösa 

minoritetskonflikter: USA var inte medlem av förbundet, som därmed gick miste om en viktig stat, majoriteterna 

uppvisade inte den nödvändiga toleransen, minoriterna var inte lojala gentemot staten och endast en begränsad 

krets av stater var förpliktade att upprätthålla minoritetsrättigheter. 
63 Harck 2000, s. 51. 
64 Harck 2000, s. 61 och International Covenant on Civil and Political Rights, art. 27. 
65 Harck 2000, s. 61, 63, 65. 
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Et mindretal i traditionel folkeretlig forstand er en numerisk mindre enhed af personer, der adskiller sig 

fra flertalsbefolkningen på grund af sproglige, religiøse, kulturelle eller historiske karakteristika. 

Gruppens medlemmer er statsborgere i det pågældende land og har som gruppe en længerevarende 

tilknytning til bosættelseterritoriet. Minoriteten må desuden ikke dominere i samfundet. Afslutningsvis 

udviser gruppen en vis form for vilje til at bevare sine særlige karakteristika.66 

Gaetano Pentassuglia fångar minoritetsskyddets historia i det internationella systemet i fyra 

movements. Den första fasen var efter första världskriget under NF:s tid. Pentassuglia menar 

att man under denna period hade styrmedel för minoritetsskydd utan att ha ett etablerat 

internationellt ramverk för mänskliga rättigheter. Den andra fasen, då minoritetsrättigheter 

ersattes av individuella mänskliga rättigheter, kom efter andra världskriget, i och med FN:s 

grundande och antagandet av deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Den tidens syn på 

mänskliga rättigheter avvisade tanken om en minoritetsidentitet och dess åtföljande kollektiva 

dimension. Den tredje fasen följde dock snabbt därpå, eftersom den andra fastnade mellan de 

universella idealen och det trängande behovet att lösa faktiska existerande gruppfrågor. Denna 

fas karaktäriserades av “[...] minority related standard-setting as a way of integrating minority 

provisions into the international framework of human rights [...]”.67 Den fjärde fasen, menar 

Pentassuglia, är just nu under utveckling, och syftet med hans bok Minority Groups and 

Judicial Discourse in International Law – A Comparative Perspective är att undersöka denna:  

It consists of a rapidly expanding body of international jurisprudence on minority issues, particularly 

under general human rights treaties, and its direct or indirect relation to developing case law at the 

domestic level. While the basic architecture of the third movement remains in place, this bourgeoning 

fourth movement speaks to the capacity of jurisprudential assessments to address minority claims within 

the human rights canon. While it assumes the acquis of the third movement, it partly transcends it in ways 

that deepen the understanding of international human rights law relative to minority groups.68  

Ålands nationalitetsskydd är det enda som NF skapade där lösningen är i funktion än idag.69 

Den åländska självstyrelsen tillkom i en tid när fokus var på folkens självbestämmande och 

alltså snarare kollektiva än individuella rättigheter. Under efterkrigstiden har ett internationellt 

ramverk för individuella mänskliga rättigheter vuxit fram, och dagens minoritetsskydd är en 

                                                 

 

66 Harck 2000, s. 113. 
67 Pentassuglia, Gaetano (2009), Minority Groups and Judicial Discourse in International Law – A 

Comparative Perspective, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, s. 1-4. 
68 Pentassuglia 2009, s. 11. 
69 Se t.ex. United Nations Economic and Social Council, Study of the Legal Validity of the Undertakings 

Concerning Minorities, E/CN.4/367, 7 april 1950. Dock är t.ex. Lausannefördraget fortfarande giltigt, men det 

var ett fredsfördrag med artiklar rörande minoritetsskydd i Turkiet och Grekland som skulle övervakas av NF 

och inte ett system skapat av förbundet. 
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del av detta. Det är inte så märkligt att ett nationalitetsskydd skapat år 1921 står i konflikt med 

nyare internationella konventioner. 

3.2 Will Kymlicka och minoritetsnationalismen 

Will Kymlicka är politisk filosof och är således intresserad av de normativa frågor som 

minoritetsrättigheter ger upphov till. Vilka är de moraliska argumenten för eller emot sådana 

rättigheter och hur relaterar de till den liberala demokratins underliggande principer?70 Han 

förespråkar liberal culturalism, en inriktning som för fram att det finns vägande intressen 

relaterade till kultur och identitet som är fullt förenliga med liberala principer om frihet och 

jämlikhet, och som rättfärdigar speciella rättigheter för minoriteter.71 Kymlicka menar att idén 

om den liberala demokratiska staten som ethnoculturally neutral aldrig har uppfyllts. Mer 

eller mindre alla liberala demokratier har vid något tillfälle försökt sprida en enhetlig 

samhällelig kultur (societal culture) över hela sitt territorium. Kymlicka vill därför skapa en 

ny modell av den liberala demokratiska staten: den nationsbyggande (nation-building) 

modellen. En stat kan främja flera samhälleliga kulturer, vilket karaktäriserar multinationella 

stater som Kanada, Schweiz, Belgien och Spanien. Nationsbyggandet ska dock inte bara ses 

som kulturell imperialism eller etnocentriska fördomar, utan fyller flera syften. Kymlicka 

sammanfattar det med att “promoting integration into a common societal culture has been 

seen as essential to social equality and political cohesion in modern states”.72 Men om alla 

allmänna institutioner fungerar på ett annat språk, riskerar minoriteter att marginaliseras från 

centrala institutioner i samhället. Minoriteter ställs därför inför följande val: 

1. Minoriteten kan acceptera att integreras i majoritetskulturen, men kan kanske försöka 

omförhandla integrationsvillkoren. 

2. Minoriteten kan försöka erhålla de rättigheter och befogenheter, alltså det 

självbestämmande, som behövs för att upprätthålla sin egen samhälleliga kultur, t.ex. 

att skapa sina egna ekonomiska och politiska institutioner och utbildningsväsende på 

det egna språket – alltså ägna sig åt en egen form av nationsbyggande. 

3. Minoriteten kan acceptera permanent marginalisering.73 

                                                 

 

70 Kymlicka 2001, s. 17. Principer som individuell frihet, social jämlikhet och demokrati. 
71 Kymlicka 2001, s. 21-22. 
72 Kymlicka 2001, s. 26. T.ex. har allmän utbildning på ett gemensamt språk setts som nödvändig för att 

alla medborgare ska ha lika möjligheter att arbeta i den moderna ekonomin och för en fungerande demokrati. 
73 Kymlicka 2001, s. 28. 
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Will Kymlicka skriver att minoritetsnationalismens (minority nationalism) överlevnad och 

återuppblomstring var något som inte förutsågs av teoretikerna: “Globalization was supposed 

to extinguish minority national identities, to be replaced by a supra-national cosmopolitan 

identity, or by a post-national civic or constitutional identity.”74 Idag är dock 

minoritetsnationalismen lika stark som tidigare, finns i alla delar av världen och visar inga 

tecken på att minska i betydelse. Kymlicka menar att minoritetsnationalismen överlevt och 

haft framgång för att den har visat sig kunna anpassa sig till det moderna samhället.75  

Kymlicka erkänner dock att globaliseringen skapar många nya utmaningar för 

minoritetsnationalismen, och immigration är en av dem. Han skriver att båda fenomenen har 

diskuterats flitigt på senare tid, men oftast separat och deras samspel har därför fått mycket 

mindre uppmärksamhet. Både minoritetsnationalism och immigration utmanar den 

traditionella tanken om en kulturellt homogen nationalstat och behandlas alltså ofta som två 

kompletterande men separata processer i dekonstruktionen av nationalstaten. Kymlicka menar 

dock att dessa processer är tätt sammankopplade, och inte alltid på ett kompletterande sätt.76 

Han tar katalaner, basker, puertoricaner, skottar, quebecbor och flamländare som exempel: 

Each of these groups sees itself as a distinct and self-governing nation within a larger state, and has 

mobilized along nationalist lines to demand greater regional self-government and national recognition. 

However, the presence of significant numbers of immigrants into the minority’s region is affecting the 

sort of national identity, and nationalist mobilization, which is feasible and/or desirable. Many minority 

nationalists have seen these changes as regrettable, and have viewed immigrants as a threat, rather than 

potential benefit, to the national minority.77  

Immigration är på så sätt en utmaning inte bara för den traditionella tanken om nationalstaten, 

utan också för självuppfattningen och politiska strävanden hos de grupper som ser sig själva 

som självstyrande nationer inom den större staten. En del författare hävdar att alla former av 

minoritetsnationalism per definition är etniska eller exkluderande och därför till sin natur 

fientligt inställda gentemot invandrare. Kymlicka försöker ge en mer nyanserad bild av 

förhållandet mellan immigration och minoritetsnationalism.78 Men kan nationella minoriteter 

alltså klara av att inkludera invandrare i sin självbild, och därmed själva bli mångkulturella? 

Kymlicka konstaterar att relationen mellan nationella minoriteter och invandrare historiskt har 

                                                 

 

74 Kymlicka 2001, s. 275. 
75 Kymlicka 2001, s. 275.  
76 Kymlicka 2001, s. 276. 
77 Kymlicka 2001, s. 276. 
78 Kymlicka 2001, s. 276. 
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präglats av spänningar och att immigration i stor skala har setts som ett hot mot minoriteter. 

Framför allt kan invandrare lockas att integreras i den dominerande kulturen som vanligtvis 

erbjuder större rörlighet och ekonomiska möjligheter. Om invandrare väljer att integreras i 

majoriteten kommer minoriteten att bli allt mer numerärt underlägsen och allt mer maktlös i 

det politiska livet. Dessutom har stater ofta medvetet uppmanat invandrare eller personer från 

andra delar av landet att bosätta sig i minoriteters traditionella områden, som ett sätt att tränga 

undan och försvaga dem och göra dem till en minoritet även inom deras historiska territorium. 

Det faktum att invandrare verkar både kunna och vilja integreras i den dominerande gruppen 

används även som argument för att nationella minoriteter bör integreras. Därtill är det föga 

troligt att invandrare kommer att förstå eller dela den mentalitet som Kymlicka kallar la 

survivance, ett tankesätt som nationella minoriteter ofta har utvecklat under sina många år av 

kamp för att behålla sina särskilda språk, kulturer och sin politiska autonomi. Även om 

invandrare lär sig minoritetens språk och integreras i minoritetssamhället kommer de alltså 

ändå troligtvis inte stöda minoritetsnationalistiska rörelser. Således har det funnits en tydlig 

tendens för nationella minoriteter att anta en defensiv, exkluderande attityd gentemot 

invandrare, och minoritetsnationalism har ofta har tagit formen av etnisk nationalism som 

privilegierar blodsband och härkomst, är djupt främlingsfientlig och rasistisk och vill 

exkludera invandrare.79 Kymlicka menar dock att minoritetsnationalism och mångkulturalism 

är bundsförvanter: “They are both participants in the new politics of identity, both fighting to 

expand the room within which citizens can express their identities and diversities, and so 

share a commitment to principles of pluralism and the recognition of difference.”80  

Kymlicka ger exempel: I Quebec var immigration länge en omtvistad fråga, men numera 

har man insett att invandrare, på grund av sjunkande födelsetal och en åldrande befolkning, 

behövs för att nå framgång som ett modernt samhälle. Invandrare värvas aktivt över hela 

världen, och sedan 1970-talet har man utvecklat ett synsätt som kallas interkulturalism, vilket 

bygger på tre principer: erkännandet av franska som den offentliga sfärens språk, respekt för 

liberala demokratiska värderingar, inklusive civila och politiska rättigheter, samt respekt för 

pluralism, inklusive öppenhet och tolerans gentemot andras olikheter. Den katalanska 

regeringens policy är att främja integrationen av alla invånare, oberoende religion eller 

hudfärg, i Skottland har en icke-rasistisk uppfattning av nationen en fast förankring i både det 

                                                 

 

79 Kymlicka 2001, s. 278-279. 
80 Kymlicka 2001, s. 278. 
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största nationalistiska partiet och i den allmänna opinionen, och i Puerto Rico är ett icke-

rasistiskt samhälle högst naturligt då man alltid haft en hög andel blandäktenskap.81 

Kymlicka medger dock att etnicitet kvartstår som en stark faktor både i baskisk och i 

flamländsk nationalism. I dessa fall finns en pågående strid mellan en liberal eller 

inkluderande och en rasistisk eller exkluderande föreställning av nationen, vilken reflekteras 

både inom nationalistiska partier och i den allmänna opinionen. Samma strid finns i många 

nationalistiska rörelser bland ursprungsbefolkningar. Kymlicka menar att i vilken utsträckning 

en minoritetsnationalism är antingen etnisk/rasistisk eller postetnisk/medborgerlig endast kan 

avgöras genom att undersöka fakta och inte genom begreppsmässiga påbud eller spekulation. 

Han hävdar också att trenden i västerländska demokratier är mot en mer öppen och icke-

rasistisk minoritetsnationalism, men att denna förändring har förbigåtts av många teoretiker.82 

Vidare menar Kymlicka att förändringen inom minoritetsnationalismen har skett av 

samma anledning som inom majoritetsnationalismen. Nationella minoriteter behöver också 

invandrare för att fylla tomrum i ekonomin eller för att motverka negativa demografiska 

trender som en åldrande befolkning och sjunkande födelsetal. Dessutom har det blivit tydligt 

att det är svårt att kontrollera migration och att en viss invandring säkerligen kommer att 

fortsätta ske. Därför finns ett ökat intresse bland nationella minoriteter för hur man ska 

integrera invandrare in i sin “nation”, på samma sätt som bland majoriteten.83 Minoriteten och 

majoriteten antar dessutom liknande synsätt och handlingsprogram för denna integration:  

Both majority and minority nations are moving towards a conception of national identity which is post-

ethnic and multicultural; both emphasize the linguistic and institutional integration of immigrants, while 

simultaneously accepting and accommodating the expression of immigrant ethnicity.84 

Kymlicka menar att det faktum att minoritetsnationalism kan förvandlas till en postetnisk 

nationalism öppen för invandrare gör att man måste se den med nya ögon: “We do not yet 

have the sort of conceptual framework we need to make sense of these new forms of post-

ethnic minority nationalisms: too often we continue to rely instead on outdated myths and 

misconceptions.”85 Kymlicka tar upp några sådana myter eller missuppfattningar. För det 

första antas ofta att om majoritetsnationen inte definieras i etniska termer, utan är en nation 

                                                 

 

81 Kymlicka 2001, s. 280-281. 
82 Kymlicka 2001, s. 282. 
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öppen för alla oavsett etnisk härkomst, så blir minoritetsnationalismen ofrånkomligen onödig 

och meningslös, förutom för dem som förespråkar rashygien.86 Kymlicka menar dock att en 

granskning av Quebec, Skottland eller Korsika visar att denna slutsats är mycket bristfällig: 

National minorities do not seek to maintain themselves as distinct societies because they are excluded on 

ethnic grounds from membership in the dominant nation. Rather, they mobilize as nations because they 

cherish their own national identity and national institutions, and wish to maintain them into the indefinite 

future. National minorities organize to defend their distinct society and culture whether or not they are 

eligible for inclusion in the dominant nation. We cannot make any headway in understanding minority 

nationalism within Western democracies unless we understand that it is not necessarily, or even typically, 

adopted as a compensation for exclusion from the majority nation. Rather, it is adopted because of an 

intrinsic commitment to the maintenance of the minority’s own national identity, culture and institutions. 

Hence the fact that the majority nation is post-ethnic does nothing, in and of itself, to resolve or eliminate 

the claims of national minorities.87 

För det andra menar Kymlicka att det finns en tendens att anta att eftersom 

minoritetsnationalismen försöker säkerställa ett visst språks och en viss samhällelig kulturs 

överlevnad, så är denna nationalism raka motsatsen till kosmopolitisk mångkulturalism, där 

gruppidentiteter och -medlemskap är flytande, blandade och mångsidiga.88 Kymlicka anser 

dock att minoritetsnationalism och kosmopolitisk mångkulturalism verkar på olika nivåer: 

Insofar as it is guided by a liberal conception of nationhood, minority nationalism does not reject 

cosmopolitan multiculturalism: rather it is a doctrine about the unit within which cosmopolitan 

multiculturalism should operate. Should cosmopolitan multiculturalism operate within Canada as a 

whole, or Quebec? Within Spain as a whole, or Catalonia? Within Britain as a whole, or Scotland? Within 

the United States as a whole, or Puerto Rico? In none of these cases is the debate about the merits of post-

ethnic multiculturalism; nor is it a debate between ‘civic’ and ‘ethnic’ nationalism. [...] The debate is 

whether there is just one post-ethnic nation within the state, or more.89 

För det tredje menar Kymlicka att två separata påståenden blandas ihop. Det första är att för 

att nationalism ska vara legitim måste den vara postetnisk. Detta stöds av Kymlicka själv och 

är ett av de konstituerande dragen hos liberal nationalism. Det andra är att postetnisk 

medborgerlig nationalism inte går att förena med erkännandet av minoritetsnationalism. 

Enligt Kymlicka stämmer detta inte med verkligheten i västerländska demokratier.90 
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22 

 

 

Sammanfattningsvis anser Kymlicka att uppfattningen att minoritetsnationalism är en 

icke-liberal, exkluderande och defensiv reaktion mot modernisering på flera sätt är felaktig, 

åtminstone bland västerländska demokratier. En del minoritetsnationalismer har en liberal, 

inkluderande och långsiktig hållning gentemot modernisering och globalisering och är lika 

medborgerliga och kosmopolitiska som majoritetsnationalismer.91  

Kymlicka medger dock att detta resonemang inte innebär att det inte finns speciella 

svårigheter när det gäller integrationen av invandrare i minoritetsnationen. Han ställer upp två 

villkor som måste uppfyllas för att en post-ethnic multicultural form of minority nationalism 

ska kunna uppstå. För det första behöver minoriteten kunna utöva en viss kontroll över 

immigrationsflödet, för att kunna säkerställa att antalet invandrare inte blir så stort att det 

överväldigar samhällets förmåga att integrera dem. Detta anser Kymlicka vara särskilt viktigt 

eftersom stater ofta har uppmuntrat invandrare eller personer från andra delar av landet att 

flytta till nationella minoriteters historiska territorier. Sådana storskaliga bosättningsprogram 

används ofta medvetet som vapen gentemot minoriteter för att få tillgång till deras 

territoriums naturresurser och för att försvaga dem politiskt och göra dem till en minoritet 

även inom deras eget traditionella territorium. För att skyddas gentemot denna typ av politik 

behöver och kräver nationella minoriteter en viss kontroll över antalet invandrare.92 

För det andra behöver den nationella minoriteten kunna utöva en viss kontroll över 

integrationsvillkoren. Invandrare har uppenbara incitament att integreras i majoritetssamhället 

om de har ett val i frågan, och har i många länder historiskt tenderat att göra så. Kymlicka 

menar att detta betyder att särskilda handlingsprogram kan behövas för att uppmuntra och 

sätta press på invandrare att integreras i minoritetskulturen. Exempelvis kan nationella 

minoriteter kräva att invandrare låter sina barn gå i skola på minoritetsspråket istället för att 

låta dem välja mellan undervisning på minoritets- eller majoritetsspråket. På samma sätt kan 

                                                                                                                                                         

 

konflikter som uppstår på grund av minoritetsnationalism inom västerländska demokratier utgörs av konflikter 

mellan a civic (post-ethnic) nationalism som stöds av centralstaten och an ethnic (racialist) nationalism som 

stöds av den nationella minoriteten. I verkligheten, menar Kymlicka, står konflikten i de flesta västerländska 

demokratier mellan två konkurrerande former av medborgerlig nationalism: “Both state nationalism and 

minority nationalism are defined in post-ethnic, non-racialist terms.”(S. 283.) För det femte anser Kymlicka att 

tanken att minoritetsnationalism är en defensiv protest gentemot globalisering och modernisering är en 

missuppfattning som inte kan förklara det faktum att många nationella minoriteter aktivt eftersträvar immigration 

eller det faktum att nationella minoriteter ofta uttrycker mer stöd för frihandel än majoritetsgrupper. Detta är inte 

ett tecken på en defensiv hållning gentemot moderinsering, utan ett tecken på öppna samhällen, som vill ha 

immigration, frihandel och interaktion med andra mer generellt. (S. 285.) 
91 Kymlicka 2001, s. 285. 
92 Kymlicka 2001, s. 285. 



23 

 

 

domstolar och offentliga tjänster utföras på det lokala språket. Dessa åtgärder är avsedda att 

säkerställa att invandrare eller inflyttade från övriga delar av landet är villiga att integreras i 

den lokala kulturen. Kymlicka skriver också att dessa åtgärder kan gå ännu längre än 

ovannämnda exempel.93 Han medger att sådana integrationsbestämmelser kan kritiseras som 

icke-liberala, men menar att det här uppstår ett riktigt dilemma: 

For such illiberal policies may be required if national minorities are to successfully integrate immigrants. 

Studies suggest that immigrants will only learn the minority language if it is seen as a ‘prestige’ language, 

as the language of economic success, political advancement or high culture. Immigrants will not learn a 

minority language if it is seen as the language of the working-class or of the countryside [...] Immigrants 

will only integrate into a minority-language group if they see that the minority language is the language 

of business, politics, law and high culture.94 

I de regioner Kymlicka tar som exempel finns i många fall självständighetsrörelser. Han 

menar dock att dessa inte syftar till att skapa icke-liberala, kommunitaristiska samhällen, utan 

till att skapa egna moderna liberala demokratiska samhällen.95 Kymlicka erkänner dock att det 

finns icke-liberala drag inom quebeciska, flamländska, katalanska och skotska nationalistiska 

rörelser och vill inte förminska deras betydelse. Det pågår i dessa samhällen en kamp mellan 

liberala nationalister och reaktionära eller radikala nationalister, men Kymlicka anser att man 

inte kan förstå dessa konflikter om man inte också ser de liberala dragen i rörelserna, vilka är 

hängivna bildandet av moderna samhällen med fria och jämlika medborgare.96 

I en fotnot definierar Kymlicka nationella minoriteter som följer: 

By national minorities I mean groups that formed complete and functioning societies on their historic 

homeland prior to being incorporated into a larger state. The incorporation of such national minorities has 

typically been involuntary, due to colonization, conquest, or the ceding of territory from one imperial 

power to another, but may also arise voluntarily, as a result of federation. The category of national 

minorities includes both ‘stateless’ nations (like the Québécois, Puerto Ricans, Catalans, Scots) and 

‘indigenous peoples’ (like the Indians, Inuit, Sami, Maori).97 

Kymlicka skiljer alltså mellan invandrare och nationella minoriteter. Invandrare väljer att 

lämna sin ursprungliga kultur och sitt hemland och flyttar till ett nytt land, medvetna om att 

flytten blir lyckad bara om de anpassar sig till sitt nya land, inklusive lär sig dess språk och 

                                                 

 

93 Kymlicka 2001, s. 286. 
94 Kymlicka 2001, s. 286. 
95 Kymlicka 2001, s. 20. 
96 Kymlicka 2001, s. 246. 
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sedvänjor. Invandrargrupper ger sällan upphov till nationalistiska rörelser. Kymlicka menar 

att det enda tillfälle då immigranter kan tänkas anta en nationalistisk ståndpunkt är om de 

förhindras att integreras i samhället genom laglig segregation och diskriminering. En sådan 

nationalism kommer inte att uppstå om invandrare garanteras civila och politiska rättigheter.98   

3.3 Etnisk och medborgerlig nationalism 

Begreppet nationalism och dess olika former är omdebatterade. Denna uppsats utgår från Will 

Kymlickas sätt att hantera begreppen medborgerlig (civic) och etnisk (ethnic) nationalism. Så 

här skriver Kymlicka om hur dessa vanligvis definieras: 

‘Ethnic’ nations, like Germany, define membership in terms of shared descent, so that people of a 

different racial or ethnic group (eg. Turkish guest-workers in Germany) cannot acquire citizenship no 

matter how long they live in the country. ‘Civic’ nations, like the United States, are in principle open to 

anyone who lives in the territory. Ethnic nationalism is exclusive, civic nationalism is inclusive.99 

Detta menar dock Kymlicka är en distinktion som måste hanteras med försiktighet. Många 

författare likställer etnisk nationalism med kulturell (cultural) nationalism, som definierar 

nationen som förekomsten av en gemensam kultur, och målet med den nationalistiska rörelsen 

är att skydda denna kulturs överlevnad. Denna sorts omsorg om kulturell överlevnad är ett 

vanligt drag hos nästan alla minoritetsnationalismer runt om i världen. Kymlicka menar att det 

är felaktigt att likställa kulturell nationalism med etnisk nationalism. I exempelvis Quebec och 

Katalonien accepteras invandrare som fullvärdiga medlemmar av nationen så länge som de lär 

sig samhällets språk och kultur. Medlemskap definieras som deltagande i en gemensam 

kultur, öppen för alla, istället för att definieras av etnisk härkomst.100 

Kymlicka anser också att andra författare bortser från det faktum att även medborgerlig 

nationalism har en kulturell komponent. Det hävdas att medlemskap i den medborgerliga 

nationen inte baseras på härkomst eller kultur, utan på lojalitet gentemot vissa politiska 

principer om demokrati och frihet. Kymlicka menar att detta inte stämmer exempelvis för alla 

de amerikaner som är födda i landet, har fått sina medborgarskap vid födseln och får behålla 

dem även om de senare visar sig ha andra politiska ideal. USA kräver visserligen av sina 

invandrare att de svär trohet till konstitutionen, men de kräver också att de lär sig engelska 

                                                 

 

98 Kymlicka 2001, s. 242. 
99 Kymlicka 2001, s. 243. På svenska kallas civic nationalism för civil eller medborgerlig nationalism. I 

denna uppsats används genomgående översättningen medborgerlig nationalism. 
100 Kymlicka 2001, s. 243-244. 
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och amerikansk historia. Dessa krav för att få medborgarskap har syftet att integrera 

invandrarna i den gemensamma samhälleliga kulturen. Fransk och amerikansk nationalism 

har inte bara intresserat sig för politiska principer, utan också för att skapa en gemensam 

identitet, delvis genom att införa ett gemensamt språk. Frankrike tvingade bland annat basker 

och bretagnare att byta språk, och historien bjuder på många exempel där den amerikanska 

regeringen har tvingat på icke-engelskspråkiga befolkningar detta språk.101  

Kymlicka menar även att tanken att medborgerlig nationalism tittar “framåt” medan 

etnisk nationalism tittar “bakåt” inte stämmer. Historia betonas inom medborgerlig 

nationalism för att framhäva ett historiskt engagemang för vissa institutioner och processer 

som uttrycker principer om jämlikhet och frihet. Att föra fram en gemensam uppfattning av 

historien är ett sätt att se till att människor identifierar sig med en specifik politisk gemenskap 

och dess specifika gränser, institutioner och processer. I medborgerlig nationalism främjas ett 

gemensamt språk och en gemensam historia som ett sätt att definiera och förena just det 

specifika samhället av fria och jämlika medborgare. Medlemskap i den amerikanska nationen, 

precis som i den quebeciska, innebär alltså deltagande i en gemensam samhällelig kultur.102 

Poängen är att alla former av nationalism har en kulturell och historisk komponent. Det 

sätt som kulturen och historien tolkas på varierar. En del nationer definierar sina kulturer i 

rasistiska och religiösa termer, andra inte. Dessa variationer, menar Kymlicka, är avgörande 

för att förstå varför en del nationalismer är främlingsfientliga, auktoritära och 

expansionistiska, medan andra är fredliga, liberala och demokratiska.103 Denna medborgerlig-

etniska dikotomi är också ett av de mest omdebatterade ämnena inom nutida studier av 

nationalism. Marina Germane skriver att kritikerna menar att denna dikotomi är “normatively 

laden, analytically problematic and simplistically dual”. Ingen alternativ analysram har dock 

hittills nått framgång och dikotomin verkar kvarstå. 104 Germane fortsätter: 

And, on condition that it is applied with the caution advocated by revisionists (using ‘civic’ and ‘ethnic’ 

strictly as ideal types for identifying the prevalence of a particular strain of thought in a particular place at 

a particular moment in time), the dichotomy remains a useful analytical tool.105 

Donnacha Ó Beacháin och Rob Kevlihan skriver på liknande sätt att de håller med om att 

                                                 

 

101 Kymlicka 2001, s. 244. 
102 Kymlicka 2001, s. 245. 
103 Kymlicka 2001, s. 246. 
104 Germane, Marina (2012), “Civic or ethnic nation? Two competing concepts in interwar Latvia”, i 

Nations and Nationalism, vol. 18, nr. 3, 2012, s. 439-460, på s. 441. 
105 Germane 2012, s. 441-442. 
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medborgerlig och etnisk nationalism inte nödvändigtvis är ömsesidigt uteslutande, men de 

hävdar också att distinkta skillnader återfinns mellan de två när de används som idealtyper. 

De är således användbara vid analyser i en särskild kontext, eftersom den bestämmer vilken 

effekt åtgärder får och därmed också om en medborgerlig eller etnisk orientering främjas.106 

3.4 Metod, material, analytiskt ramverk  och avgränsningar  

För att besvara frågeställningarna krävs två typer av undersökningar. Först behöver åländsk 

nationalism vid två olika tidpunkter klassificeras, under återföreningskampen och idag. 

Eftersom Kymlickas teori är koncentrerad kring två olika typer av nationalism, medborgerlig 

och etnisk, är det enligt dessa som klassificeringen sker. Hänsyn tas dock till den kulturella 

och historiska komponent som Kymlicka menar existerar inom båda typerna. Klassificeringen 

sker med hjälp av en idéanalys. Det finns enligt Göran Bergström och Kristina Boréus ingen 

utvecklad mall för idéanalys. Därför finns en stor frihet att utveckla analysinstrument som 

passar det övergripande syftet.107 De skriver följande om vad en idé är: 

En idé kan betraktas som en tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller 

attityderna utmärks av en viss stabilitet och kontinuitet. Som vi använder ordet [...] kan en 

idé/tankekonstruktion vara såväl en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller 

en föreställning om hur man bör handla. Föreställningar om verkligheten kan uttryckas med faktuella 

påståenden [...] Värderingar och föreställningar om hur man bör handla uttrycks med normativa 

påståenden.108 

Den typ av idéanalys som kommer att användas har ett beskrivande syfte, alltså att analysera 

förekomsten av en viss typ av idéer.109 Idealtyper kommer att användas för att klassificera den 

åländska nationalismen. Enligt Bergström och Boréus sker denna process i tre steg. Först 

bestäms vilka utmärkande drag som man ska ta fasta på i det fenomen som idealtypen ska 

fånga. Sedan konstrueras idealtypen och till sist görs analysen av materialet.110 

Analysverktyget bör kunna fånga vad som är väsentliga föreställningar och begrepp inom 

dessa två typer av nationalism. Idealtyperna kan liknas vid ett raster, de sorterar textens 

innehåll i olika fack. Säger de olika texterna något som går att relatera till de olika idéer eller 

                                                 

 

106 Ó Beachain, Donnacha & Kevlihan, Rob (2013), “Threading a needle: Kazakhstan between civic and 

ethno-nationalist state-building”, i Nations and Nationalism, vol. 19, nr. 2, 2013, s. 337-356, på s. 338-339. 
107 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012), “Idé- och ideologianalys”, i Bergström, Göran & Boréus, 

Kristina (red.), Textens mening och makt, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 139-175, s. 173. 
108 Bergström & Boréus 2012, s. 140. 
109 Bergström & Boréus 2012, s. 146. 
110 Bergström & Boréus 2012, s. 173. 
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begrepp som urskilts i idealtyperna?111 Valet av källor måste motiveras, och textanalysen 

måste följas av en diskussion där analysresultatet relateras till forskningsfrågan.112  

Vilka inslag bör idealtyperna ha? Boréus och Bergström skriver att idéer som är 

relevanta för frågan och som samtidigt kan anses vara typiska inslag i de två typerna av 

nationalism bör väljas.113 Forskningsfrågan handlar om invandring och integration, och 

idealtyperna har skapats med dessa två teman i åtanke.   

Tabell 1. Idealtyper för etnisk respektive medborgerlig nationalism 

 Etnisk nationalism Medborgerlig nationalism 

Hur blir man en del av nationen? Genom blodsband, alltså delat 

ursprung; även delat språk, delad 

kultur osv. 

Genom att födas i landet, eller 

genom att flytta dit, lära sig 

språket och delta i den 

samhälleliga kulturen. 

Vad binder nationen samman? Etnicitet, arv, språk, kultur, tro 

osv. 

Gemensamma värden; frihet, 

jämlikhet, tolerans, individuella 

rättigheter; även ett gemensamt 

språk och en gemensam 

samhällelig kultur. 

Är nationalismen inkluderande 

eller exkluderande gentemot 

invandrare? 

Exkluderande, rasistisk. Inkluderande, icke 

främlingsfientlig. 

 

Materialet i fokus när nationalismen år 1917-1921 undersöks är officiella dokument som den 

åländska sidan producerat. De visar den typ av retorik som representanterna använde utåt. 

Dessutom undersöks memoarer och biografier för att se om där eventuellt framträder en annan 

bild, framför allt från motståndarsidan. Officiella dokument från Sverige, Finland och NF 

undersöks också. Anledningen till att undersökningen inte begränsas till enbart officiella 

dokument från Åland är att dessa har författats av en mycket liten skara personer. En mer 

varierad bild är nödvändig för att kunna dra några slutsatser. 

Materialet i fokus när nationalismen idag undersöks är dokument från de politiska 

partierna på Åland. Denna undersökning kompletteras av delar av följande undersökning. Hur 

de åländska lagstiftarna har använt behörigheten på immigrations- och integrationsområdet 

säger också mycket om hur man uppfattar nationen. 

Den andra undersökningen som behöver göras är en kartläggning av immigrations- och 

                                                 

 

111 Bergström Göran m.fl. (2012), “Övningsexempel”, i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 
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integrationsbestämmelser på Åland före år 1921 och idag samt vad Europarådets rådgivande 

kommitté ifrågasätter med den nuvarande situationen. Här kan med en gång konstateras att 

Åland år 1921 inte hade någon självbestämmanderätt och således inte hade något inflytande 

över immigration och integration. När dagens situation undersöks menas med “bestämmelser” 

både vilken behörighet Åland har på dessa områden samt hur man har använt denna 

behörighet, men här finns inte utrymme för någon omfattande redovisning av vare sig 

lagstiftning eller praxis. Här utgår undersökningen från Kymlickas villkor för utvecklingen av 

en postetnisk medborgerlig nationalism hos nationella minoriteter: 

1. Den nationella minoriteten måste ha en viss kontroll över hur många som immigrerar, 

för att säkerställa att antalet immigranter inte är så stort att samhället inte förmår att 

integrera dem. Vad som bör undersökas är alltså: 

a. Vilken behörighet har Åland på immigrationsområdet? 

b. Hur använder man denna behörighet? 

c. Har Europarådets rådgivande kommitté några kommentarer angående detta? 

2. Den nationella minoriteten måste ha en viss kontroll över 

integrationsbestämmelserna, som kan uppmuntra och sätta press på invandrare att 

integreras i minoritetskulturen. Vad som bör undersökas är alltså: 

a. Vilken behörighet har Åland på integrationsområdet?  

b. Hur använder man denna behörighet? 

c. Har Europarådets rådgivande kommitté några kommentarer angående detta? 

De två första frågorna under varje punkt (a. och b.) redogör för den åländska behörigheten på 

immigrations- och integrationsområdet och hur man använder denna behörighet. Denna 

undersökning är en rättslig kartläggning. En del av lagstiftningen på området är inskriven i 

självstyrelselagen och andra lagar som endast kan ändras genom överensstämmande beslut i 

lagtinget och i riksdagen. På så vis ligger alltså behörigheten både hos riket och hos 

landskapet. Det rör sig dock om avvikelser från rikslagstiftningen – det är bestämmelser unika 

för Åland. Lagtinget eller landskapsregeringen kan sedan genom lag eller förordning besluta 

om detaljer och undantag, och således ligger behörigheten främst hos landskapet. I 

redovisningen måste en avgränsning göras eftersom området “integration” är ytterst brett.114 

Kymlicka skriver om integrationsbestämmelser som uppmuntrar eller sätter press på 
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invandrare att integreras i minoritetskulturen och nämner speciellt språket som används i 

undervisning, domstolar och offentliga tjänster, men menar att dessa åtgärder kan gå längre än 

så.115 Det relevanta är således vilken typ av möjligheter Åland har för att se till att invandrare 

väljer att integreras i den svenskspråkiga kulturen och alltså lära sig svenska och använda 

detta språk. Detta inbegriper undervisningsspråk, myndighets- och domstolsspråk samt 

hembygdsrätten och dess inverkan på jordförvärvs-, närings- och rösträtt. Materialet är 

framför allt nu gällande självstyrelselag från 1993, men också de tidigare från 1920 och 1951 

samt Garantilagen från 1921. Därutöver har övrig relevant lagstiftning, både åländsk och finsk 

sådan, undersökts. Resultatet redogörs för i avsnitt 4.3.  

Den sista frågan (c.) innebär en kartläggning av Europarådets rådgivande kommittés 

utlåtanden på området Åland. Materialet är framför allt de dokument som publicerats i 

samband med Finlands rapportering. Man har i år inlett den fjärde rapporteringscykeln och 

den fjärde rapporten lämnades in i januari. Det finns således hittills fyra rapporter, tre 

utlåtanden, tre kommentarer och tre resolutioner att undersöka. Dessutom har den förklarande 

rapporten och de tre tematiska kommentarer som den rådgivande kommittén hittills publicerat 

också granskats, för att leta efter mer generella uttalanden på de områden där kommittén har 

kommenterat Åland. Resultatet redogörs för i avsnitt 4.4.  

4 Analys 

4.1 Den åländska nationalismen år 1917-1921 

Undersökningsmaterialet har varit omfattande, men här finns endast utrymme att redovisa en 

liten del. Det är dock mer eller mindre samma bild som framträder överallt. Ålänningarna 

ville återförenas med Sverige dels för att man ansåg detta vara moderlandet – man såg sig 

som svenskar – och dels för att man var rädd för att Åland skulle förfinskas under finsk 

överhöghet. I ålänningarnas första framställning till Sveriges konung och folk den 31 

december 1917 finner man bland annat följande formuleringar:  

När Åland genom fredsslutet i Fredrikshamn lösrycktes från Sverige, brusto likväl icke de länkar, vilka 

                                                 

 

115 Kymlicka 2001, s. 286. “[S]pecial policies may be needed to encourage or pressure immigrants to 

integrate into the minority’s culture. For example, national minorities may demand that immigrants send their 
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sedan hedenhös förenat ögruppens inbyggare med Sveriges folk. Genom bonderesningen år 1808 gjorde 

ålänningarna sin, om ock ringa insats i försvaret av det gemensamma fäderneslandet. Tydligare kunde 

Ålands allmoge icke ådagalägga sin trohet och sin fasta vilja att framgent tillhöra moderlandet i väster. 

Men offret var förgäves. Med blödande hjärta emottog Ålands ursvenska befolkning underrättelsen, att 

öriket ej längre fick tillhöra Sverige. I sitt innersta väsen djupt upprörd av skilsmässan, som enligt åländsk 

uppfattning stred mot mänsklig och gudomlig rätt, övergav ålänningen likväl icke det i folksjälen 

inneboende hoppet om ögruppens framtida återförening med Sveriges rike. Världshändelsernas 

utveckling har återuppväckt denna ålänningens av hårda prövningar närda förhoppning. 

Inom kort skola ett flertal undertryckta nationers öden erhålla sin framtida gestaltning, och finna 

Ålands inbyggare därför stunden inne att öppet uttala sin oförytterliga vilja, att det forna grevskapet 

Åland varder återförenat med Sveriges rike. 

Gemensamhet i härstamning, språk, kultur, tänkesätt och sedvänja samt förvissningen om framtida 

trygghet under Sveriges spira hava manat ålänningen härtill.116 

Den sista meningen är ett typexempel på den typ av uttryck ålänningarna använde för att 

förklara sin vilja och, enligt dem, rätt att återförenas med Sverige. Samma tankesätt 

återkommer i ett memorandum till fredskonferensen den 31 januari 1919: 

Det var från Skandinavien, som Åland under den förhistoriska stenåldern mottog sina första innebyggare. 

Under alla följande tider har Åland bevarat den etnologiska och kulturella gemenskapen med sitt 

moderland, Sverige. Arkeologiska grävningar, ortnamnen och skriftliga aktstycken visa, att Åland aldrig 

har varit bebott av en annan ras än den svenska. Intet annat språk har någonsin talats på öarna än den 

renaste svenska, först under dess fornsvenska form och sedan i de utvecklingsformer, som språket 

undergick i själva Sverige. [...] Alltsedan Åland på samma gång som Finland år 1809 avträddes till 

Ryssland, ha ålänningarna alltjämt vidmakthållit betydligt starkare ekonomiska och intellektuella 

förbindelser med Sverige än med Finland eller Ryssland. Ålänningarna sälja största delen av sina 

produkter till Stockhom, som de helt naturligt betrakta som sin huvudstad. Det är från Sverige, som de 

mottaga sina starkaste impulser för sin intellektuella och materiella utveckling. Sålunda förblir deras 

samhörighetskänsla med det gamla fäderneslandet stark och levande. [...] Genom ursprung, språk, 

traditioner, historia och intellektuella och ekonomiska intressen anse sig ålänningarna sålunda intimt 

förbundna med svenskarna. Det är naturligt, att deras karaktär och tänkesätt kännetecknas av en nationell 

svensk prägel. Det är sålunda för ålänningarna rent av ett anslag mot deras liv, när den finska 

nationalismen försöker kväva all svensk tradition på öarna och förfinska denna svenska befolkning.117 

Övriga officiella dokument som Ålands representanter producerade under den här tiden har 

samma inriktning. I enlighet med den rådande tidsandan och de typiska dragen i etnisk 
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nationalism hänvisar man till Ålands och Sveriges gemensamma historia och till att 

ålänningarna till språk, kultur, härstamning och så vidare är svenskar. Det betonas även att 

Åland kommer att bli förfinskat under finsk överhöghet samt att ålänningarna enligt principen 

om folkens självbestämmanderätt borde få bestämma sin statstillhörighet genom en 

folkomröstning, som man är säker på att kommer att utfalla till återföreningskampens fördel. 

Oppositionen mot återförening var liten, och Johannes Holmberg var en av de få 

ålänningar som aktivt motarbetade detta förslag. Också för Holmberg var dock språket och 

kulturen viktiga; den största skillnaden mot återföreningskampens ledare är att han känner en 

stark lojalitet gentemot finlandssvenskarna. Dessutom hade Holmberg redan år 1915 tagit upp 

frågan om att bevara den åländska jorden i ålänningarnas ägo,118 den tanke som idag ligger till 

grund för jordförvärvsrätten. I sina minnesanteckningar skriver han följande: 

Det är ju klart, att oberoende av hur de politiska förhållandena växlar i Sverige, behöver vi aldrig därifrån 

befara några anfall på vårt språk och vår nationalitet. Detta talar för en anslutning dit. Men det är 

statsrättsligt sett orätt att göra revolt mot eget lands regering i en brydsam situation, när alla krafter borde 

samverka för att stärka motståndet mot den röda faran och det österländska barbariets anfall på den 

västerländska kulturen. Vi kan dock bortse från att vi har lojalitetsplikt mot Finland. Det faktum att vi är 

utsatta för ett kontinuerligt hot genom den finska folkmajoritetens negativa inställning till svenskarna i 

landet, gör emellanåt att självbevarelsedriften tar ut sin rätt och kan motivera ett lösande av de 

statsrättsliga banden – om inte i juridiskt avseende så i moraliskt.  

Men så har vi finlandssvenskarna. Det är orätt och fegt handlat mot dem att i en svår tid vilja lämna 

dem i sticket för att rädda eget skinn. Vi är sedan hedenhös förenade med varandra, och i över hundra år 

har vi tillsammans bevarat och förkovrat den svenska kulturen i Finland, det vore därför en stor förlust för 

svenskarna och svenskheten i Finland om Åland bleve förenat med Sverige. Jag anser det vore en stor 

moralisk orätt, för att inte säga synd, emot fastlandssvenskarna att lämna dem ensamma i den ojämna 

kampen för svenskheten i Finland. Hellre då strida gemensamt tills vi besegras av överheten och stupa i 

striden som män. För min personliga del vill jag fastslå, att jag inte kommer att ansluta mig till 

återföreningsaktionen.119 

Det tvistades och tvistas fortfarande om huruvida ålänningarna före år 1917 faktiskt såg sig 

som en del av ”moderlandet Sverige” eller som en del av ”fosterlandet Finland”. Det såg 

förmodligen också annorlunda ut i Eckerö längst västerut på Åland än på Brändö och Kökar 

längst österut. Carl Enckell ledde den finska delegationen vid fredskonferensen i Versailles 

och representerade Finland i NF år 1920-1926. Han skriver i sina memoarer att han i februari 
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1919 ansåg att “Finland hade den moraliska rätten på sin sida, och intet internationellt organ 

ägde befogenhet att besluta om Ålands avskiljande”. Enckell fortsätter: “Man ansåg den 

uppagiterade stämningen på Åland konstlad, enär separatisterna för icke länge sedan talat med 

sympati om det finska fäderneslandet.”120 

Kanske var det oroligheterna i Finland och Ryssland och inte blodsband och historia som 

egentligen avgjorde ålänningarnas sympatier och drog dem mot det trygga och lugna Sverige. 

Oavsett hur det egentligen låg till är det tydligt att ålänningarna värnade om sitt språkliga och 

kulturella arv mer än något annat, och att man hade motarbetat förfinskningen även om man 

inte hade bestämt sig för att söka återförening. Nationalismen hade uppstått ändå, men hade 

inte betonat banden till Sverige. Den åländska nationalismen och misstänksamheten mot det 

finska uppstod till följd av förfinskningsrörelsen; svensksinnet och önskan om återförening 

återuppväcktes till följd av de världspolitiska händelserna och det finska inbördeskriget. 

För att återgå till Johannes Holmberg: Han berättar också om en intervju med Rafael 

Sundblom, son till Julius Sundblom, återföreningskampens huvudsakliga ledare, som gjordes 

den 1 november 1919. Rafael Sundblom sätter här fingret på essensen i denna uppsats: 

Den finska invandringen till öarna utgör ett dag för dag växande hot, ålänningarna begynner känna oro 

för den fäderneärvda jordens övergång i främmande händer och därmed följer även oro för att deras 

svenska nationalitet småningom skall ätas av invandrarna och Åland bliva finskt. Att nu förbjuda 

invandring till Åland är självfallet otänkbart, fortsatte herr Sundblom, men det vore säkerligen nog med 

att i allmänhet skänka ålänningarna känslan av att vara herrar i eget hus.121 

Angående påståendet att denna etniska tanke om nationen är typisk för tidpunkten kan 

tilläggas att juristkommissionen exempelvis skriver att ålänningarna genom ras, språk och 

traditioner är förbundna till den svenska rasen, från vilken de avskildes med våld.122 

Rapportörkommissionen skriver följande om Sverige: “She is moved by the profound interest 

aroused by men of her own race and by the fear that their fate may be a precarious and 

unhappy one if they remain tied to another nationality.”123 Liknande uttryckssätt återfinns i 

officiella svenska dokument, exempelvis: ”Ålandsöarna […] ha, så långt spår av mänsklig 

odling på desamma sträcka sig tillbaka, varit bebodda av en rent svensk befolkning, och 
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denna befolkning är alltjämt oblandat svensk.”124 

Det går dock inte att rakt av kategorisera den åländska nationalismen som etnisk under 

återföreningskampen. För att relatera till idealtypen framför de åländska ledarna (och även 

andra, vilket visades i ovanstående stycke) tanken att ålänningarna genom ursprung, språk, 

kultur och traditioner är intimt förbundna med den svenska rasen, och det är alltså dessa 

faktorer som avgör vem som är en del av nationen och vad som binder nationen samman. 

Ålänningarna ger dock inte uttryck för en uppenbart exkluderande eller rasistisk inställning 

gentemot invandrare. Det handlar snarare om en misstänksamhet mot det finska och en rädsla 

för förfinskning. Det som framträder är bilden av en nationalism med tydligt etniska drag som 

betonar gemensamhet i ursprung, språk, kultur, traditioner och så vidare, men som inte är 

uppenbart rasistisk eller exkluderande. Slutsatsen blir att denna nationalism hade potentialen 

att utvecklas åt båda hållen: om Åland inte hade fått självstyrelse med omfattande garantier 

(eller återförening med Sverige eller självständighet) hade främlingsfientlighet och rasism 

kunnat utvecklas, framför allt gentemot finskspråkiga invandrare men i förlängningen också 

gentemot andra (om de valt att integreras i den finskspråkiga befolkningen); med självstyrelse 

med omfattande garantier (alternativt återförening eller självständighet) har nationalismen 

kunnat lämna detta spår och fått tydliga merborgerliga drag, vilket visas i nästa avsnitt. 

4.2 Den åländska nationalismen idag 

4.2.1 De åländska partierna 

Det är lagtings- och kommunalval på Åland i oktober 2015. I skrivande stund har partierna 

ännu inte publicerat sina valprogram, och därför används material från det senaste valet 2011. 

Detta kompletteras också av nyare skrivelser från partierna, såsom partiprogram. Liberalerna 

publicerade ett valprogram inför riksdagsvalet i april 2015 så i deras fall används även det.  

I lagtingsvalet 2011 ställde sex partier upp och mandatfördelningen blev följande: 

Centern 7 mandat, Liberalerna 6, Socialdemokraterna 6, Moderaterna 4, Obunden Samling 4 

och Ålands Framtid 3 (sammanlagt 30).125 Centern, Socialdemokraterna, Moderaterna och 

Obunden Samling bildade regering. Samtliga åländska partier, förutom socialdemokraterna, 

kallar sig borgerliga partier och/eller mittenpartier. Det är också dessa partier som finns 
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representerade på kommunnivå, men i en del av de mindre kommunerna är det vanligt att man 

inte använder sig av listor med partibeteckningar i valen. I november 2013 anslöt sig samtliga 

Obunden Samlings ledamöter till den moderata lagtingsgruppen, som bytte namn till Moderat 

Samling.126 Således finns nu fem partier representerade i lagtinget. Obunden Samling finns 

dock kvar som parti, då en del av partiets medlemmar inte följde med i fusionen.  

Inget av de etablerade partierna är invandringskritiska. I höstens val verkar det dock som 

att en grupp som kallar sig Nejsidan, och vars enda fråga är nej till flyktingmottagande, tänker 

försöka ställa upp i kommunalvalet i så många kommuner som möjligt.127 En annan 

flyktingkritisk grupp har också uttalat intresse för att ställa upp i både lagtings- och 

kommunalval.128 I båda fallen rör det sig emellertid hittills bara om ett fåtal personer som 

visat sitt stöd och valet får visa hur stort det passiva stödet är. Dessa grupper har hittills inte 

uttalat sig negativt mot invandring generellt utan endast mot flyktingmottagande.  

4.2.2 Åländsk Center 

Centerns valprogram från 2011 anger följande under rubriken integration: 

Det åländska befolkningsunderlaget är otillräckligt för företagens snabba utveckling. Åländsk Center vill 

göra det lättare för företag att rekrytera bra arbetskraft utifrån samt underlätta för ålänningar som studerat 

utomlands och vill flytta hem. Det kräver att vi förstärker områden som attraherar inflyttning, att arbeta 

och bo i det åländska samhället. Åland ska vara attraktivt att flytta till och alla som vill bli ålänningar ska 

välkomnas och snabbt ges förutsättningar att fungera i vårt samhälle. Vi behöver ge möjlighet för nya 

nätverk att utvecklas för att underlätta den sociala integrationen i kommunerna. Vi vill förenkla 

möjligheterna för inflyttade till utbildning och undervisning i svenska samt flera andra områden som 

underlättar för anpassning i samhället och förebygger kulturkrockar.129  

Centern anser också att nationalitetsskyddet bör utvecklas i takt med samhället, men att 

förändringar i jordförvärvs-, hembygds- och näringsrätten ska bygga på noggranna analyser. 

Man vill att medborgarskap från ett land inom EU ska godkännas vid beviljandet av 

hembygdsrätt.130 Under rubriken “Åland behöver inflyttning” skriver Centern på sin hemsida 

också: ”Ålänningarna har genom tiderna handlat med hela världen. Därför är vi vana vid input 
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från utlandet. Vi uppmuntrar inflyttning och mångkultur. Ju fler, desto bättre!”131 

4.2.3 Liberalerna på Åland 

Liberalerna skriver i sitt valprogram från 2011 följande: 

De inflyttade berikar Åland och det åländska samhället drar nytta av inflyttade, integration är en 

ömsesidig process. En god integrationspolitik, undervisning i svenska, information om det åländska 

samhället samt lättillgänglig arbetsmarknad ska ge goda möjligheter för inflyttade att snabbt känna sig 

inkluderade i samhället. […] Åland ska vara ett öppet och välkomnande samhälle för inflyttade och 

onödiga hinder för boende och företagande ska minimeras.132 

Partiet skriver även: ”Trygghet i språket – både svenska och modersmål – för inflyttade barn”, 

samt att Åland idag är ett mångkulturellt samhälle.133 Man vill också anta en integrationslag, 

samt att hembygdsrätten ska kunna behållas upp till åtta år efter flytt till annan ort och inte 

vara knuten till finländskt medborgarskap.134 I sitt valprogram från 2015 listar Liberalerna 

under rubriken ”Vår värld” en human flyktingpolitik och fungerande inkludering.135  

4.2.4 Ålands socialdemokrater 

Socialdemokraterna skriver i sitt valprogram från 2011 att de aktivt tar avstånd från rasism 

och främlingsfientlighet, och att de vill förändra strukturer och fördomar som försvårar 

inflyttade ålänningars inkludering i det åländska samhället. Partiet vill också förbättra 

integrationen och “inkluderingen av nya ålänningar genom språk, arbete och delaktighet”.136 

Under rubriken “Ålänningar är vi allihopa" står följande: 

Ålänningar kommer och ålänningar far. Åland är ett samhälle varifrån vi flyttar och återvänder. 

Framförallt ska Åland vara ett attraktivt samhälle att flytta till. För att gynna befolkningstillväxten ska 

integrationen av nya ålänningar ske smidigt och med respekt för olikheter. Vi vill att landskapet utvecklar 

kursutbudet i svenska för inflyttade, tillse[r] att skolor och daghem har tillräckliga resurser att möta 

behovet av undervisning för unga som behöver extra stöd för att klara sina studier. Ett informationscenter 

eller infotek för nyinflyttade med material på olika språk behövs. Detta är en service som kan skapas som 

ett samverkansprojekt inom tredje sektorn. De inflyttades möjligheter till eget företagande gynnas.137 

Partiet vill också att elever med annat modersmål än svenska ska ges tillräckliga resurser för 
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stödundervisning på alla utbildningsstadier.138 I partiprogrammet från 2015 betonar 

Socialdemokraterna återigen vikten av goda och flexibla möjligheter för invandrare att lära 

sig svenska. Partiet vill också att tidigare erfarenheter, som utbildning, arbetslivserfarenhet 

och språkkunskaper, ska tillgodoräknas i det åländska samhället. Det framförs också att det 

svenska språket “är hjärtat i den åländska identiteten”, men att Åland i en internationell värld 

behöver se mångfalden av språk som “en tillgång och en förutsättning för att kunna bli 

konkurrenskraftigt”.139 Om flyktingmottagande skriver partiet följande: 

Vi anser att Åland ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från förföljelse och våld. Alla 

åländska kommuner bör få möjlighet att ta emot flyktingar, och alla insatser ska syfta till att möjliggöra 

arbete och egen försörjning, rätt till utbildning och en egen bostad.140  

4.2.5 Moderaterna på Åland/Moderat Samling för Åland 

Moderaternas valprogram från 2011 säger följande om integration: 

Vi vill bjuda in nyinflyttade att delta på lika villkor på arbetsmarknaden genom att säkra att alla ges goda 

möjligheter till språkinlärning och utbildning. Med arbetskraftsbristen i åtanke är det av högsta prioritet 

att vi kan skapa en respektfull och tillåtande atmosfär. Vi betraktar kulturell kompetens som en rikedom 

som bör tas till vara och välkomnar alla inflyttade att delta i bygget av det åländska samhället. Svenska 

språket är nyckeln till delaktighet och det offentliga bör därför stödja att inflyttade kan tillägna sig språket 

och ta del av den åländska kulturen.141 

Partiet skriver också i sitt valprogram att hembygdsrätten inte ska vara knuten till finländskt 

medborgarskap.142 Som nämndes gick Obunden Samlings och Moderaternas lagtingsgrupper 

ihop och bildade Moderat Samling hösten 2013. I en presentation av sin politik skriver det 

nya partiet att det är viktigt att invandrare med annat modersmål får stöd och uppmuntran att 

lära sig svenska, men betonar att språkkunskaper är en rikedom. Man vill arbeta för en ökad 

inflyttning av kvalificerad arbetskraft och för att närings- och jordförvärvsreglerna anpassas 

till den utveckling som enligt partiet behövs för att skapa fler jobb.143  

4.2.6 Obunden Samling för Åland 

Obunden Samling efterfrågar i sitt valprogram 2011 lagstiftning om integration, vilket också 
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kom till stånd 2013. Detta motiveras med att “[f]rågor om integration ska diskuteras för att 

motverka segregation”. Partiet skriver också att de jobbar för att “landskapet ska säkerställa 

och finansiera undervisning i svenska för samtliga invandrare” och för att “slopa kravet på 

finländskt medborgarskap för hembygdsrätt”.144 Obunden Samling finns sedan fusionen kvar 

som parti, utan representation i lagtinget. Deras partiprogram från 2014 innehåller inga 

särskilda formuleringar om immigration, integration eller relaterade områden.145   

4.2.7 Ålands Framtid 

Ålands Framtid, som ställde upp och kom in för första gången 2003, är det enda partiet som 

öppet förespråkar åländsk självständighet. Det är överhuvudtaget det enda partiet som 

förespråkar en ändring av status quo, alltså att Åland har självstyrelse inom Finland, även om 

alla partier arbetar för en ny självstyrelselag. Partiet motiverar detta på följande sätt:  

Partiet Ålands Framtid föddes ur ett behov av att återupprätta en självstyrelseutveckling som i praktiken 

helt avstannat. Ett modernt och fungerande minoritetsskydd för oss ålänningar kan vara en garanti för att 

få behålla och utveckla vårt åländska språk och vår åländska identitet i ett allt mer helfinskt Finland. Vi 

tror dock inte att självstyrelsen på sikt är tillräcklig för att uppnå detta, därför är vår långsiktiga vision att 

Åland bör sträva mot självständighet.146 

Partiet uttrycker sina mål på följande sätt: 

V[årt mål] är att Åland ska utvecklas som ett modernt och öppet svenskspråkigt välfärdssamhälle, som 

sköter sina egna angelägenheter. V[år långsiktiga vision] är att självstyrelsen ska utvecklas så långt att 

Åland kan bli en självständig stat.147 

Partiet anger också en nordisk förbundsstat, med Åland som en delstat, eller återförening med 

Sverige som möjliga alternativ till självständighet. Om invandring står följande: 

Utan inflyttare stannar Åland. Stora delar av Ålands befolkning närmar sig pensionsåldern, och bristen på 

arbetskraft skymtar runt hörnet. För att öka hem- och inflyttningen behöver Ålandsbilden som ett modernt 

och tryggt alternativ stärkas. För att lyckas med detta behövs ökade satsningar på bostäder, kultur, 

integrationen och marknadsföringen av Åland.148 

Ålands Framtid vill att EU-medborgare som bott på Åland i minst fem år ska ha rätt att söka 
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hembygdsrätt.149 Partiet har även antagit ett integrationspolitiskt program där man bland annat 

slår fast att alla ska ha lika möjligheter att vara delaktiga i samhället oavsett bakgrund. Till 

exempel arbete, svenska språket, kunskap om det åländska samhället och fritidsaktiviteter 

anges som viktiga för en lyckad integration. Flerspråkighet anges vara “en tillgång i det 

åländska utåtriktade och gränslösa samhället”150. Partiet vill också att landskapet och 

kommunerna aktivt ska verka mot rasism, främlingsfientlighet och utanförskap.151  

4.2.8 Sammanfattning 

Alla partier poängterar vikten av att invandrare lär sig svenska, vilket enligt Kymlicka inte 

behöver tyda på etnisk nationalism utan också är typiskt för medborgerlig nationalism. 

Speciellt typiskt är det, enligt Kymlicka, att just nationella minoriteter värnar om att 

invandrare lär sig minoritetens språk. Flera av partierna understryker dock att språkkunskaper 

är viktiga i dagens globaliserade värld och några vill även att barn med annat modersmål ska 

få mer undervisning i detta språk. Några partier kallar även invandrare för ”nya ålänningar”. 

Begreppet är enligt dem alltså inte reserverat för dem som har sitt ursprung på Åland. Alla 

partier eftersträvar invandring, till exempel för att motverka bristen på arbetskraft, men några 

partier talar också om Åland som en fristad för människor på flykt. Några partier skriver 

specifikt att samhället aktivt ska motarbeta rasism och främlingsfientlighet.  

Alla partier vill även frånkoppla hembygdsrätten från det finska medborgarskapet, vilket 

kan tolkas som ett steg bort från en etnisk tolkning av nationen, mot ett erkännande av att vem 

som helst kan bli ålänning. Dock bör påpekas att kravet på finskt medborgarskap i första hand 

har varit ett krav från den finska sidan och inte från den åländska. Den finska staten har velat 

att invandrare ska bli en del också av den finska politiska gemenskapen vid immigration till 

Åland, medan de åländska politikerna vill att vem som helst ska kunna bli en del av den 

åländska politiska gemenskapen utan att först behöva bli finsk medborgare och eventuellt vara 

tvungen att ge upp sitt ursprungliga medborgarskap. 

Dagens åländska politiska partier ger alltså uttryck för en medborgerlig nationalism, där 

vem som helst kan bli en del av nationen genom att lära sig språket och delta i den 

samhälleliga kulturen. För att relatera till idealtypen bygger tillhörigheten inte på gemensamt 

ursprung, utan nya medlemmar med ursprung i andra nationer välkomnas och uppfattningen 

                                                 

 

149 Ålands Framtid, ”Ålands Framtids valmanifest 2011-2015”. 
150 Ålands Framtid, ”Integrationspolitiskt program”. 
151 Ålands Framtid, ”Integrationspolitiskt program”. 
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av nationen är inkluderande och inte främlingsfientlig. Val- och partiprogrammen antyder att 

det är det svenska språket som binder Åland samman, men även värden som öppenhet och 

tolerans. Här är också värt att notera att de åländska partierna inte längre talar om 

ålänningarna som tillhörande den svenska nationen. De har inte heller övergått till att tala om 

en gemensamhet med den finska nationen, utan det är Åland som är den relevanta enheten.  

Undersökningen visar att den åländska nationalismen har utvecklats från etnisk till 

medborgerlig sedan självstyrelsens införande. Den analys som gjorts i det här avsnittet 

kompletteras av analysen som sker i nästa avsnitt. Där redogörs nämligen för immigrations- 

och integrationsbestämmelser på Åland, vilket också säger en del om vilken uppfattning av 

nationen som råder. 

4.3 Immigration och integration på Åland 

4.3.1 Immigration 

Självstyrelselagen stadgar att rätten att vistas i landet, att välja boningsort och att färdas från 

en ort till en annan faller under rikets lagstiftningsbehörighet.152 Enligt den finska 

utlänningslagen, som också tillämpas på Åland, har utlänningar som lagligen vistas i landet 

rätt att där röra sig fritt och att välja bostadsort.153 Åland utgör alltså inget undantag och har 

inget inflytande över vem som får vistas i eller flytta till landskapet.  

Flyktingmottagandet utgör det enda undantaget. Finlands flyktingkvot har sedan 2001 

varit 750 personer per år. År 2014 och 2015 har kvoten höjts tillfälligt och 1 050 personer per 

år tas emot.154 Finland ger också asyl åt andra personer som är i behov av internationellt 

skydd och som anhåller om det på plats i Finland. År 2014 beviljades 1 346 personer asyl av 

3 706 sökande.155 Det rör sig således inte om många personer per år i jämförelse med framför 

allt Sverige. Kommunerna i Finland och på Åland bestämmer själva om de vill ta emot 

kvotflyktingar.156 Senast det hände på Åland var 2008 då Mariehamn tog emot sex 

flyktingfamiljer (21 personer).157 Landskapsregeringen tog under 2013-2014 fram en manual 

med praktisk information för mottagande kommuner vid en eventuell framtida 

                                                 

 

152 SjL, 27 §.  
153 Utlänningslag 30.4.2004/301, Finlands Författningssamling 301/2004, 41 §. 
154 Migrationsverket, ”Kvotflyktingar”. 
155 Migrationsverket, ”Asylbeslut 1.1.-31.12.2014”. 
156 Ålands landskapsregering, “Flyktingmottagning på Åland”. 
157 Ålands landskapsregering, Manual med praktisk information för mottagande kommuner vid en eventuell 

framtida flyktingmottagning på Åland, mars 2014, s. 34. 
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flyktingmottagning på Åland.158 Under 2015 har Mariehamns stad beslutat att ta emot 

flyktingar på mer regelbunden basis fram till 2027,159 Jomala kommun har beslutat att ta emot 

en familj 2015160 och Brändö kommun har också utrett sina möjligheter till 

flyktingmottagande men ännu inte fattat beslut i frågan.161      

Ålands polismyndighet tillsammans med det finska migrationsverket beviljar 

uppehållstillstånd för inflyttade på Åland. En åländsk myndighet, polisen, tillämpar här en 

rikslagstiftning, utlänningslagen. Detta är reglerat i en förordning där behörighetsfördelningen 

mellan landskapet och riket stipuleras. Rikets polis ska i landskapet svara för statens säkerhet 

och sköta de uppgifter som hör till skyddspolisen och centralkriminalpolisen, medan 

landskapets polis ska upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt utföra övriga uppgifter 

som hör till polisen.162 Uppehållstillstånd tillhör alltså dessa övriga uppgifter.    

  Enligt självstyrelselagen är medborgarskap rikets lagstiftningsbehörighet.163 Åland har 

dock ett regionalt medborgarskap i form av hembygdsrätten, som styr rösträtt, jordförvärvsrätt 

och näringsrätt. Begränsningarna, som har sitt ursprung i Ålandsöverenskommelsen, infördes 

för att göra inflyttning från Finland mindre attraktivt. Hembygdsrätten beskrivs här ändå 

under integrationsavsnittet, eftersom den inte styr vem som får flytta till Åland utan endast 

vem som får delta i val, förvärva fast egendom och utöva näring. 

Befolkningen på Åland uppgick i slutet av år 2014 till 28 916 personer. Av dessa var 

10 102 personer eller 35 procent födda utanför Åland. Finland och Sverige dominerar bland 

övriga födelseländer, men 1 902 personer eller nästan 7 procent var födda utanför Norden. 64 

olika språk fanns representerade, och 88,3 procent av befolkningen hade svenska som 

modersmål, 4,8 procent finska och 6,9 procent övriga språk. Lettiska, rumänska, estniska, 

ryska, thai och engelska är störst bland dessa med alla över 100 modersmålstalare var. Detta 

kan jämföras med år 1990, då befolkningen uppgick till 24 604 och 94,5 procent hade svenska 

som modersmål, 4,6 procent finska och 0,9 procent övriga språk. Andelen finskspråkiga har 

legat mer eller mindre konstant ända sedan självstyrelsens tillkomst. Andelen svenskspråkiga 

                                                 

 

158 Ålands landskapsregering, Manual med praktisk information för mottagande kommuner vid en eventuell 

framtida flyktingmottagning på Åland, s. 2. 
159 Mariehamns stadsfullmäktige, sammanträde 24 februari 2015, 23 §, Plan för mottagande av flyktingar 

2018-2027. 
160 Jomala kommunfullmäktige, sammanträde 3 mars 2015, 22 § Mottagande av flyktingar 2015. 
161 Brändö kommunfullmäktige, sammanträde 22 april 2015, 14 §, Flyktingmottagande. 
162 Förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland, 13 november 1998, Ålands författningssamling, 

År 1998, Nr 118, 1 §. 
163 SjL, 27 §. Även utlänningslagstiftning och pass är rikets behörighet enligt denna paragraf. 
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har minskat till följd av att övriga språkgrupper har ökat i antal.164 

4.3.2 Integration 

Som nämndes i avsnitt 3.4 har en avgränsning i presentationen av undersökningen på området 

integration gjorts. Kymlicka skriver om integrationsbestämmelser som uppmuntrar eller sätter 

press på invandrare att integreras i minoritetskulturen och nämner speciellt 

undervisningsspråk och språket i domstolar och offentliga tjänster, men menar också att 

åtgärderna kan sträcka sig ännu längre. Det relevanta i detta sammanhang är alltså vilken typ 

av möjligheter Åland har att se till att invandrare väljer att integreras i den svenskspråkiga 

kulturen och alltså lära sig svenska och använda detta språk. Detta innebär en redovisning av 

allmänna språkstadganden och den så kallade hembygdsrätten. 

4.3.2.1 Allmänna språkstadganden 

Språkstadganden anges i självstyrelselagens sjätte kapitel.  

Landskapet är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är 

svenska. Ålandsdelegationens ämbetsspråk är svenska. Utlåtanden och avgöranden av högsta domstolen 

som avses i denna lag skall avfattas på svenska. Vad som i denna lag stadgas om språket inom 

statsförvaltningen gäller i tillämpliga delar även för den evangelisk-lutherska kyrkans myndigheter i den 

mån annat inte följer av kyrkolagen.165 

Följande paragraf anger att finska medborgare har rätt att i egen sak inför domstol och andra 

statsmyndigheter i landskapet använda finska.166 Paragrafen ”Skriftväxlingsspråk” anger i 

korthet att skrivelser och andra handlingar mellan landskapsmyndigheter, kommunala 

myndigheter och Ålandsdelegationen, å ena sidan, och statens myndigheter i landskapet, 

statsrådet, centrala statsmyndigheter samt överdomstolar och andra statsmyndigheter vilkas 

ämbetsdistrikt innefattar landskapet eller en del därav, å andra sidan, ska vara på svenska.167  

Nästa paragraf stadgar att domstolarna och Statens ämbetsverk på Åland på begäran av 

sakägare ska foga en översättning till finska till sina expeditioner. På samma sätt har en 

                                                 

 

164 ÅSUB 2015 (b). 
165 SjL, 36 §. Ålandsdelegationens huvuduppgift är att granska landskapslagar, sköta ekonomiska 

regleringar och ge utlåtanden i frågor som gäller självstyrelselagstiftningen. Landshövdingen är vanligtvis 

ordförande. Två ledamöter utses av lagtinget och två av den finska regeringen. SjL 55-57 §§. 
166 SjL 37 §. 
167 SjL 38 §. Paragrafen stadgar även att fördrag som enligt 59 §, vilken behandlar EU-frågor, ska 

godkännas av lagtinget kan översändas på originalspråket om fördraget med stöd av lag inte publiceras på 

svenska. En handling som enligt 59 a § ska delges med landskapet kan också sändas på originalspråket om den 

ännu inte blivit översatt till svenska. 
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enskild sakägare i landskapet rätt att få en översättning till svenska i ärenden som handläggs 

av de statsmyndigheter som nämns i 38 § 1 mom.168 40 § behandlar undervisningsspråket: 

”Undervisningsspråket i skolor som bekostas med allmänna medel och får understöd av 

sådana är svenska, om inte annat stadgas genom landskapslag.”169 Grundskolelagen stadgar 

också att undervisningsspråket i grundskolan är svenska. Paragrafen fortsätter:  

Vid språkundervisning kan respektive språk användas som undervisningsspråk. Vid tillfällig undervisning 

kring visst tema kan undervisningsspråk som anknyter till temat användas. Vid viss inriktning av 

undervisningen får med landskapsregeringens medgivande även något annat språk än elevens modersmål 

användas som undervisningsspråk, om detta är förenligt med målen för grundskolan. Elever med annat 

modersmål än svenska skall om möjligt erhålla tillfällig stödundervisning på sitt modersmål. För 

hörselskadade elever kan teckenspråk användas i undervisningen.170  

I fråga om ersättande skolor hänvisar också bestämmelserna angående dem till ovannämnda 

paragraf i grundskolelagen om undervisningsspråk.171 I Ålandsöverenskommelsen och 

självstyrelselagen öppnas alltså möjligheten för privata skolor på finska eller andra språk upp, 

men det finns ingen landskapslag som reglerar sådana skolor. I grundskolelagen förutsätts att 

också ersättande skolor får stöd från kommunerna. Suksi noterar detta och skriver: 

Eftersom undantag till allmänt erkända mänskliga rättigheter borde vara möjligast snävt tilltagna, kunde 

man gott argumentera för en sådan lagstiftning som […] möjliggör helt privatfinansierade skolor med 

finska som undervisningsspråk trots att grundandet av sådana främst är att betrakta som en alltigenom 

teoretisk möjlighet.172  

På Åland tillämpas läroplikt, vilket innebär att elever kan undervisas i hemmet. Om så sker 

ska elevens framsteg prövas av kommunens skolnämnd i slutet av varje termin.173 I enlighet 

med självstyrelselagen 36 § 1 mom. borde dock detta prov genomföras på svenska. 

41 § i självstyrelselagen anger att den som avlagt examen i landskapet kan antas och 

avlägga examen vid en svensk- eller tvåspråkig undervisningsanstalt i Finland även om 

personen inte har de kunskaper i finska som egentligen krävs för inträde och avläggande av 

                                                 

 

168 SjL 39 §. 
169 SjL 40 §. 
170 Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland 17 §. 
171 Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland 43 §. Dvs. skolor som drivs av enskilda personer eller 

registrerade sammanslutningar och stiftelser som fått tillstånd av landskapsregeringen En Waldorfskola startades 

upp på Åland 2011, vars undervisningsspråk är svenska. Såvitt undertecknad har kunnat utröna är det den enda 

ersättande skola som existerat på Åland.  
172 Suksi 2005, s. 47. De ”allmänt erkända mänskliga rättigheter” som nämns rör alltså rätten till utbildning 

på sitt modersmål. 
173 Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland 23 §. 
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examen.174 Näst sista paragrafen i detta kapitel anger att språkkunskaper som krävs för 

statsanställda i landskapet utfärdas genom förordning av statsrådet med landskapsregeringens 

samtycke, samt att staten ska ordna utbildning på svenska för sina anställda i landskapet.175 

Sista paragrafen stadgar att statsrådet ska ”verka för att behövlig information om varor och 

tjänster till åländska konsumenter i mån av möjlighet ges på svenska” samt se till att 

”bestämmelser och föreskrifter som skall gälla i landskapet finns tillgängliga på svenska”.176 

Bestämmelserna i detta avsnitt har inte ändrats nämnvärt sedan självstyrelsens tillkomst. 

Skolor, domstolar och myndigheter har alltså hela tiden fungerat på svenska. Undantaget är 

att finska medborgare har rätt att i egen sak inför domstol och andra statsmyndigheter i 

landskapet använda finska. Det finns en teoretisk möjlighet att bedriva privata skolor på 

finska, men detta har ännu inte inträffat. 

4.3.2.2 Hembygdsrätt 

Andra kapitlet i självstyrelselagen behandlar den åländska hembygdsrätten, som är en form av 

regionalt medborgarskap. Hembygdsrätt finns inte som begrepp i den första självstyrelselagen 

eller Ålandsöverenskommelsen, men dess rötter kan spåras till den senares krav på 

begränsningar av rösträtt och fastighetsförvärv. Den infördes i och med självstyrelselagen 

1952 och gjordes delvis om i samband med gällande självstyrelselag. På flera ställen hänvisar 

Ålandsöverenskommelsen till personens lagliga bo och hemvist eller hemortsrätt, beroende på 

vilken översättning som används (franska domicile légal, engelska legally domiciled). Suksi 

skriver följande: ”Syftet med hänvisningen kan anses vara preventivt, dvs. att göra inflyttning 

från riket mindre attraktivt och därmed skydda det svenska språket genom att behålla 

[jordförvärvsrätten] och rösträtten i åländska val ’i åländska händer’.”177 

Den som inte har hembygdsrätt har idag begränsade möjligheter att delta i val, förvärva 

fast egendom och utöva näring på Åland. Den som har hembygdsrätt slipper begränsningarna, 

och befrias också från att fullgöra värnplikt vid inflyttning till landskapet före 12 års ålder. 

Barn under 18 år som har finskt medborgarskap och är bosatta i landskapet beviljas 

hembygdsrätt om fadern eller modern har hembygdsrätt. Hembygdsrätt kan också förvärvas 

genom ansökan till landskapsregeringen. Den beviljas åt den som är finsk medborgare, har 

                                                 

 

174 SjL 41 §. 
175 SjL 42 §. 
176 SjL 43 §. 
177 Suksi 2005, s. 28. I texten står “... behålla rösträtten och rösträtten i åländska val …”. Av fortsättningen 

framgår att det första “rösträtten” egentligen ska vara “jordförvärvsrätten”. 
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flyttat till landskapet och bott där utan avbrott i minst fem år och som har tillfredsställande 

kunskaper i svenska.178 Kravet på kunskaper i svenska för att erhålla hembygdsrätt infördes i 

och med självstyrelselagen 1993.179 Genom landskapslag stadgas om särskilda skäl för 

beviljande av hembygdsrätt genom ansökan. Även om man inte bott i landskapet de senaste 

fem åren och/eller har tillfredsställande kunskaper i svenska kan man beviljas hembygdsrätt 

om man tidigare innehaft hembygdsrätt, om en eller båda av föräldrarna har eller har haft 

hembygdsrätt eller om man tidigare stadigvarande bott i landskapet under längre tid än fem 

år.180 Här stadgas också att den som under fem år stadigvarande varit bosatt utanför 

landskapet förlorar sin hembygdsrätt.181 Självstyrelselagen föreskriver att den som förlorar sitt 

finska medborgarskap också förlorar sin hembygdsrätt.182  

Hembygdsrätt behövs för att få rösta och ställa upp i lagtingsval.183 Tidigare var också 

den kommunala rösträtten knuten till hembygdsrätten, men numera kan alla som haft en 

kommun på Åland som hemkommun i minst ett år rösta i kommunalvalet.184 Även 

jordförvärvs- och näringsrätten har luckrats upp. Nu kan alla som har bott minst fem år på 

Åland förvärva jord och utöva näring, och i vissa fall redan tidigare än så. Genom 

jordförvärvsrätten skyddas framför allt fortfarande strandområden, och personer som inte är 

bosatta på Åland eller har någon anknytning dit begränsas från att förvärva jord helt och 

hållet.185 Kunskaper i svenska har alltså frånkopplats från jordförvärvs- och näringsrätt. I och 

med att språkkraven infördes först år 1993 var det dessutom ytterst kort tid som det hade 

någon påverkan. Den enskilt viktigaste faktorn för båda är hemvisttiden. 

Vid Finlands och Ålands anslutning till EU år 1995 garanterades jordförvärvs- och 

                                                 

 

178 SjL, 6-7 §. 
179 Före det hade landskapsstyrelsen 1978 nekat en finsk medborgare vid namn Oinas hembygdsrätt av den 

anledningen att han varken kunde tala eller förstå svenska tillräckligt väl. Oinas överklagade, och i högsta 

förvaltningsdomstolen fastslogs att kunskap i svenska språket inte stadgats i självstyrelselagen som uttrycklig 

förutsättning för erhållande av hembygdsrätt och beslutet upphävdes därför. Men domstolen fastslog också att 

vid tryggandet av självstyrelsen hade målet varit att garantera befolkningen dess svenska språk, kultur och lokala 

sedvänjor. (Högsta förvaltningsdomstolen 1979-I-4, citerad i Suksi 2005, s. 32.) Statsrådet hänvisade till detta 

fall i sin proposition med förslag till ny självstyrelselag och fastslog “att det med hänsyn till den historiska 

bakgrunden och de grundläggande bestämmelserna om landskapets autonomi är naturligt att sökandens 

kunskaper i svenska skall beaktas vid avgörande av en ansökan om hembygdsrätt”. (Regeringsproposition 

73/1990, s. 38, citerad i Suksi 2005, s. 32.) 
180 Landskapslag (1993:2) om åländsk hembygdsrätt, 2 §. 
181 Landskapslag (1993:2) om åländsk hembygdsrätt, 4 §. 
182 SjL, 8 §. 
183 SjL, 9 §. 
184 Ålands kommunförbund, ”Så går valen till, reglerna för kommunalval”. 
185 Jordförvärvslag (1975:7) för Åland, Landskapslag (2003:68) om jordförvärvsrätt och 

jordförvärvstillstånd och Landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring. 
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näringsrättens fortsatta existens i ett protokoll till Finlands anslutningsfördrag.186 

4.3.3 Sammanfattning 

Åland har inget inflytande över vem som flyttar till landskapet. Den som befinner sig lagligt i 

Finland får också flytta till Åland. Undantaget är flyktingmottagande, där behörigheten ligger 

hos kommunerna. I jämförelse med Sverige har de åländska kommunerna tagit emot mycket 

få flyktingar, men med tanke på att Finland som helhet tar emot ytterst få flyktingar är detta 

inte förvånande och kan inte ses som en medveten taktik från de åländska politikerna att 

begränsa invandringen. Åland har däremot ytterst stort inflytande över integrationen. Denna 

behörighet har man bland annat använt för att stärka svenska språket, så att det idag står starkt 

som undervisnings-, myndighets- och domstolsspråk samt som ett villkor för att erhålla 

hembygdsrätt. Det enda undantaget är egentligen att finska medborgare har rätt att använda 

finska i egen sak inför domstol och andra statsmyndigheter i landskapet, samt att det inte finns 

något rättsligt hinder för att starta privata skolor på andra språk än svenska. Kunskaper i 

svenska språket i kombination med varaktig bosättning på Åland är de två viktigaste kraven 

som ställs på invandrare för att de ska kunna få fullvärdiga rättigheter. 

Behörigheten över integrationen går längre än de punkter som Kymlicka nämner, i och 

med begränsningarna som hembygdsrätten innebär. Samtidigt är behörigheten över 

immigrationsflödena nästan obefintlig. Kymlicka anger statlig migrationspolitik som en stark 

anledning till varför nationella minoriteter borde få ha inflytande över immigrationen. Många 

gånger i historien har en majoritetsbefolkning försökt försvaga en minoritetsbefolkning 

genom att aktivt arbeta för inflyttning, från utlandet och/eller från andra delar av landet, till 

minoritetens traditionella område. Något sådant har aldrig skett i Finland. I dagsläget kan det 

inte heller ses som troligt att en sådan politik skulle komma att föras. Åland har inte heller 

överösts av någon massiv finskspråkig invandring, möjligtvis på grund av hembygdsrätten. 

Som en del av EU och Norden kan dessutom Åland inte begränsa invandringen från dessas 

medlemsstater och det finns inte heller någon politisk vilja att göra detta. 

Kort sagt utgör inte bristande behörighet på immigrationsområdet idag något bekymmer, 

men skulle kunna göra det vid en finsk politikförändring. Dock är det ju så att 35 procent av 

den åländska befolkningen är född utanför Åland, så vikten av att ha behörigheten på 

integrationsområdet kan inte nog understrykas. För att följa Kymlickas sätt att resonera 

                                                 

 

186 Protokoll 2 om Åland, Finlands anslutningsfördrag till EU 1994. 
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hänger den åländska välviljan gentemot invandring och mångkulturalism alltså på att 

integrationen fungerar. Med detta i åtanke går nu analysen över i sitt sista skede, nämligen 

undersökningen av vad Europarådets rådgivande kommitté säger om Åland i övervakningen 

av implementeringen av Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. 

4.4 Europarådets rådgivande kommitté och Åland 

4.4.1 Bakgrund till Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter 

Europarådet har undersökt nationella minoriteters situation vid ett antal tillfällen ända sedan 

starten. Det var dock först i början av 1990-talet som den parlamentariska församlingen 

rekommenderade ministerkommittén att skapa ett protokoll eller en konvention på detta 

område.187 Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter öppnades för signering den 

1 februari 1995 och trädde ikraft den 1 februari 1998 när den ratificerats av tolv stater. Nu är 

antalet ratifikationer uppe i 39.188 Den tillhörande förklarande rapporten berättar följande: 

The framework Convention is the first legally binding multilateral instrument devoted to the protection of 

national minorities in general. Its aim is to specify the legal principles which States undertake to respect 

in order to ensure the protection of national minorities. The Council of Europe has thereby given effect to 

the Vienna Declaration’s call (Appendix II) for the political commitments adopted by the Conference on 

Security and Co-operation in Europe (CSCE) to be transformed, to the greatest possible extent, into legal 

obligations.189 

Ramkonventionens huvudmål är att säkerställa ett effektivt skydd för nationella minoriteter 

och för personer som tillhör dessa minoriteter, vilket ska ske i enlighet med principerna för 

rättsstaten och med respekt för staternas territoriella integritet och nationella suveränitet.190 

Konventionen är rättsligt bindande, men ordet “ram” (framework) används i namnet för att 

betona parternas handlingsutrymme när det gäller att sätta in föreskrifterna i landets egen 

                                                 

 

187 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Explanatory Report, §§ 

1-3. 
188 Framework Convention for the Protection of National Minorities, art. 32 och Europarådet, Treaty 

Office: Framework Convention for the Protection of National Minorities, CETS No.: 157. 
189 Europarådet, Explanatory Report, § 10. Den nämnda Wiendeklarationen var ett resultat av ett möte i 

oktober 1993 mellan Europarådets medlemsstaters stats- och regeringsöverhuvuden. Där kom man överens om 

att de nationella minoriteter som historiens omvälvningar skapat i Europa måste skyddas och respekteras som ett 

bidrag till fred och stabilitet och ministerkommittén gavs i uppgift att formulera en ramkonvention till skydd för 

nationella minoriteter. (Explanatory Report § 5 och Vienna Declaration, antagen av Europarådets medlemsstaters 

stats- och regeringschefer i Wien 9 oktober 1993, Appendix II.) För en mer utförlig beskrivning av 

ramkonventionens tillkomst, se den förklarande rapporten.    
190 Framework Convention for the Protection of National Minorities, preambeln och Europarådet, 

Explanatory Report, punkt 28. 
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kontext.191 Ramkonventionens bestämmelser är alltså inte direkt tillämpliga, utan 

implementeringen av dess principer ska ske genom nationell lagstiftning och lämpliga 

handlingsprogram.192 Konventionen innebär inte ett erkännande av kollektiva rättigheter, utan 

betoningen är på skyddet av personer som tillhör nationella minoriteter, vilka kan utöva sina 

rättigheter individuellt och tillsammans med andra. Den förklarande rapporten konstaterar att 

ramkonventionen i detta hänseende följer det synsätt som finns i texter som antagits av andra 

internationella organisationer.193 Parterna erkänner dock att skyddet av nationella minoriteter 

kan uppnås genom att rättigheterna hos individer som tillhör en sådan minoritet skyddas.194 

Den rådgivande kommittén om tillämpningen av ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter (hädanefter “den rådgivande kommittén”) skapades 1998 och har en 

nyckelroll i övervakningen av implementeringen av ramkonventionen. Den består av 18 

oberoende experter som utses av ministerkommittén.195 Staterna ska lämna in en rapport, 

innehållande fullständig information om rättsliga och andra åtgärder som vidtagits för att 

efterleva ramkonventionens principer, inom ett år efter ikraftträdandet. Därefter ska rapporter 

lämnas in regelbundet, vart femte år, och på begäran av ministerkommittén.196 Om staten inte 

lämnar in en rapport kan ministerkommittén låta den rådgivande kommittén starta 

övervakningsprocessen ändå. Kommittén granskar rapporterna och genomför vanligtvis 

landsbesök för att kunna föra en konstruktiv dialog med både myndigheter och civilsamhället, 

och antar sedan ett utlåtande (Opinion) som överlämnas till berörda myndigheter. Staten har 

möjlighet att inkomma med kommentarer på detta utlåtande inom fyra månader, och därefter 

blir utlåtandet och kommentarerna offentliga. Baserat på utlåtandet antar ministerkommittén 

en resolution (Resolution) med slutsatser och rekommendationer. Implementeringen av 

rekommendationerna stöds genom uppföljningsaktiviteter i staterna.197      

Ramkonventionen innehåller ingen definition av begreppet “nationell minoritet”. I 

arbetet med att skriva konventionen antogs en pragmatisk inställning då man insåg att det vid 

                                                 

 

191 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Factsheet. 
192 Framework Convention for the Protection of National Minorities, preambeln och Europarådet, 

Explanatory Report, punkt 13, 29. Ramkonventionen befattar sig inte med parternas hantering av internationell 

rätt i den interna rättsliga ordningen. 
193 Europarådet, Explanatory Report, punkt 13. 
194 Europarådet, Explanatory Report, punkt 31. 
195 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Factsheet. 
196 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Factsheet och 

Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Other Resolutions of the CM, 

Resolution (97) 10, punkt 21. 
197 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Factsheet. 
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tillfället var omöjligt att hitta en definition som kunde stödas av alla Europarådets 

medlemmar.198 Varje part till konventionen har därför ett visst bedömningsutrymme när det 

gäller att avgöra vilka grupper som ska omfattas. Detta beslut måste fattas i god tro och i 

enlighet med generella principer i internationell rätt, inklusive principen om rätten att själv få 

välja om man vill identifiera sig med en viss grupp eller inte, som finns i artikel 3. Individer 

får alltså själva bestämma om de vill behandlas som tillhörande en nationell minoritet eller 

inte, men beslutet måste baseras på objektiva grunder gällande deras identitet, som religion, 

språk, traditioner och kulturellt arv. Kommittén bedömer om konventionsstaterna godtyckligt 

utesluter vissa grupper som önskar omfattas av konventionen.199 

Enligt Finlands första rapport från 1999 till den rådgivande kommittén anges att Finland 

vid ratificeringen inte definierade vad som avses med “nationella minoriteter” i landet. I 

rapporter som lämnats in till FN-organ har dock i praktiken information om samer, romer, 

judar, tatarer, finlandsryssar och finlandssvenskar inkluderats.200 Anledningen till att Finland 

inte har gjort upp en lista på minoriteter som omfattas av ramkonventionen anges vara att det 

inte är regeringens uppgift att definiera dessa, “because the existence of minorities does not 

depend on a declaration by the Government but on the factual situation in the country”.201 

4.4.2 Åland i Finlands rapporter och den rådgivande kommitténs svar 

Till att börja med måste påpekas att den rådgivande kommittén naturligtvis inte har några 

kommentarer angående immigrationsflödena till Åland eller till Finland överhuvudtaget. 

Detta ligger inte inom ramkonventionens område. De kommentarer som kommittén har haft 

angående Åland kan dock klassificeras under kategorin integrationsbestämmelser enligt 

Kymlickas uppställda villkor. Åland nämns av den rådgivande kommittén och/eller Finland 

under artiklarna 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14 och 15. Alla Finlands kommentarer berör dock inte 

integration. Här följer de artiklar som övervakningen framför allt har berört: 3, 10 och 14. 

Artikel 3: 

1. Varje person som tillhör en nationell minoritet skall ha rätt att fritt välja att behandlas eller inte 

behandlas som sådan och ingen nackdel skall följa av detta val eller av utövandet av de rättigheter 

                                                 

 

198 Europarådet, Explanatory Report, punkt 12. 
199 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Factsheet. 
200 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Country-Specific 

Monitoring, Report submitted by Finland pursuant to article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for 

the Protection of National Minorities, 16 februari 1999, ACFC/SR(1999)003, s. 3.  
201 Europarådet, Report submitted by Finland 1999, s. 7. 
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som är förbundna med detta val. 

2. Personer som tillhör nationella minoriteter får utöva de rättigheter och åtnjuta de friheter som härrör 

från de principer som anges i denna ramkonvention, såväl enskilt som i gemenskap med andra.  

Artikel 10: 

1. Parterna åtar sig att erkänna att varje person som tillhör en nationell minoritet har rätt att fritt och 

utan ingripande använda sitt minoritetsspråk privat och offentligt, muntligt och skriftligt.  

2. I områden som av hävd eller i betydande antal bebos av personer som tillhör nationella minoriteter 

skall parterna, om dessa personer begär detta och om en sådan begäran motsvarar ett verkligt behov, 

sträva efter att så långt möjligt säkerställa de förutsättningar som skulle göra det möjligt att använda 

minoritetsspråket i förbindelser mellan dessa personer och de administrativa myndigheterna.  

3. Parterna åtar sig att tillförsäkra varje person som tillhör en nationell minoritet rätt att ofördröjligen, 

på ett språk som han eller hon förstår, bli underrättad om skälen för hans eller hennes anhållande och 

om innebörden av och orsaken till anklagelsen mot honom eller henne samt rätt att försvara sig på 

detta språk, om nödvändigt med bistånd av tolk utan kostnad.  

Artikel 14: 

1. Parterna åtar sig att erkänna att varje person som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt 

minoritetsspråk.  

2. I områden som traditionellt eller i betydande antal bebos av personer som tillhör nationella 

minoriteter skall parterna, om det finns ett tillräckligt behov, sträva efter att så långt möjligt och inom 

ramen för sina utbildningssystem tillförsäkra att personer som tillhör dessa minoriteter har 

tillfredsställande möjligheter till undervisning i minoritetsspråket eller till undervisning på detta 

språk.  

3. Stycke 2 i denna artikel skall genomföras utan att inverka på inlärningen av det officiella språket eller 

undervisningen på detta språk.202  

4.4.2.1 Första rapporteringsomgången 

För varje rapporteringsomgång finns en mall som staterna ska följa. Den första 

rapporteringsomgångens mall stadgar att rapporterna ska innehålla “information on the 

existence of so-called minority-in-minority situations in certain areas”.203 Som svar på detta 

skriver man i den finska rapporten följande: ”It can be said that the Finnish-speaking people 

living in the Province of Aland and the Inari Sami and the Skolt Sami constitute minorities 

within a minority. In Aland there are some 1.200 Finnish-speaking people, which is less than 

                                                 

 

202 Framework Convention for the Protection of National Minorities, svensk översättning: 

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter. 
203 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Outline for reports to be 

submitted pursuant to article 25 paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities, antagen av ministerkommittén 30 september 1998, ACFC/INF(98)1, punkt 2. 
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5 % of the population in Aland.”204 Därutöver nämns Åland i rapporten i följande 

sammanhang: De officiella språken i Finland är finska och svenska, men självstyrelselagen 

anger att det officiella språket på Åland är svenska (under artikel 5).205 Enligt 

självstyrelselagen har finska medborgare rätt att använda finska inför domstol och 

statsmyndigheter på Åland (artikel 10).206 Medan kommuner i riket kan vara antingen finsk-, 

svensk- eller tvåspråkiga är alla 16 kommuner på Åland enspråkigt svenska (artikel 11).207 

Inga mandat i riksdagen är reserverade för minoriteter, med undantag för ett mandat avsatt för 

Åland (artikel 15).208 Åland är en autonomi och självstyrelselagen anger att lagtinget ska 

representera Ålands befolkning. Administrationen tillhör landskapsregeringen och lagtinget 

stiftar lagar (artikel 15).209 

I den rådgivande kommitténs utlåtande framförs att landskapsregeringen borde ha 

konsulterats under arbetet med rapporten.210 Vid framtagandet av alla efterföljande rapporter 

och kommentarer har så också gjorts. Kommittén konstaterar att man i rapporten skriver att de 

finskspråkiga på Åland kan betraktas som en minoritet inom minoriteten. Texten fortsätter:    

Taking into account the level of autonomy enjoyed and/or the nature of the powers exercised by the 

Province of Åland, the Advisory Committee is of the opinion that the Finnish-speaking population there 

could also be given the possibility to rely on the protection provided by the Framework Convention as far 

as the issues concerned are within the competence of the Province of Åland. The Advisory Committee is 

of the opinion that Finland should consider this issue in consultation with those concerned.211 

Det är under kommentarerna till ramkonventionens artikel 3 som man gör denna anmärkning. 

Som nämndes ovan har parterna ett visst utrymme att ta särskilda omständigheter som råder i 

landet i beaktande när man bestämmer vem som ska omfattas av ramkonventionen, men att 

detta beslut måste tas i enlighet med generella principer i internationell rätt och de 

grundläggande principerna i artikel 3. Den rådgivande kommittén konstaterar av denna 

anledning att det är en del av dess uppgift att undersöka att parterna inte har gjort några 

godtyckliga eller oberättigade åtskillnader i behandlingen av personer och att kommittén 

                                                 

 

204 Europarådet, Report submitted by Finland 1999, s. 5. 
205 Europarådet, Report submitted by Finland 1999, s. 10. 
206 Europarådet, Report submitted by Finland 1999, s. 18. 
207 Europarådet, Report submitted by Finland 1999, s. 20. 
208 Europarådet, Report submitted by Finland 1999, s. 25. 
209 Europarådet, Report submitted by Finland 1999, s. 25. 
210 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Country-Specific 

Monitoring, Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, 

Opinion on Finland, 22 september 2000, ACFC/INF/OP/I(2001)002, s. 4. 
211 Europarådet, Advisory Committee, Opinion on Finland 2000, s. 5. 
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måste se till att principerna i artikel 3 har tillämpats på rätt sätt.212 

Nästa kommentar angående Åland görs under artikel 14. Den rådgivande kommittén 

noterar att enligt självstyrelselagen är undervisningsspråket svenska i skolor som bekostas 

med allmänna medel, om inte annat stadgas i landskapslag. Eftersom det inte finns någon 

sådan lag för tillfället, finns heller ingen undervisning på finska i landskapet. Finska lärs dock 

ut i det allmänna skolsystemet som ett eget ämne.213 Kommittén konstaterar följande: 

While recognising the specific constitutional status of the province, the Advisory Committee is of the 

opinion that it would be useful to examine to what extent the current situation concerning the status of the 

Finnish language in the education system of the Åland islands meets the demands of the Finnish-speaking 

population of the province [...].214  

En kommentar angående Åland görs också under artikel 15, som stadgar att parterna ska 

skapa nödvändiga förutsättningar för att de som tillhör nationella minoriteter effektivt ska 

kunna delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter, 

särskilt sådana som berör dem. Den rådgivande kommittén anser att den åländska 

självstyrelsen är ett viktigt system som bidrar till detta effektiva deltagande.215 I sina förslag 

till slutsatser och rekommendationer till ministerkommittén skriver den rådgivande 

kommittén, under artikel 14, att ministerkommittén bör konstatera att det inte finns 

undervisning på finska på Åland samt rekommendera att Finland undersöker i vilken 

utsträckning nuvarande situation möter den finskspråkiga befolkningens efterfrågan.216 

I beredningen av Finlands kommentarer till utlåtandet har landskapsregeringen nu 

hörts.217 Regeringen skriver att medan Finland är tvåspråkigt har Åland bara ett officiellt 

språk och fortsätter: 

                                                 

 

212 Europarådet, Advisory Committee, Opinion on Finland 2000, s. 5. 
213 Europarådet, Advisory Committee, Opinion on Finland 2000, s. 10 
214 Europarådet, Advisory Committee, Opinion on Finland 2000, s. 10-11. 
215 Europarådet, Advisory Committee, Opinion on Finland 2000, s. 11. 
216 Europarådet, Advisory Committee, Opinion on Finland 2000, s. 15-16. Under artikel 3 skriver man 

också att ministerkommittén bör konstatera att det skulle kunna vara möjligt att utvidga det personliga 
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217 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Country-Specific 
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efterföljande rapporter och kommentarer huruvida det är den finska regeringen eller den åländska 

landskapsregeringen som ligger bakom en formulering. 



52 

 

 

In December 1997 the legislative assembly of Åland gave its consent to the implementation of the 

Framework Convention in respect of those parts of the Convention that fall within the competence of the 

Province of Åland. Despite the general nature of the provisions of the Framework Convention, they help 

to draw attention to the status and needs of national minorities and increase respect for the identity of 

those minorities. Thus the Framework Convention was also found to partly contribute to the strong 

special status of the Province of Åland. The inhabitants of the Province of Åland are part of the Swedish-

speaking minority in Finland, enjoying special protection which aims at ensuring that similar rights also 

exist in the future.218  

Här menar man alltså att Åland har gett sitt bifall till ramkonventionen i tron att den ska 

hjälpa till att skydda Ålands speciella status. När det gäller huruvida de finskspråkiga på 

Åland kan betraktas som en minoritet inom minoriteten är den finska regeringens svar att de 

är en del av majoritetsbefolkningen när det kommer till landet som helhet.219 Angående 

undervisning på finska på Åland är den finska regeringens kommentar att den åländska 

självstyrelsen baseras på ett beslut fattat av NF år 1921. De grundläggande elementen i 

autonomin är språket, kulturen och de lokala sedvänjorna. Redan 1921 års beslut garanterade 

Ålands invånare deras svenska språk och att de lokala myndigheterna bara skulle vara 

skyldiga att tillhandahålla skolor på svenska.220 

This does not mean, however, that it would be prohibited to maintain Finnish schools, and nor must it be 

considered discrimination. The Finnish language is taught at schools in the Province of Åland and the 

Province has been receptive towards special solutions, such as remedial instruction in the Finnish 

language as well as other languages. It is worth observing, for example, that medical services are 

available in Finnish and there are also possibilities to broadcast radio and TV programmes in Finnish.221 

I ministerkommitténs mycket kortfattade resolution som avslutar den första 

rapporteringscykeln omnämns dock inte Åland.222  

4.4.2.2 Andra rapporteringscykeln 

I Finlands rapport som inleder den andra cykeln upprepas mycket av den första rapporten, 

som att de finskspråkiga på Åland kan ses som en minoritet i minoriteten under artikel 3223 
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223 Europarådet, Framework Convention for the Protection of National Minorities: Country-Specific 

Monitoring, Report submitted by Finland pursuant to article 25, paragraph 2 of the Framework Convention for 



53 

 

 

och att alla kommuner på Åland är svenskspråkiga under artikel 11.224 Landskapsregeringen 

har den här gången hörts under arbetet med rapporten.225 Åland har under artikel 3 fått ett eget 

avsnitt, där enspråkigheten, självstyrelsen, återföreningskampen och beslutet i Nationernas 

Förbund beskrivs: ”Finland is under an obligation to ensure the residents of [the] Åland 

islands a right to maintain the Swedish language, as well as their own culture and local 

traditions.”226 Dessutom nämns protokollet som rör Åland i Finlands anslutningsfördrag till 

EU. I detta avsnitt nämns också att Finlands nya språklag från 2004 inte rör Åland. Finska 

medborgare har dock rätten att använda finska i ärenden som rör dem själva inför domstol och 

statsmyndigheter.227 Ålands nämns även under artikel 1 (på finskt initiativ har FN:s Working 

Group on Minorities besökt Helsingfors och Mariehamn i januari 2004 för att närmare studera 

situationen för minoriteter i landet) artikel 5 (Ålands enspråkighet, men rätt att använda finska 

i domstol och med statsanställda), 8 (församlingarna på Åland utser en av 

lekmannamedlemmarna till stiftsfullmäktige) och 15 (Åland har en plats i riksdagen, 

beskrivning av Ålands autonomi).228 Ingenting nämns om finskspråkig utbildning.  

I den rådgivande kommitténs utlåtande noteras under artikel 3 att de finskspråkiga på 

Åland inte berörs i detalj i rapporten, men att kommittén hade möjlighet att diskutera deras 

situation med representanter för Åland under ett besök i landet.229 Vidare skrivs:  

Increasing dialogue should also be pursued by the central authorities and the authorities of Åland on the 

applicability of the Framework Convention to the Finnish-speaking population living in the province of 

Åland to the extent that those concerned show interest in such dialogue.230  

Kommittén konstaterar följande under artikel 4: 

The Advisory Committee notes that the European Commission has initiated infringement procedures 

against Finland concerning the lack of transposition of the Racial Equality Directive and the Employment 

Equality Directive in the Province of Åland. New measures are, however, being taken to address these 

issues in Åland: new provincial anti-discrimination legislation entered into force in December 2005, and 
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227 Europarådet, Report submitted by Finland 2004, s. 23. 
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the Ombudsperson against discrimination is expected to take her office in March 2006.231 

Den rådgivande kommittén har även informerats om de utmaningar som EU-medlemskapet 

har lett till för den konstitutionellt garanterade användningen av svenska i kontakterna mellan 

åländska och finska myndigheter, vilket nämns under artikel 10. Korrespondens med EU finns 

ofta inte tillgänglig på svenska, vilket betyder att åländska myndigheter måste läsa 

dokumenten på finska för att kunna behandla och kommentera dem i tid. Detta strider alltså 

mot självstyrelselagen.232 Kommittén välkomnar under artikel 14 det faktum att åländska 

myndigheter var beredda att diskutera undervisningssituationen för finskspråkiga i landskapet 

vid kommitténs besök. Ett antal föräldrar har begärt en viss andel undervisning på finska i 

skolor och förskolor på Åland, men dessa förslag har inte fått stöd av åländska myndigheter. 

Enligt landskapets myndigheter reflekterar den nuvarande situationen Ålands speciella status 

som enspråkigt område. Möjligheten finns att läsa finska som andra främmande språk från 

och med femte klass och stödundervisning finns tillgänglig där finska kan användas. 

Myndigheterna konstaterar att nuvarande lagstiftning inte utesluter privata utbildningsinitiativ 

på finska så länge som allmänna medel inte används till detta.233 Kommittén avslutar:  

The Advisory Committee considers that further dialogue should be pursued on Finnish language 

education in Åland with a view to determining if and how the proposals for Finnish language instruction 

in pre-school and primary schools could be followed up, in the private or public sphere, in a manner that 

would not prejudice the status, protection and promotion of the Swedish language as the only official 

language of the province.234 

I Finlands kommentarer, under artikel 3, upprepar man att Ålands självstyrelse bygger på ett 

beslut i Nationernas Förbund och att befolkningen då garanterades sitt språk, sin kultur och 

självstyrelse. Här tillägger man dock: “The provisions of the Act [on the Autonomy of the 

Åland Islands] may only be amended on a joint decision of the Finnish Parliament and the 

Åland Parliament, through the procedure applied to the enactment of the Constitution.”235 

Även om man skulle vilja kan man alltså inte ensidigt från Finlands sida ändra på 

självstyrelselagen. Angående ovannämnda EU-direktiv skriver man att Åland har lagstiftat 
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233 Europarådet, Advisory Committee, Second Opinion on Finland 2006, s. 26. 
234 Europarådet, Advisory Committee, Second Opinion on Finland 2006, s. 26. 
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om diskriminering och införandet av en diskrimineringsombudsman och en 

diskrimineringsnämnd.236 Under artikel 9 konstaterar man att Åland får ett bidrag med 

ändamålet att stöda massmedia.237 Regeringen kommenterar inte den rådgivande kommitténs 

påpekande om EU-korrespondens mellan åländska och finska myndigheter.238 Under artikel 

14 kommenteras återigen undervisning för finskspråkiga på Åland. Man tillägger här, i linje 

med vad man skriver under artikel 3, följande: 

Under section 18 of the Act, Åland has legislative powers, among others, in respect of education, 

apprenticeship, culture, sport and youth work. Accordingly, the Government of Finland has no 

competence to decide on the status of the Finnish-speaking minority in the Åland Islands.239 

Man tillägger att det inte är obligatoriskt att lära sig finska på Åland, även om de flesta elever 

läser finska som frivilligt ämne från och med årskurs fem. Självstyrelselagen ger studenter 

som har gått ut skolan på Åland tillträde till svenskspråkiga eller tvåspråkiga 

utbildningsinstitutioner i Finland oavsett om studenten uppfyller de normala kraven på 

finskakunskaper eller inte.240 I ministerkommitténs resolution som avslutar den andra 

rapporteringscykeln nämns Åland inte.241  

4.4.2.3 Tredje rapporteringscykeln 

I Finlands tredje rapport hänvisar man under artikel 3 till föregående rapport under rubriken 

Åland.242 Under artikel 4 nämns diskrimineringsombudsmannen, som är ansvarig för att 

främja jämlikhet och förebygga diskriminering på grund av etnicitet, religion, 

funktionshinder, ålder, sexuell läggning och kön.243 Under artikel 10 nämns Åland i samband 

med användningen av svenska i kontakt med myndigheter. Man konstaterar att 

självstyrelselagen har egna språkstadganden och att Ålands kommuner är svenskspråkiga.244 

Under samma artikel diskuteras EU-korrespondensen: 
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for the Protection of National Minorities, 17 februari 2010, ACFC/SR/III(2010)001, s. 19. 
243 Europarådet, Third Report submitted by Finland 2010, s. 21.  
244 Europarådet, Third Report submitted by Finland 2010, s. 55. 



56 

 

 

Decision no. 3433/2/06 of the Deputy Parliamentary Ombudsman concerned problems brought up by the 

Provincial Government of Åland relating to the translation of domestic preparatory documents in matters 

pertaining to the European Union and the languages spoken in the preparatory meetings. As a conclusion, 

the Deputy Ombudsman stated that the full and equal participation of the authorities of the Province in 

the preparation of matters pertaining to the EU within the meaning of Section 59 a, subsection 1 of the 

Act on the Autonomy of Åland (2004/68) requires that the domestic preparatory documents drawn up by 

the Government be written in Swedish in line with Section 38 of the Act, when they are to be transmitted 

to the authorities of the Province. In spring 2007, the Government Secretariat for EU Affairs launched a 

process with the intention of reviewing and, if needed, revising all existing instructions on the preparation 

of EU-related matters. The revision of the instructions concerning Åland will be carried out in 

cooperation between the Provincial Government of Åland and the Ministry of Justice.”245 

Under artikel 14 tas återigen undervisning på finska på Åland upp. Förutom en upprepning av 

saker som tidigare skrivits tillägger man också: 

According to Section 17(4) of the Basic Education Act of the Province of Åland (1995:18), children who 

have a mother tongue other than Swedish shall, as far as possible, be provided with supportive instruction 

in their mother tongue on a fixed-time basis. The Ålandic society is open to seek special solutions for 

providing instruction for the Finnish population. The health care services available in Finnish have well 

met the needs of the Finnish population group, as have the radio and TV programmes transmitted in 

Finnish.246 

I den rådgivande kommitténs utlåtande står följande under artikel 3: 

As regards the Finnish-speaking population living in the Swedish-speaking province of Åland, the 

Advisory Committee notes that the issue is again only sparingly addressed in the third State Report but is 

not aware of any expression of interest among representatives of this group in the protection of the 

Framework Convention nor complaints as to infringements of their rights in the light of the 

Convention.247 

Under artikel 10 tar man upp EU-korrespondensen: 

Finally, the Advisory Committee notes with concern the ongoing controversy between the authorities of 

Åland and the central authorities with regard to the availability of relevant legal and other documentation 

in Swedish, particularly in the EU context. The Advisory Committee was informed that the Åland 

authorities often receive belated requests to comment on draft EU legislation in Finnish which prevents 

them from indicating their concerns within the time limit allotted. [...] The Advisory Committee further 
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encourages the authorities at central level as well as the authorities in the province of Åland to enter into a 

constructive dialogue and find pragmatic solutions to meet the requirements of Swedish language 

documentation as provided for in the Autonomy Act of Åland.248 

Under artikel 14 tar man den här gången inte upp undervisning på finska på Åland.249 Åland 

nämns inte varken i Finlands kommentarer250 eller i ministerkommitténs resolution.251  

4.4.2.4 Fjärde rapporteringscykeln 

Den fjärde rapporteringscykeln har i skrivande stund just inletts. Finland lämnade in sin 

rapport den 27 januari 2015 och den publicerades av Europarådet den 8 april. Det står mycket 

om Åland denna gång, men eftersom fokus för denna uppsats är den rådgivande kommitténs 

kritik kommer här endast en kortare sammanfattning. Detta ger en föraning om vad 

kommittén kommer att kommentera i den fortsätta övervakningen.  

I denna rapport har Åland fått ett längre avsnitt än tidigare med rubriken “Special status 

of the Åland Islands” under artikel 3. Här redogörs återigen för beslutet i Nationernas 

Förbund, EU-anslutningen, Ålands enspråkiga status och så vidare. Man skriver att Åland är 

ett pluralistiskt samhälle med ungefär 90 nationaliteter och 50 språk representerade.252 Om 

kommunikationen mellan åländska och finska myndigheter står att justitieministeriet har 

publicerat vägledning angående Ålands ställning i lagstiftningsprocessen och i EU-ärenden. 

Anställda vid landskapsregeringen anser att många men inte alla tjänstemän vid 

justitieministeriet följer denna vägledning och försöker underlätta landskapets deltagande i de 

nationella förberedelserna av EU-relaterade ärenden. Översättningarna till svenska tar ofta så 

lång tid att perioden för att lämna kommentarer hinner löpa ut. Om det är möjligt får 

landskapsregeringen extra tid. Landskapsregeringen anser att statsmyndigheterna måste 

snabba upp översättningsprocessen genom att skjuta till mer resurser så att landskapet kan 

delta effektivt i förberedelserna av EU-ärenden. Rörande andra dokument än EU-lagstiftning, 
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exempelvis angående ramkonventionen, noterar landskapsregeringen att det vore önskvärt att 

den rådgivande kommitténs utlåtanden översattes till svenska.253 

Angående finskspråkiga personer på Åland står att medan kommittén tidigare har fört 

fram att dessa kan betraktas som en minoritet inom minoriteten, har landskapets myndigheter 

tolkat ramkonventionen så att de berörda minoriteterna ska utgöra en minoritet ur ett 

nationellt perspektiv. Finska definieras inte som ett landsdels- eller minoritetsspråk under den 

Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.254 Texten fortsätter: 

The Provincial Government notes that the Finnish speaking population in Åland according to the 

Province's authorities have not been considered to be a minority in the sense of the Framework 

Convention – thus the Finnish language is not legally considered to have rights under the Convention and 

must therefore not be subject to scrutiny by the Committee. However, the Provincial Government 

believes that Finnish-speakers’ rights should be respected in the context of the Autonomy Act's 

provisions. [...] The Åland society is open to special solutions such as supporting education in students’ 

mother tongue. As far as other features are concerned that are maintained by the Province it can be 

concluded that problems do not exist e.g. in medical attendance in terms of the ability to cope in the 

Finnish language. Also, there is access to radio and television broadcasts in Finnish.”255 

Här finns också ett stycke om Ålands ombudsmannamyndighet där myndighetens 

arbetsuppgifter beskrivs. Angående språk står att myndigheten är till för alla ålänningar och 

att några åtgärder riktade specifikt mot den finska minoriteten inte har vidtagits. I statistiken 

över fall från de senaste fem åren har inget angående diskriminering av någon av de nationella 

minoriteterna registrerats.256 Man redogör för behörighetsfördelningen mellan landskapet och 

riket inom diskrimineringsområdet och för ÅSUB:s studie över förekomsten av 

diskriminering på Åland.257 Man tar också upp Ålands problem med upphovsrätten: 

Åland, which is monolingual Swedish, has a problem that copyright treaties are often limited on country-

by-country basis, which leads to the fact that Åland cannot partake of all programs from Sweden via TV 

and Internet. Linguistic minorities have a need to be able to take part in cultural and current affairs in 

their own language from another state, which the current territorial restrictions in international copyright 

prevents. 

Another problem that Åland experiences relating to availability of Swedish media is that Swedish 
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purchase and free applications for mobile phones and tablets are not available for the individual Åland 

user; this is due to the so-called geoblocking. Similarly, Åland teachers do not have access to a variety of 

educational tools and other educational Swedish language material on the web. It is a substantial 

disadvantage for Åland, both educational and cultural, that the province does not have access to such 

material from Sweden.258 

Rapporten tar också upp möjligheterna och svårigheterna för den åländska polisen att arbeta 

på svenska259 och problem inom sjukvården som uppstår till följd av att en del litteratur och 

material bara finns tillgängligt på finska.260 Allt som rör Åland har samlats under artikel 3. 

4.4.2.5 Sammanfattning 

Under artikel 3 för den rådgivande kommittén i alla tre utlåtanden fram att den finskspråkiga 

befolkningen på Åland kan ses om en minoritet inom minoriteten och som sådan vara föremål 

för skydd under ramkonventionen. Landskapsregeringen menar dock att de finskspråkiga inte 

är en minoritet på Åland utan en del av den finskspråkiga majoriteten i landet som helhet. 

Under artikel 14 ifrågasätter kommittén i det första och andra utlåtandet på samma sätt om 

undervisningen i/på finska på Åland möter den finskspråkiga minoritetens behov. 

Landskapsregeringen och den finska regeringen för fram beslutet i Nationernas Förbund, 

enligt vilket Åland inte har någon skyldighet att ordna utbildning på andra språk än svenska, 

samt att det inte är förbjudet att grunda privata skolor på finska och att landskapets 

myndigheter är öppna för stödundervisning på elevernas modersmål. 

Dessa påpekanden rör båda de integrationsbestämmelser som Kymlicka menar är 

nödvändiga för den nationella minoriteten att ha inflytande över. Den åländska 

integrationspolitiken har hittills byggt på att alla inflyttade, oavsett om de kommer från det 

finskspråkiga Finland eller någon annanstans ifrån, ska integreras i den svenskspråkiga 

befolkningen. Det åländska nationalitetsskyddet skapades som ett skydd gentemot 

förfinskning. Om Åland skulle bli tvunget att behandla de finskspråkiga som en minoritet med 

särskilda rättigheter skulle man behöva ändra på sina integrationsprinciper. Ett erkännande av 

de finskspråkiga på Åland som en nationell minoritet skulle förmodligen innebära att 

finskspråkiga skulle ha rätt att använda finska också inför åländska myndigheter samt att 

Åland skulle vara tvunget att tillhandahålla utbildning på finska. Det bör dock påpekas att 
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kommittén påpekar Ålands speciella status och att åtgärder inte bör inkräkta på den.  

Under artikel 10 kommenterar den rådgivande kommittén det faktum att användningen 

av svenska som kommunikationsspråk mellan åländska och finska myndigheter brister, 

speciellt när det gäller EU-ärenden som kräver snabb behandling. Om denna kommunikation 

skulle fungera på svenska är det naturligtvis något som skulle stärka svenskan som 

myndighetsspråk på Åland, ett av de områden som Kymlicka för fram som viktigt för den 

nationella minoriteten att ha inflytande över. 

Därutöver diskuteras också i det andra utlåtandet under artikel 4 bristerna på Åland när 

det gäller implementeringen av EU:s jämlikhetsdirektiv. Detta har dock åtgärdats och kräver 

ingen vidare diskussion i denna uppsats. 

4.4.3 Övriga dokument från Europarådet 

Ovan redogjordes för de dokument som producerats under den rådgivande kommitténs 

övervakningsprocess. I detta avsnitt har den förklarande rapporten och de tre tematiska 

kommentarer som kommittén hittills publicerat också granskats, för att leta efter mer 

generella uttalanden på de områden där kommittén kommenterat Åland.261  

För det första kan noteras att den rådgivande kommittén nämner situationer med 

minoriteter i minoriteten i kommentarerna om språkliga rättigheter: 

I ett litet antal länder har den rådgivande kommittén övervägt situationen för personer som tillhör 

majoritetsbefolkningen och som bor i områden i landet där de utgör en minoritet. De språkliga 

rättigheterna i dessa situationer, med en ”majoritet i en minoritet”, kräver enligt den rådgivande 

kommitténs uppfattning liknande skyddsåtgärder som för personer som tillhör nationella minoriteter.262 

Fotnoten tillägger att ett “liknande förhållningssätt bör tillämpas även i fråga om situationer 

med en s.k. minoritet i en minoritet.”263 För det andra skriver kommittén visserligen i sina 

utlåtanden att man endast vill ha åtgärder som inte inkräktar på Ålands speciella status, men i 

dokumenten som undersökts här kan det ändå anas en viss oförmåga hos ramkonventionen 

och kommittén att förstå och hantera enheter på lägre nivå än staten, som i artikel 6 (1): 
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Parterna skall uppmuntra en anda av tolerans och mellankulturell dialog och vidta effektiva åtgärder för 

att främja ömsesidig respekt och förståelse samt samarbete mellan alla personer som bor på deras 

territorium, oavsett dessa personers etniska, kulturella, språkliga eller religiösa identitet, särskilt på 

utbildnings- och kulturområdet samt inom massmedia.264  

Den förklarande rapporten tillägger att målet med paragrafen är att stärka den sociala 

sammanhållningen.265 I den tematiska kommentaren om språkliga rättigheter står att denna 

artikel är tillämplig på alla personer som bor inom en konventionsstats territorium.  

Denna bestämmelse är riktad till samhället i stort och kräver en politik som avspeglar och främjar 

mångfald, undanröjer hinder och uppmuntrar kontakter och samarbete mellan personer som tillhör olika 

grupper, särskilt inom utbildning, kultur och massmedia. Skyldigheten att främja tolerans och ömsesidig 

förståelse och att bekämpa varje form av diskriminering underbygger således alla språkliga rättigheter.266  

Det problematiska här är alltså formuleringen ”mellan alla personer som bor på deras 

territorium”. Utbildning, kultur och massmedia är områden där Åland har egen behörighet. 

Artikel 6 har inte föranlett några kommentarer från kommittén angående Åland, men 

formuleringarna ovan kan ses som exempel på det faktum att ramkonventionen ser staten som 

en enda enhet inom vilken social sammanhållning ska skapas. Artikel 14 (3) föreskriver därtill 

att rätten för personer som tillhör nationella minoriteter att få undervisning i minoritetsspråket 

eller undervisning på detta språk ska genomföras utan att inverka på inlärningen av det 

officiella språket eller undervisningen på detta språk. Den förklarande rapporten tillägger att 

det i stater där det finns mer än ett officiellt språk är upp till staten att lösa denna fråga, men 

social sammanhållning nämns också här: “Indeed, knowledge of the official language is a 

factor of social cohesion and integration.”267 Genom artikel 5 (2) i ramkonventionen hindras 

inte parterna från att vidta åtgärder i enlighet med sin allmänna integrationspolitik. På så sätt 

erkänns, återigen, vikten av social sammanhållning och reflekterar preambelns önskemål om 

kulturell mångfald som en berikande faktor, och inte en splittrande, enligt den förklarande 

rapporten.268 Dessa formuleringar behöver dock inte vara till nackdel för Åland om 

landskapet ses som den enhet inom vilken social sammanhållning ska skapas. 

                                                 

 

264 Framework Convention for the Protection of National Minorities, svensk översättning: 

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter, art. 6(1). 
265 Framework Convention for the Protection of National Minorities – Explanatory Report, § 49. 
266 Europarådet, Kommentar nr 3: Språkliga rättigheter enligt ramkonventionen för personer som tillhör 

nationella minoriteter, s. 23, punkt 32. 
267 Framework Convention for the Protection of National Minorities – Explanatory Report, §§ 78-79. 
268 Framework Convention for the Protection of National Minorities, art. 5 (2) och Framework Convention 

for the Protection of National Minorities – Explanatory Report, § 46. 



62 

 

 

5 Avslutning 

5.1 Diskussion 

Har då nationalismen på Åland utvecklats i enlighet med Kymlickas teori om ett samband 

mellan å ena sidan den nationella minoritetens inflytande över immigrationsflöden och 

integrationsbestämmelser och å andra sidan förekomsten av etnisk eller medborgerlig 

nationalism? Kymlickas teori hävdar att en nationell minoritet, precis som en majoritet, kan 

lämna en etnisk nationalism och istället anta en medborgerlig nationalism om minoriteten får 

ett tillräckligt inflytande över immigration och integration. Detta på grund av att nyinflyttade 

då integreras i minoriteten istället för majoriteten, och minoriteten kan då uppleva att 

invandrarna bidrar till deras samhälle istället för att utgöra ett hot mot deras kultur och språk. 

Den åländska nationalismen vid två tidpunkter har klassificerats med hjälp av idéanalys 

och de två konstruerade idealtyperna av etnisk och medborgerlig nationalism. I avsnitt 4.1 

konstaterades att den nationalistiska retoriken under återföreningskampen åren 1917-1921 

hade tydligt etniska drag i de officiella framställningar som Ålandsrörelsens ledare 

producerade. Det är dock inte bara här man finner tankar om att definitionen av ett folk är 

beroende av blodsband och ursprung, utan dessa finns representerade också i dokument från 

Sverige och NF. Denna etniska nationalism är mer allmänt typisk för tidpunkten.  

Efter att Åland hade fått självstyrelse år 1921 har den åländska uppfattningen av nationen 

dock ändrats. Genom en kartläggning i avsnitt 4.3 konstaterades att behörigheten på 

immigrationsområdet har varit och är liten, men garantier i Ålandsöverenskommelsen och 

senare hembygdsrättens skapande hade syftet att göra inflyttning från Finland mindre 

attraktivt. Dessutom bestämmer de åländska kommunerna över flyktingmottagandet. Ålands 

myndigheter, domstolar och skolor har alltid fungerat på svenska, vilket har bidragit till att 

säkerställa att invandrare till landskapet integreras i den svenskspråkiga befolkningen. Den 

åländska hanteringen av behörigheten på integrationsområdet visar på en uppfattning om att 

medlemskap i den samhälleliga kulturen inte är beroende av etnicitet, utan av att man lär sig 

språket och genom hemvisttiden visar att man har för avsikt att förbli bosatt på Åland. Avsnitt 

4.2 visade att samtliga av de etablerade åländska partierna idag är positiva till invandring. En 

del av dem väljer att tala om ”nya ålänningar”. Partierna vill ha invandring för att förebygga 

arbetskraftsbrist, men man talar också om flyktingmottagande. Samtliga partier anger språket 

som viktigt när det gäller integration, men enligt Kymlickas analys är detta ett drag som är 

vanligt också hos nationalismer som kallar sig medborgerliga. Partierna vill att 
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hembygdsrätten frånkopplas från det finska medborgarskapet, vilket skulle göra det lättare för 

invandrare från andra länder än Finland att delta i politiken. Den åländska nationalismen har 

således idag tydligt merborgerliga drag, och utvecklingen har följt Kymlickas teori om att 

nationella minoriteter kan anta en medborgerlig nationalism om de får det nödvändiga 

inflytandet över immigration och integration. 

Den tidigare etniska nationalismen och den nuvarande medborgerliga nationalismen 

skiljer sig åt i alla tre kategorier i idealtyperna, det vill säga hur man blir en del av nationen, 

vad som binder nationen samman och om nationen är inkluderande eller exkluderande 

gentemot invandrare. Det enda som är gemensamt är betoningen av det svenska språket, 

vilket enligt Kymlicka är ett vanligt drag hos både medborgerlig och etnisk nationalism. 

För att definitivt kunna avgöra vilken anledningen är till att de åländska politikerna 

lämnat den etniska nationalismen skulle en mer omfattande undersökning av den 

nationalistiska retorikens utveckling på Åland behöva göras. Hur formulerade man sig mellan 

åren 1921 och 2011? När skedde förändringen? Sammanfaller den med någon viss typ av 

politiska beslut? Oavsett detta bekräftar fallet Åland Kymlickas teori om att också 

minoritetsnationalism kan utvecklas från etnisk till post-etnisk medborgerlig nationalism. 

Dessutom finns i det undersökta materialet också saker som tyder på att ålänningarna inte var 

generellt fientligt inställda mot invandring år 1917-1921, utan att man var rädd för att tryckas 

undan av finskspråkiga invandrare. Det man framför allt brydde sig om var således att 

invandringen inte skulle vara alltför stor, att den åländska jorden inte skulle köpas upp av 

utlänningar, samt att de som invandrade skulle integreras i den svenskspråkiga befolkningen. 

Detta tyder alltså på att begränsningarna i röst- och jordförvärvsrätt och språkstadgandena kan 

ha bidragit till utvecklingen mot medborgerlig nationalism. 

Denna undersöknings resultat stämmer också överens med Wisthalers och Östs, som kom 

fram till att de åländska regeringspartierna i stor utsträckning är välkomnande mot invandring. 

Också de härleder detta till att språket och kulturen på Åland varit skyddade sedan år 1921. 

Det är intressant att notera att Åland hittills inte har följt senare tids utveckling gällande 

framväxten av främlingsfientliga partier i Norden och övriga Europa. Denna uppsats kan dock 

inte avgöra om detta har något att göra med Ålands särskilda behörighet över integrationen. 

De grundläggande bestämmelserna i självstyrelselagen kan bara se till att invandrare väljer att 

integreras i den svenskspråkiga befolkningen istället för den finskspråkiga – om integrationen 

fungerar effektivt eller inte beror sedan på detaljer i landskapslagar, -förordningar och hur det 

ser ut i praktiken. Den utomnordiska invandringen kom igång på Åland först på 1990-talet. 
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Fram till dess kom inflyttarna främst från Sverige och Finland och integrationen handlade då 

närmast om att de finska invandrarna skulle lära sig svenska – kulturellt är skillnaden sist och 

slutligen inte så stor. Hur Åland framöver kommer att hantera en växande mångkultur säger 

den här uppsatsen inget om. Man har åtminstone tillsvidare de nödvändiga instrumenten för 

att se till att invandrare också fortsättningsvis integreras i den svenskspråkiga befolkningen, 

och utgångspunkten är en positiv inställning till invandring och mångkultur. I höstens val 

verkar det dock som att främlingsfientliga grupper för första gången kommer att delta. 

Hur kan då Europarådets rådgivande kommittés utlåtanden utifrån Kymlickas teori tolkas med 

avseende på Ålands immigrations- och integrationsbestämmelser? Övervakningen av 

ramkonventionens implementering i Finland med avseende på Åland redogjordes för i avsnitt 

4.4, och kommittén har framför allt kommenterat Åland under artiklarna 3, 10 och 14. 

Kommittén har hittills fört fram tanken att de finskspråkiga på Åland kan ses som en 

minoritet inom minoriteten, vilken också kan åtnjuta de rättigheter som ramkonventionen 

stadgar. Detta skulle kunna innebära en skyldighet för myndigheter att tillhandahålla fler 

tjänster på finska, men skulle framför allt kunna innebära att de finskspråkiga på Åland skulle 

kunna kräva offentligt finansierade skolor eller undervisning på finska, vilket står i strid med 

Ålandsöverenskommelsen från år 1921 och gällande självstyrelselag. Den nationella 

minoritetens inflytande över just undervisnings-, domstols- och myndighetsspråk är ett av de 

kriterier som Kymlicka framhäver. Om det finns en möjlighet för invandrare att välja mellan 

undervisning på majoritets- eller minoritetsspråket finns det, enligt Kymlicka, tydliga 

incitament för dem att välja majoritetens språk. Detta förslag från den rådgivande kommittén 

skulle alltså undergräva det åländska inflytandet på integrationsområdet, om invandrare till 

Åland fick möjlighet att välja mellan att låta barnen gå i svensk- eller finskspråkiga skolor.  

Nu måste dock understrykas att kommittén bland annat i sitt utlåtande från år 2000 

framför att de endast vill ha åtgärder som inte inkräktar på Ålands speciella status. Man talar 

heller aldrig om att införa finskspråkiga skolor, utan endast om undervisning på finska. I sin 

mest extrema form skulle alltså kommitténs förslag allvarligt inkräkta på det åländska 

nationalitetsskyddet – i en mildare form skulle det på sin höjd innebära 

hemspråksundervisning, som enligt den åländska grundskolelagen redan om möjligt bör 

ordnas. Detta skulle idag tack vare internet och tekniska hjälpmedel inte behöva innebära en 

stor utgift för kommunerna och kan på så sätt lättare stödas av lagting och landskapsregering.  

I det senaste utlåtandet är kommitténs kommentarer till skillnad från tidigare ytterst 

kortfattade. Man konstaterar helt enkelt att såvitt kommittén vet har det inte uttryckts något 
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intresse bland de finskspråkiga på Åland att åtnjuta skydd under ramkonventionen och lämnar 

frågan där. Detta kan anses märkligt med tanke på att man i föregående rapport skriver om de 

föräldrar som begärt extra undervisning i finska. Oavsett detta innebär kommitténs senaste 

utlåtande att om intresse uttrycks bland de finskspråkiga på Åland, kan de också komma att 

skyddas av ramkonventionens föreskrifter. 

För att följa Kymlickas sätt att resonera kan integration i nationella minoriteter med viss 

självbestämmanderätt sägas ha en extra dimension jämfört med integration i 

majoritetsbefolkningar. För att invandrare ska integreras i majoriteten måste man lyckas med 

att få dem att lära sig språket. För att invandrare ska integreras i minoriteten krävs inte bara att 

lyckas få dem att lära sig ett språk – man måste lyckas få dem att lära sig rätt språk. Åland har 

idag möjligheten att se till att invandrare väljer att lära sig svenska i första hand. Det åländska 

nationalitetsskyddet är dock unikt, och exempelvis Quebec och Katalonien har inte alls lika 

omfattande möjligheter att se till att invandrare väljer franska respektive katalanska istället för 

engelska respektive kastiljanska.  

Kommittén har även påpekat den bristande användningen av svenska i EU-ärenden i 

kommunikationerna mellan åländska och finska myndigheter. Kymlicka anger offentliga 

tjänster som ett exempel på där den nationella minoriteten bör kunna bestämma vilket språk 

som ska användas, och detta påpekande stärker naturligtvis användningen av svenska som 

myndighetsspråk på Åland. Gällande EU-korrespondensen är det inte myndigheternas 

kommunikation utåt det handlar om, men om kommunikationen mellan åländska och finska 

myndigheter fungerar på svenska minskar det de åländska myndigheternas anställdas behov 

av att kunna finska.  

Övervakningen av ramkonventionens förverkligande har hittills alltså både bjudit på förslag 

som skulle stärka det åländska nationalitetsskyddet och som skulle försvaga det. Vad skulle 

detta kunna innebära för den åländska nationalismen? I avsnitt 1.4 påpekades att denna 

diskussion blir omvänd gentemot vad Kymlicka skriver om. Han skriver att en nationell 

minoritet kan gå från en etnisk till en medborgerlig nationalism, men uttalar sig inte om 

minoriteten skulle kunna göra tvärtom om man fråntogs den nödvändiga behörigheten. Låt 

oss dock anta detta. Om den rådgivande kommittén då för fram förslag som inskränker den 

åländska behörigheten på integrationsområdet (eftersom ramkonventionen inte behandlar 

immigration), och dessa inskränkningar är tillräckligt allvarliga och dessutom genomförs, 

skulle alltså ålänningarna kunna bli mer fientligt inställda gentemot invandring. I första hand 

kanske gentemot de finskspråkiga; i förlängningen även mot andra inflyttare om de väljer att 
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integreras i den finskspråkiga befolkningen. Om den rådgivande kommittén däremot för fram 

förslag som går i linje med den gällande åländska integrationspolitiken, och dessa förslag 

genomförs, gynnar detta då förstås den åländska positiva inställningen gentemot invandring. 

Sedan är det en annan fråga var gränsen för den åländska toleransen går. 

Hemspråksundervisning skulle kanske vara möjlig, och då inte bara för barn med 

finskspråkiga föräldrar utan också för barn med andra modersmål, speciellt idag när denna 

undervisning inte skulle behöva tära på landskapets resurser i lika hög grad utan skulle kunna 

utföras med digitala hjälpmedel. Finskspråkiga skolor är inte heller förbjudna, utan måste bara 

i så fall bekostas privat. På ett annat ställe, med en annan historia, eventuellt med större 

befolkning och en annan befolkningssammansättning skulle kanske mer vittgående åtgärder 

vara möjliga. Det är också möjligt att en annan kombination av immigrations- och 

integrationsbestämmelser skulle kunna fungera på Åland. Om den finskspråkiga invandringen 

begränsades skulle åländska myndigheter kanske kunna tänka sig att stödja undervisning på 

finska (och andra språk). En begränsning är dock en ytterst hypotetisk tanke som inte kommer 

att genomföras i verkligheten, dels för att Åland eftersträvar immigration, dels för att Åland 

som del av EU och Norden måste följa mellanstatliga överenskommelser på 

migrationsområdet. Som nämndes i avsnitt 1.1 är minoritetsskydd ett område som behöver 

ständig utveckling och anpassning, och att börja ta hänsyn till de egna minoriteterna kan vara 

ett steg som den åländska självstyrelsen någon gång måste ta.  

Denna diskussion måste ses mot bakgrunden av att det finska fastlandet blir allt mer 

enspråkigt finskt. Åland har en unik situation på det sätt att svenska språket faktiskt är 

officiellt språk tillsammans med finska i Finland. Detta har gjort en sådan bestämmelse som 

att kommunikationen mellan landskapets och rikets myndigheter ska ske på svenska möjlig – 

det bör finnas statligt anställda som kan svenska inte bara för ålänningarnas skull, utan även 

för finlandssvenskarnas. Men andelen svenskspråkiga i Finland minskar, och som Stenius 

skriver väcker språkfrågan inte särskilt starka känslor förutom när det gäller tvångssvenskan i 

skolorna. På Åland har dock känslorna förblivit starka, och svenska språket är en av 

hörnstenarna i den åländska identiteten. Kan Åland verkligen förbli enspråkigt svenskt i ett 

allt mer enspråkigt finskt Finland? 

Kymlickas villkor kan sägas vara än mer nödvändiga på Åland än på andra ställen, 

eftersom nationalismen här en gång handlade främst om språk, kultur och traditioner. Det var 

år 1921 inte en fråga om att ålänningarna ville styra sig själva, utan enbart en fråga om att 

man ville bestämma sin statstillhörighet på egen hand. Efterhand har en vilja att styra sig själv 
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utvecklats, det Kymlicka kallar la survivance, och som Allardt Ljunggren kommer fram till 

definierar ålänningarna sig själva idag i första hand som ålänningar och inte som svenskar 

eller finländare. Detta alltså till skillnad från exempelvis Skottland och Katalonien som har en 

lång tidigare historia av självstyre och till och med självständighet. 

Det bör dock påpekas att incitamenten för invandrare att integreras i majoriteten kanske 

är starkare i de regioner som Kymlicka tar som exempel, eftersom dessa regioner inte har 

någon närliggande kin-state. På svenska har detta begrepp översatts till fadderstat. Sverige är 

Ålands kin-state, alltså det land där minoritetens språk och kultur är i majoritet. Frankrike får 

ses som Quebecs fadderstat, men ligger på andra sidan Atlanten; Katalonien har 

överhuvudtaget ingen fadderstat; i Skottland är det inte en fråga om språk utan om historiskt 

självbestämmande. För Ålands del är svenska ett större språk än finska när det gäller antalet 

modersmålstalare.269 Invandrare skulle därför kunna se anledningar att ändå välja svenska 

framför finska eftersom möjligheten att flytta till Sverige då öppnar upp sig. Finskspråkiga 

invandrare, däremot, kanske också estniska, skulle dock ha större anledning att välja 

finskspråkiga skolor. 

På liknande sätt fast tvärtom kan argumenteras för att det är ännu viktigare att invandrare 

väljer att integreras i minoriteten på Åland än i de regioner som Kymlicka undersöker, helt 

enkelt på grund av Ålands litenhet. Kymlicka utgår från minoriteter som har betydligt större 

folkmängder än Åland, till exempel Quebec (8 miljoner invånare), Katalonien (7,6 miljoner), 

Baskien (3 miljoner) och Skottland (5,3 miljoner). Åland med sina 29 000 invånare kan anses 

betydligt mer sårbart än dessa större regioner. Litenheten i kombination med närheten till 

fadderstaten Sverige är dessutom en svaghet för Åland på det sätt att det är ytterst lätt, 

språkligt och kulturellt, för ålänningar att emigrera några mil västerut om man exempelvis 

inte får jobb på grund av bristande kunskaper i finska. Den åländska befolkningen kan således 

genom migration långsamt bytas ut mot en tvåspråkig och till slut enspråkigt finsk befolkning. 

Även om den omvända versionen av Kymlickas teori alltså skulle kunna vara möjlig skulle 

främlingsfientlighet på grund av finsk invandring kanske inte uppstå på Åland av den 

anledningen att människor hinner emigrera till Sverige innan en sådan utvecklas. 

                                                 

 

269 Svenska är dessutom nära släkt med norska och danska, relativt nära släkt med tyska och holländska, 

och tillhör samma språkstam som majoriteten av Europas språk. Finska tillhör dock den finsk-ungriska 

språkfamiljen, vars enda släktingar är estniska och de finsk-ugriska språk som fortfarande talas i Ryssland, samt 

på mer avlägset håll samiska, och på ännu mer avlägset håll ungerska. 
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En sak som kan ses som en anledning till att den fråga som denna uppsats diskuterar 

överhuvudtaget har uppkommit är det faktum att ramkonventionen inte innehåller någon 

definition av en nationell minoritet. Kymlicka skiljer mellan invandrare och nationella 

minoriteter, och även Harcks definition av nationella minoriteter hänvisar till en långvarig 

bosättning. Det är oklart huruvida ramkonventionen och den rådgivande kommittén gör detta. 

Ur Kymlickas synvinkel är de finskspråkiga invandrare på Åland, enligt den rådgivande 

kommittén potentiellt en minoritet inom minoriteten. Jurister och filosofer är oense om vilken 

bosättningstid som krävs för att en grupp ska betraktas som en nationell minoritet. När Åland 

fick sin självstyrelse hade finnar precis börjat flytta till Åland i större antal: mellan åren 1880 

och 1914 sjufaldigades den finskspråkiga befolkningen i landskapet. Eftersom politiken sedan 

år 1921 har byggt på integrering av inflyttade i den svenskspråkiga befolkningen, skulle man 

på grund av finnarnas korta bosättningstid innan självstyrelsens tillkomst kunna argumentera 

för att finnar är invandrare på Åland. Landskapsregeringen har i sina kommentarer till den 

rådgivande kommittén uttalat att de finskspråkiga inte kan ses som en minoritet på Åland 

eftersom de är en majoritet sett till hela landet. Man skulle också kunna argumentera för att de 

finskspråkiga är som vilken invandrad språkgrupp som helst, och att om de får något speciellt 

skydd bör också ester, letter, thailändare och så vidare få det.  

Vidare handlar denna problematik också om det faktum att Ålandsfrågan löstes i en tid 

då det fanns styrmedel för minoritetsskydd utan ett etablerat internationellt ramverk för 

mänskliga rättigheter, som Pentassuglia uttrycker det. Ramkonventionen å sin sida innebär 

inte ett erkännande av kollektiva rättigheter, utan betoningen ligger på skyddet av personer 

som tillhör nationella minoriteter, vilka kan utöva sina rättigheter individuellt och tillsammans 

med andra. Ramkonventionen följer i detta hänseende det synsätt som finns i texter som 

antagits av andra internationella organisationer under efterkrigstiden. Om Ålandsfrågan hade 

lösts idag hade förmodligen Åland inte fått ett lika omfattande nationalitetsskydd. Nationernas 

Förbund tog på sin tid ingen större hänsyn till de 1 300 finskspråkiga som trots allt bodde på 

Åland utan tanken var att de skulle integreras i det svenskspråkiga samhället.    

Som nämndes i inledningen kan detta i ett större perspektiv betraktas som ännu ett 

exempel på det internationella systemets oförmåga att förstå och hantera enheter på lägre nivå 

än staten. I avsnitt 4.4.3 antyds att en anledning till att ramkonventionen kan tolkas till 

nackdel för det åländska nationalitetsskyddet går att finna i det faktum att den ser staten som 

sin naturliga enhet, inom vilken dess föreskrifter ska förverkligas. I ett vidare perspektiv 

skulle det vara intressant att närmare slå fast exakt vilka formuleringar som leder till en sådan 
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tolkning, och undersöka om det finns någon möjlighet att lämna ett större utrymme för 

enskild bedömning när det gäller territoriella autonomier som åtnjuter ett nationalitetsskydd. 

Problemet kan formuleras som att medan Åland ser sig som en, för att använda Kymlickas 

terminologi, nationsbyggande enhet inom den finska staten, ser ramkonventionen och den 

rådgivande kommittén Finland som en enda nationsbyggande enhet. 

Både EU och Europarådet är sammanslutningar av stater för stater. Det kan dock 

argumenteras för att det kan ses som mer förståeligt att EU med sin storlek och omfattande 

behörighet inte kan ta hänsyn till annat än stater, än att Europarådet inte kan göra det i 

övervakningen av implementeringen av ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter. Ramkonventionens föreskrifter är trots allt inte direkt tillämpliga, utan lämnar 

staterna med en viss frihet när det gäller implementeringen av de målsättningar som de har 

åtagit sig att uppfylla. Det finns alltså utrymme att ta särskilda omständigheter i beaktande. 

Den rådgivande kommittén betonar också så pass ofta flexibilitet och nödvändigheten av att 

anpassa tillämpningen av ramkonventionen till varje specifik grupp och situation att det kan 

tyckas allt annat än omöjligt att också ta hänsyn till nationella minoriteter som åtnjuter 

territoriell autonomi i implementering och övervakning. Det faktum att ministerkommittén 

hittills inte nämnt Åland i sina resolutioner och också det faktum att den rådgivande 

kommittén i sitt senaste utlåtande lät bli att kommentera Åland närmare visar ju dock att 

Europarådets organ inte anser frågan särskilt allvarlig. Men detta är ju förstås även en svaghet 

hos ramkonventionen – om dess föreskrifter kan tolkas alltför brett urholkas dess innehåll. 

I denna uppsats ges inte utrymme att undersöka andra fall än Åland och alltså den finska 

rapporteringen till Europarådet, men det skulle naturligtvis också vara intressant att undersöka 

hur den rådgivande kommittén uttryckt sig i andra fall som liknar Åland.  

En mer djupgående analys skulle kunna titta på uppfattningen av nationen och attityderna 

gentemot invandring bland människor som bor på Åland och inte bara bland de politiska 

partierna. Denna undersökning utgick från Kymlicka, som i hög grad analyserar 

nationalismen hos politiska grupperingar. Dessutom är det tveksamt om det finns något 

material att tillgå som skulle kunna bidra med en trovärdig bild av de ”vanliga” ålänningarnas 

nationalism år 1917-1921, så för möjligheten att jämföra resultat över tid var det här 

lämpligare att använda de högsta representanternas sätt att uttrycka sig som 

undersökningsmaterial. 
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5.2 Slutsatser 

Vilka slutsatser kan då dras av dessa undersökningar? För det första att den åländska 

nationalismen hade tydligt etniska drag under återföreningskampen åren 1917-1921 och att 

den idag istället har tydligt medborgerliga drag. Detta stämmer överens med Kymlickas teori 

om att minoritetsnationalism, liksom majoritetsnationalism, kan undergå denna förändring om 

minoriteten får det nödvändiga inflytandet över immigration och integration, så att invandrare 

integreras i minoriteten. Ett sådant inflytande fick Åland i och med självstyrelsens tillkomst år 

1921, vilket har bidragit till att Åland har förblivit svenskspråkigt. Med tanke på den rädsla 

för förfinskning som rådde under återföreningskampen kan man dessutom ana att 

nationalitetsskyddet har bidragit till att nationalismen har genomgått denna utveckling. Om 

man översätter nationalitetsskydd till inflytande över immigration och integration, stämmer 

detta alltså överens med Kymlickas teori. 

För det andra kan man dra slutsatsen att Åland har litet inflytande över 

immigrationsflöden, men stort inflytande över integrationspolitiken. Europarådets rådgivande 

kommitté har framfört tanken att de finskspråkiga på Åland kan ses som en minoritet i 

minoriteten, vilket skulle innebära en förändring av den åländska integrationspolitiken. Vad 

det skulle innebära för den åländska nationalismen säger Kymlickas teori inget om. 

Kommittén har också framfört att det är viktigt att den lagstadgade kommunikationen på 

svenska mellan åländska och finska myndigheter fungerar, vilket skulle stärka Ålands status 

som enspråkigt svenskt. 

Denna uppsats syfte är inte att uppmana omvärlden att helt strunta i rättigheter för 

minoriteter i minoriteten, utan att helt enkelt mana till försiktighet. När man som på Åland har 

en historia av misstänksamhet gentemot finskspråkig invandring och rädsla för förfinskning 

bör man helt enkelt överväga den typen av reformer noggrant. För att citera Kymlicka kan ett 

visst mått av icke-liberala åtgärder vara nödvändiga för att ålänningarna ska vara villiga att 

upprätthålla sin välkomnande inställning till invandring. Skulle det inte vara ironiskt om 

implementeringen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, vars mål är att 

främja tolerans, istället bidrog till att främja intolerans? Och skulle det inte vara ironiskt om 

implementeringen av ramkonventionen bidrog till ett enda enhetligt nationsbyggande inom ett 

land, och då på samma gång till att ett nu levande språk inom detta territorium förpassas till 

periferin? 
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