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Vad har EU betytt för Åland och ålänningarna? 
 
Projektförslag från Ålands fredsinstitut  
28 februari 2019 
 
 
Bakgrund 
 
Ålands landskapsregering har begärt en projektbeskrivning och budget angående en utredning 
om EU-medlemskapets effekter från Ålands fredsinstitut. Planen ska tillställas 
landskapsregeringen i slutet av februari 2019.  
 
Saken diskuterades ursprungligen i Självstyrelsepolitiska nämnden i maj 2018 där det noterades 
bl.a.: 
 
”…en heltäckande utvärdering av Ålands medlemskap i Europeiska unionen inte har gjorts 
sedan EU-inträdet den 1 januari 1995. Nämnden är medveten om att det inte är någon lätt 
uppgift att analysera vilka effekter EU-medlemskapet haft för Åland då det är svårt att isolera 
EU-medlemskapets effekter från en rad andra viktiga förändringar inom ekonomi, teknik och 
samhälle under den period Åland varit medlem i EU, men nämnden anser trots det att det är 
skäligt att en så stor och betydelsefull förändring som EU-inträdet har inneburit för Åland 
analyseras och utvärderas efter drygt 23 års medlemskap. Nämnden uppmanar därför 
landskapsregeringen att låta utföra en utvärdering av konsekvenserna av Ålands medlemskap i 
Europeiska unionen.”  
 
Politiska, juridiska, ekonomiska aspekter och betydelsen för medborgarna (utbud av varor, 
studier, resor, mobilitet mer generellt) är alla viktiga i detta avseende. Frågan om inflytande på 
olika nivåer är även den av central betydelse inom ramen för vidare frågor kring demokrati, 
globalisering och flernivåstyre. Därutöver är det intressant att närmare kartlägga den ökade 
arbetsbördan och komplexiteten för förvaltningen, t.ex. i implementeringen av direktiv och 
annan EU-lagstiftning.  
 
Det har även tidigare gjorts försök att kartlägga EU:s betydelse för Åland. Under åren har både 
Ålands fredsinstitut och ÅSUB publicerat flera olika studier som bidrar till en god 
bakgrundsförståelse av frågorna. Dessa tidigare studier bör finnas med som bakgrundsunderlag 
och redan befintliga data presenteras på ett kortfattat och lättillgängligt sätt. Slutsatserna av 
ÅSUB:s omfattande arbete och publikationer såsom skriften ”Åland i Europeiska unionen” 
(Sören Silverström, publicerad av Utrikesministeriets Europainformation 2013) bör beaktas 
som bakgrund till en ny utredning. Den sistnämnda innehåller också en översiktligt presenterad 
enkätundersökning som gjordes på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i 
Finland år 2013, inkl. Åland, kring befolkningens förhållningssätt till EU.  

Ålands fredsinstitut har i sin rapportserie publicerat flera studier som direkt berör den nu 
aktuella problematiken. Bland dem kan särskilt nämnas:  

- EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland av 
Anna-Lena Sjölund (Rapport nr 1-2016),   

- Constitutions, Autonomies and the EU av Sia Spiliopoulou Åkermark (red.), med 
bidrag av Eduardo J. Ruiz Vieytez, Inigo Bullain, Sören Silverström, Susanne 
Eriksson och Roger Nordlund (Rapport nr 3-2008), 
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- Ålandsprotokollet och EG-rättens icke-diskrimineringsprincip av Anna-Lena Sjölund 
(Rapport nr 2-2008), och 

- Regional voices in the European Union – regions with legislative power and multi-
level governance. Perspectives for the Åland Islands av Sarah Stephan (Rapport nr 1-
2010).  

ÅSUB har inom sitt ekonomiska analysarbete vid flera tillfällen studerat olika aspekter av EU-
medlemskapets konsekvenser. Det åländska skatteundantagets betydelse för ekonomin har 
studerats flera gånger, ur företagsperspektiv och ur olika näringars perspektiv, liksom ur 
makroekonomisk synvinkel med särskild fokus på sjöfartens verksamhetsförutsättningar inom 
EU (ÅSUB Rapporter 1999:1, 2003:2, 2002:1,2004:5; 2009:14). Därtill följer ÅSUB upp 
Ålands ekonomiska utveckling kontinuerligt genom konjunkturanalyser som årligen utmynnar 
i fyra rapporter. ÅSUB har även lagt mycket resurser på att beskriva och analysera den åländska 
befolkningens struktur och levnadsförhållanden ur olika perspektiv (sysselsättning, utbildning, 
konsumtion, flyttningsrörelse, valdeltagande, integration etc.) både genom register- som 
enkätbaserade analyser, före och efter EU-medlemskapet. I och med det har ÅSUB tillgång till 
mångsidiga mikrodata som kommer väl till användning för att analysera EU-medlemskapets 
betydelse ur individperspektiv. 
 
Behovet av avgränsningar 
 
EU-rätten och det europeiska samarbetet omfattar en stor del av våra liv och berör en stor del 
av den lagstiftning som gäller på Åland. Frågor som jordbruk, havsfrågor och fiske, 
transportfrågor, inre marknaden, konkurrensfrågor, regional politik, livsmedel, tullar, energi, 
utrikes- och säkerhetspolitik, kultur, EU:s institutioner och deras arbete samt utbildningsfrågor 
ingår alla i EU:s arbetsområden i olika omfattning och bindande verkan.1 Det skulle vara 
orealistiskt att tro att det är möjligt att göra en systematisk översyn och utvärdering av EU:s 
betydelse på Åland och för ålänningarna inom samtliga dessa områden.  
 
En studie av sådan art är särskild krävande i en tid där EU fortsätter utvecklas, bl.a. genom 
utvidgningen och nya medlemsländer, fördjupningen av det europeiska säkerhetssamarbetet 
och andra samarbetsområden samtidigt som svårigheter uppstår inom flera EU-länder i fråga 
om både regionernas ställning och demokratins kvalitet (Brexit och auktoritära tendenser). Det 
är inte ovanligt idag att det europeiska samarbetet ifrågasätts av olika aktörer och på olika 
grunder. Det går alltså inte på ett enkelt sätt att jämföra nuet med dåtiden, för att kunna dra 
slutsats om huruvida det var bättre förut eller bättre nu.  
 
Därför menar vi att en selektiv avgränsning och medveten prioritering är nödvändig för 
utredningens genomförbarhet. Meningen är att tillföra ny och relevant kunskap och att placera 
Åland i ett bredare europeiskt sammanhang.  
 
Avgränsningen i nuvarande förslag görs på basis av följande aspekter: 

a) Frågor om deltagande, påverkansmöjligheter och insyn är centrala för Europeiska 
unionen och är en viktig del av själva demokratibegreppet på internationell liksom 
nationell nivå. Utgångspunkten för detta resonemang är att insyn och deltagande ökar 
både förståelsen och legitimiteten för EU.  

b) Frågor om EU:s möjlighet att upprätthålla rättsstaten är den andra sidan av demokratins 
dubbla natur på den europeiska nivån. Rättsstatsprincipen upprätthåller de mindre 

                                                           
1 För en överskådlig sammanfattning se https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html.  
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staternas betydelse inom EU samt skyddar individerna gentemot de starka aktörerna, 
både offentliga och privata. Detta är särskilt viktigt bl.a. inom miljöområdet och i 
säkerhetssamarbetet.  

c) EU-samarbetet bygger på idén om de positiva och fredsfrämjande effekterna av en 
integrerad marknad och region där personer, tjänster och kapital kan röra sig fritt. En 
makrostudie om hur detta har utfallit för Ålands del bör ingå i detta projekt.   

 
 
Utredningens struktur 
 
Utredningen genomförs i form av sex rapporter som gör nedslag inom specifika, välavgränsade 
områden. Ålands fredsinstitut ansvarar för projektledning och samordning av projektet. 
Projektet genomförs i samarbete med ÅSUB som tillhandahåller två rapporter. Särskilt avtal 
upprättas mellan Ålands fredsinstitut och ÅSUB angående projektets genomförande.   
 
Två rapporter behandlar de övergripande frågorna om deltagande och inflytande samt om 
Ålands och självstyrda områdens verktyg och strategier i EU-frågor. Fyra studier görs av 
utvalda sakområden, nämligen miljöfrågor, gränsbevakningssamarbete, mobilitet av tjänster, 
varor och personer (makrostudie) och förändringen av Ålands demokrafiska struktur 
(mikrostudie) för att se närmare på utvecklingen under och inom EU-medlemskapet.  
 
Sia Spiliopoulou Åkermark fungerar som projektets samordnare och ledare. Hon är docent i 
folkrätt och har arbetat med och undervisat i Europafrågor och EU-rätt under många år.   
 
 
Tidsram 
 
Projektet planeras närmare i samråd mellan Ålands fredsinstitut och ÅSUB under hösten 2019 
och genomförs huvudsakligen inom 2020. Rapporter publiceras successivt med start hösten 
2020 och diskuteras offentligt vid lämpliga tillfällen. Sista delarna publiceras våren 2021.  
 
  
Närmare om delrapporterna 
 
Ålands fredsinstitut ansvarar för Rapport I – IV. ÅSUB ansvarar för Rapport V-VI. 
  

I. Hur har EU-medlemskapet påverkat Ålands möjligheter till självbestämmande och 
demokratiskt deltagande?   

 
För att undersöka hur EU-medlemskapet påverkat Ålands möjligheter till självbestämmande 
och demokratiskt deltagande, är det rimligt att analysera hur åländska och finländska politiker 
och tjänstemän – som arbetar direkt med EU-frågorna – uppfattar och uppfattat saken över tid. 
Rapporten avser att göra en systematisk genomgång och textanalys av tidigare diskussioner 
om EU-medlemskapets effekter och kombinera det med intervjuer. I samband med att 
självstyrelselagen ändrats för att anpassas till EU-medlemskapets krav, dvs 1994 och 2004 
skrevs utredningar och förarbeten som ger en god översikt över de frågor som då ansågs som 
viktigast. Dessa underlag kan jämföras med EU-frågornas ställning inom det nu pågående 
arbetet för en ny självstyrelselag och landskapsregeringens prioriteringar för EU-arbetet år för 
år. Med en sådan metodologi täcker vi de tre decennierna av medlemskapet och bygger på vår 
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tes och grund kring kontinuitet och förändring, sakfrågor och strategier något som Ålands 
fredsinstitut länge har arbetat med i olika sammanhang.   
 

II. Självstyrda regioners deltagande och strategier i EU 
 
Jämförelser av autonomiers deltagande - möjligheter till samt strategier för inflytande både 
inomstatligt och i relation till EU - är intressanta både vad gäller andra självstyrda regioner 
inom EU (t.ex. Sydtyrolen, Baskien, Skottland och den tysktalande delen av Belgien) men 
också med regioner som har ställt sig utanför EU, i synnerhet Färöarna. Vilka är likheterna 
och skillnaderna, möjligheterna och utmaningarna? Kan Åland lära sig något av hur andra 
regioner arbetar för bibehållet eller ökat internt självbestämmande? Dessa frågor kan få svar 
genom strukturerade intervjuer med centrala politiker och tjänstemän i utvalda regioner. En 
övergripande fråga är också i vilken mån det demokratiska deltagandet i frågor där Åland har 
exklusiv behörighet genom självstyrelselagen, motsvaras av självstyrelsens möjligheter att 
föra fram och ta tillvara den åländska befolkningens intressen i EU-sammanhang.  
 

III. Fallstudie: hur har EU:s miljölagstiftning påverkat ålänningarna och deras 
omgivning?  

 
Under de senaste årtiondena har EU utvecklat det som brukar räknas som världens starkaste 
miljölagstiftning. Antalet direktiv och förordningar på miljörättens område, inom grenar 
såsom vatten, kemikalier, klimatförändringar, avfallshantering, biologisk mångfald etc är 
många. Då dessa grenar av miljölagstiftning ofta faller inom åländsk lagstiftningsbehörighet i 
enlighet med självstyrelselagen2 har många av dessa regelverk implementerats genom åländsk 
lag under de år som gått sedan Ålands EU-inträde. 
 
Hur stor del av den under Ålands EU:s medlemskap implementerade EU-lagstiftningen har 
tangerat miljöområdet?  Hur har Åland klarat av implementeringen, finns det t.ex. ärenden där 
Finland p.g.a. Åland fått böta för försenad implementering? Kan det sägas att EU-
lagstiftningen på miljörättens område påverkat ålänningarnas vardagsliv och kan vi i sådana 
fall finna konkreta exempel? Finns det belägg för att den åländska naturliga miljön förbättras 
genom EU:s miljölagstiftning? Fallstudien genomförs med hjälp av arkivstudier och 
intervjuer med tjänstemän och sakkunniga. 
 
Intervjuer med nyckeltjänstemän inom lagberedningen i ett tidigt skede av studien kan ge 
ytterligare exempel på specialområden eller frågeställningar inom miljöfrågorna som förtjänar 
närmare granskning. Detta beaktas i så stor utsträckning som möjligt.  

                                                           
2 Självstyrelselag för Åland 18 § räknar upp följande punkter, inom vilka en stor del av EU:s miljörätt faller: 
7) byggnads- och planväsendet, grannelagsförhållanden, bostadsproduktion,  
10) natur- och miljövård, friluftsliv, vattenrätt,  
15) jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen, dock så att förhandlingar skall föras med de 
statsmyndigheter saken gäller innan lagstiftningsåtgärder angående styrning av lantbruksproduktionen vidtas, 
16) jakt och fiske, registrering av fiskefartyg, styrning av fiskerinäringen, 
17) djurskydd och veterinärväsendet med de undantag som stadgas i 27 § 31–33 punkten, 
18) tillvaratagande av jordbruksmarks, skogsmarks och fiskevattens produktionsförmåga; skyldighet att i sådant 
syfte mot full ersättning i någon annans besittning för viss tid upplåta jordbruksmark och fiskevatten som är 
outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, 
19) rätt att leta efter, inmuta och utnyttja mineralfyndigheter. 
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IV. Fallstudie: Gränsbevakningens förändrade mandat: ett resultat av europeisk 
integration? 

 
Gränsbevakningen i Finland har under senare år fått flera nya uppgifter och ansvarsområden. 
Den utgör också en del i det europeiska gränsbevakningsväsendet såsom det utformades 
senast genom Europaparlamentets och rådets förordning 2016/1624. Bland förändringarna i 
Finland kan noteras: Ansvar för miljöolyckor på Åland (se Republikens presidents förordning 
309/2017 om Gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland). Ett annat exempel är 
Lag 9/2019 som träder i kraft i april 2019 om ändringar i gränsbevakningslagen, om bl.a. 
användningen av värnpliktiga i terrorismbekämpning. Nedan följer frågor som kan ingå i en 
sådan studie. Listan på frågor kommer avgränsas beroende på vilket material som finns 
tillgängligt. Fokus kan i det aktuella fallet ligger på utvecklingen under femårsperioden 2015-  
2019. I vilket utsträckning är denna trend av förändrade gränsbevakningsuppgifter ett 
nationellt (finländskt) fenomen? Spelar den europeiska integrationen inom säkerhetsområdet 
och framväxten av ett europeiskt gränsbevakningsväsende någon roll? Vilken effekt har dessa 
ändringar på tolkningen av SjL 18§ om allmän ordning och säkerhet? I vilken utsträckning 
beaktas Ålands demilitariserade och neutraliserade status i antagningen och genomförandet av 
sådan lagstiftning? 
    
 

V. Makrostudie: Den fria rörlighetens betydelse 
 
EU-medlemskapets betydelse ur makroekonomiskt perspektiv för Åland handlar mycket om 
betydelsen av den fira rörligheten av varor, tjänster, kapital och människor som utgör den 
grundläggande kärnan i EU:s inre marknad. Åland har flera särlösningar vars betydelse kan 
belysas med hjälp av flera metoder och datakällor. Å ena sidan finns det nya uppgifter med 
vilka man kan uppdatera de tidigare analyserna, å andra sidan kan nya metoder nyttjas i 
jämförelsen av Ålands utveckling med utvecklingen i omvärlden under EU-medlemskapet. 
Genom att tillämpa samma metoder som använts i de vetenskapliga analyserna av ett 
eventuellt Brexit kan tentativa resonemang föras om vad ett utträde ur EU skulle kunna 
betyda för Åland. 
 
 

VI. Individstudie: Förändringar av Ålands demografiska struktur 
 

En studie över EU-medlemskapets konsekvenser studerar hur Ålands demografiska struktur 
har förändrats under de senaste årtiondena. Vi ser vart ålänningarna har flyttat för studier och 
hur de utomåländska studierna bidragit till kompetensförsörjningen hemma. En annan viktig 
del är att belysa drivkrafterna bakom flyttningsrörelserna, de inflyttades deltagande i 
arbetslivet och hur deras samhällsengagemang har utvecklats. Har Åland dragit nytta av 
inflyttningens fulla potential? I studien används enkät- och registermaterial som ÅSUB har 
samlat vid tidigare tillfällen.  
 
 
Kontaktperson:  
Sia Spiliopoulou Åkermark, Ålands fredsinstitut www.peace.ax  
sia@peace.ax 018-21960 
 
Budgeten bifogas  
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Bilaga 
 
Budget EU-utredning 2019-2021, Offert från Ålands fredsinstitut i samarbete med 
ÅSUB 
 

1. Ålands fredsinstitut  
 
Kostnad för rapport I-IV samt projektledning 
 
12 arbetsmånader (inklusive ledning, samordning, kommunikation, presentationer och 
elektronisk publikation av rapporter).  
 
12 x 9 000 (inkl. sociala avgifter och administrationspåslag) 
 
Totalt      108 000  
 
Resekostnader för intervjuer och insamling av material (jämförande studier med andra 
regioner och självstyrda områden, biblioteksbesök samt intervjuer av nyckelpersoner i 
Bryssel). Schablonmässigt beräknade till 1 300 euro styck (resor 600 + övernattning 500 + 
resekostnadsersättning 200).  
 
Totalt      1 900 
 
 
Tryckta rapporter skulle innebära en tilläggskostnad. 
 
Här inkluderas inte heller kostnader för större konferenser. Om presentationer och 
diskussioner ingår i t.ex. regelbundna lunchseminarier eller forskarsamtal inom Ålands 
fredsinstitut, behöver dessa inte innebära tilläggskostnader. I andra fall bör en särskild kalkyl 
göras från fall till fall.   
 
Totalkostnad Ålands fredsinstitut     109 900 
 
  

2. ÅSUB  
 
Kostnad för rapport V-VI 
 
Löner Makrostudie  (V)                                                          30 000 
 
Löner Individstudie (VI)                                                         15 000 
 
Koordinering, möten, presentationer                   5 000 
 
Totalkostnad ÅSUB                                                                        50 000 euro 
 
 
Projektets totala kostnad                        159 900 euro 
 
Projektet administreras och samordnas av Ålands fredsinstitut 


