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Abstract 

This is a study concerning the Aland Island (Åland) and the Faroe Island (Føroyar). Both 

are traditional Nordic societies and both have reached self governmental status as 

autonomies, in the case of Aland since 1922 and the Faroe since 1948. 

In 2005 the Faroe got a new framework law which stipulates that the authorities in 

Faroe has the mandate to take over parts of the governmental issues from the Danish 

government in the way they want to do so in the Faroe, also concerning when they want 

to do so. 

In the recent months in Aland there have been discussions of making a revision and 

modification of the part of the constitutional law in Finland which guarantee the self 

government in Aland. In this case the autonomy authorities have had the governmental 

system in Faroe as a goal in incoming negotiations with the Finnish authorities.  

This paper is a comparative focused study of Aland vs. Faroe in constitutional issues. 

The purpose with the study is to examine conditions of the islands and whether the 

Faroe system can be a model for the Aland Island. The method I have used is a 

qualitative study of relevant litterateur including a number of scientific articles. I have 

also included a part concerning European regions and differences between regions and 

furthermore a part investigating autonomies and their constitutions.       

It is of certain interest to get some understanding how these autonomies have reached 

their status which is not very common in the Nordic countries. Therefore the historical 

part is important and this is described in the empiric part of the study.    

The result of the study shows a number of significant differences between the 

autonomies. In many aspects Faroe can act as a model for Aland even if the conditions of 

the autonomies are not totally similar but the Faroe has got a framework construction in 

the constitution well worth working for from the Aland point of view.  

Keywords: autonomy, regions, Aland Island, Faroe Island, framework law, constitutional 

law. 
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1  Introduktion 

 
1.1  Val av ämne 

År 2013 är det tjugo år sedan den senaste revideringen av den åländska självstyrelse-

lagen och nu har åländska politiker insett behovet av en revidering som förhoppningsvis 

kunde vara färdig tills Ålands självstyrelse firar sitt hundraårsjubileum 2022. De 

åländska politikerna har som målsättning med revideringen att få en lag som motsvarar 

Färöarnas ramlag.  Deras ramlag innebär kort att Färöarna själva kan besluta om 

övertagande av statsfunktioner av danska staten när Färöarna själva så önskar.   

Ämnet är en aktuell fråga på Åland. År 2010 lämnade en åländsk parlamentarisk 

kommitté ett förslag till reformering av självstyrelselagen och aktualiteten påvisas även 

av att det på Nordiska Rådets delegationsmöte (Mariehamn den 21 maj 2013) 

diskuterades behovet av reformer i självstyrelselagen. Självstyrelselagen anses som 

omodern och tungrodd av åländska beslutsfattare. En annan viktig anledning till en 

modernare och mer transparent lagstiftning är också språkfrågan. Åland är till sin 

konstitution enspråkigt svenskt medan det i Finland, som officiellt är tvåspråkigt (finska 

och svenska) med tiden blivit allt svårare att klara sig på svenska och detta är en av 

orsakerna att Åland vänt sig mera mot Sverige i frågor gällande exempelvis utbildning, 

kultur och även näringsliv.1  

En moderniserad lag skulle underlätta kommunikationen med den finska statens 

beslutsfattare och det pekas även på behov av en tydligare fördelning av behörigheter.   

Eftersom det färöiska systemet som finns mellan moderlandet Danmark och autonomin 

har ansetts som värt att sträva efter från åländskt politiskt håll, har jag valt att göra en 

komparativ studie mellan autonomierna Åland och Färöarna.   

 

 

 

                                                           
1
 Ackrén, Maria och Lindström, Bjarne. (2012) Autonomy Development, Irredentism and Secessionism in a Nordic Context. 

Commonwealth & Comparative Politics. Vol. 50 No. 4. November 2012, 494-511   

 



5 
 

1.2  Problematisering 

Världen tenderar att bli alltmer integrerad idag. Många internationella samfund har 

bildats och utvecklats. Nationer har bildats ur spillror av krig som exempelvis i forna 

Jugoslavien. I dagens Europa riktas allt större fokus på regioner vilket aktualiserar 

frågan om världen kan lära sig något generellt av redan etablerade regioner och 

autonomier. En annan aspekt är varför autonomier utvecklats på olika sätt. Medan det i 

Norden är vanligt med enhetsstater (exempelvis Sverige) är systemet ovanligare i 

Europa för övrigt. Många länder har istället en eller flera autonoma regioner 

(exempelvis Spanien och Storbritannien). I Europa finns det mellan 40 och 50 områden 

som kan betecknas som autonomier och av de nordiska länderna har Danmark 

autonoma regioner med Färöarna och Grönland och Finland har med Åland en autonom 

region.2  Orsaken till att Danmark har autonoma regioner går tillbaka till vikingatiden 

och orsaken till att Finland har en autonom region går tillbaka Ålands krav på 

återförning med Sverige som började 1917.  

Olika forskare har i den teoretiska debatten framfört att olika autonomikonstruktioner 

erbjuder olika grad av politiskt handlingsutrymme och har olika mått av inbyggd 

dynamik vilket också anknyter till debatten om eventuella fördelar i den färöiska 

autonomikonstruktionen jämfört med åländska. 

  I små autonomier accentueras tydligt att de ekonomiska ramarna styr politiken och 

därför kommer även autonomiernas ekonomier och transfereringar av skattemedel att i 

någon mån beröras. I detta sammanhang är även EU-medlemskap respektive 

utanförskap en intressant och relevant aspekt. De viktigaste aspekterna i uppsatsen är 

dock att komparativt studera det politiska och juridiska handlingsutrymmet för 

autonomierna utifrån Maria Ackréns teoretiska modell kring autonomi och dess tre 

aspekter, konstitutionell status, lagstiftningsbehörighet och beskattningsrätt. Som ett 

komplement till Maria Ackréns modell kring självstyrelse kommer även Markku Suksis 

teoretiska modell att användas.3 

 

                                                                            

                                                           
2
 Roslin, Bertil. (2000) Europeiskt självstyre i omvandling. Statsrådets kanslis publikationsserie 11/2006 s.33-35 

3
 Ackrén, Maria (2005) Territoriella autonomier i världen. Ålands fredsinstitut s.15 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att komparativt undersöka de nordiska autonoma 

öregionerna Åland och Färöarna utifrån min teoris tre huvudaspekter. 

Mot bakgrund till mitt syfte har jag en frågeställning som lyder: 

Vad skiljer och vad är lika vad gäller Ålands och Färöarnas självstyrelser 

- beträffande status för självstyrelserna (den konstitutionella aspekten)?  

- vid utövandet av självstyrelserna (lagstiftningsaspekten)? 

- i finansieringen av respektive självstyrelse (beskattningsaspekten)? 

 

I anslutning till dessa tre huvudfrågor kommer jag även att övergripande studera 

effekten av EU-anslutningen (Åland) respektive icke anslutning (Färöarna), dock från ett 

överstatligt perspektiv, och dess eventuella inverkan på autonomiernas 

politiska/ekonomiska handlingsutrymme. Svaren på dessa frågeställningar skall 

förhoppningsvis leda till att jag i analys och slutsatser skall kunna svara på frågan om 

Färöarnas typ av självstyrelse kan vara en förebild för Åland. 

 

1.4 Avgränsning 

 I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till Åland och Färöarna.  En viktig 

anledning till mitt val är att åländska politiker ser den färöiska självstyrelselagen som en 

förebild i samband med den nya revideringen av den åländska självstyrelselagen.  

En annan anledning till denna avgränsning är att de åländska beslutsfattarna i sina 

omvärldsanalyser av autonoma regioner oftast jämför Åland med Färöarna.  

Ytterligare en anledning till valet av öar är att både Åland och Färöarna är formade av 

den nordiska traditionella samhällsbildningen. 

 

Vad beträffande innehållet i undersökningen, kommer koncentrationen att vara på 

konstitution och lagstiftning, hur den åländska lagstiftningen ser ut jämfört med den 

färöiska och i andra hand undersöks samhälleliga skillnader. De ekonomiska systemen i 

respektive region är ett mycket stort område så att jämföra dem skulle gott kunna vara 

ett ämne för en annan uppsats. Men eftersom autonomiernas ekonomier är den centrala 

faktor som har stora återverkningar på alla samhälleliga områden bör även den i viss 

mån behandlas i denna uppsats, dock inte med någon djupare analys. 
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1.5 Disposition  

Kapitel 2. Detta är uppsatsens metodkapitel. Här presenteras den metod som jag har 

använt mig av. Detta kapitel innehåller också ett avsnitt om källkritik av materialet som 

jag använt i uppsatsen.  

Kapitel 3. Detta är uppsatsens teorikapitel, och här ligger den teoretiska referensramen 

till svaren på mina frågeställningar. Teorikapitlet är indelat i två delar: dels en del som 

handlar om regioner (regionalisering), dels en del som handlar om autonomier.  

Kapitel 4. Det är uppsatsens empiridel. Här behandlas Ålands och Färöarnas autonomier 

så att jag sedan i analyskapitlet kan slutföra analysen utifrån teorin och empirin. 

Kapitel 5. Detta är uppsatsen analyskapitel där jag svarar på frågeställningarna och 

redovisar de slutsatser jag kommit fram till. 
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2  Metod  

I detta avsnitt presenterar jag undersökningsmetoden som ligger till grund till uppsatsen. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

2.1  Komparativ metod  

I min studie har jag använt mig av komparativ metod som avser att ge förståelse genom 

jämförelse, dvs. att beskriva skillnader och anledningar till att dessa uppstår.  

Thomas Denk menar att man kan använda sig av komparativ metod på flera olika sätt. 

Analyssättet eller den typ av komparativa studier jag har använt i denna uppsats är 

förklarande studier med fokuserade studier som undersökningsdesign.4  

Anledningen till att jag valde förklarande studier var för att denna metod inte bara 

beskriver utan också går in för att förklara en situation. Som Denk skriver innebär 

förklarande studier att man försöker ställa frågor om det exempelvis finns 

likheter/skillnader mellan länder, eller hur olika länder har antagit olika former av 

politisk regim.5 Jag kunde även ha valt prediktionsstudier, men eftersom dessa är mer 

inriktade på att se in i framtiden än vad förklarande studier är och uppsatsens syfte mer 

är att se på dagens situation, valde jag bort denna metod.6  

2.2 Design av undersökningen  

Jag har valt att använda den komparativa metoden med fokuserade studier och med 

utformning som en kvalitativ litteraturstudie. I fokuserade studier är man intresserad av 

att undersöka exempelvis endast ett fåtal länder.7 Vanligast i sådana fall är att två till 

fem länder jämförs. 

 

Det finns två olika former av fokuserade studier. Den första som Denk tar upp är ”most 

similar system design” (mssd), mest lika systemdesign.  Den formen är baserad på 

logiken att skillnader tydliggörs. Idén bakom mssd kan sägas vara att identifiera 

skillnader som exempelvis finns mellan länder. Resultatet av detta är att det kan finns 

många svar eftersom alla skillnader som finns mellan länderna kan vara svaret. Denk tar 

                                                           
4
 Denk Thomas (2002) Komparativ metod. Förståelse genom jämförelse. Lund. Studentlitteratur s. 54 

5
 Denk (2002) s.12 

6
 Denk (2002) s. 20 

7
 Denk beskriver i sin bok undersökningar mellan olika länder men metoden kan användas vid undersökningar av 

exempelvis autonomier.  
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upp ett exempel som politiskt förtroende och undersöker vad som orsakar skillnader 

hos två ganska lika länder. Ju mer lika varandra länderna är, exempelvis genom deras 

politiska system och ekonomiska situation, desto lättare går det att genomföra 

undersökningen. Den andra formen av fokuserade studier är ”most different system 

design” (mdsd), mest olika systemdesign. Denna form av fokuserade studier har den 

motsatta logiken, dvs. likheter förklaras med likheter och här finns det motsatta 

problemet - det är svårt att identifiera likheter och det gäller att studera så olika länder 

som möjligt.8 

 

I min studie kommer jag att använda mig av mssd, det vill säga ”mest lika systemdesign.” 

Det innebär att jag kommer att försöka identifiera de skillnader som finns mellan 

Färöarna och Åland. Men eftersom jag också skall se på likheter mellan öarna kommer 

jag också att använda mdsd (mest olika systemdesign). Detta sätt att använda den 

komparativa metoden är dock inte det enda sättet. Ett beskrivande syfte i fallstudie 

kunde också användas eller ett beskrivande syfte i fokuserade studier eller ett 

beskrivande syfte i statistiska studier. Dessutom kan nämnas prediktiva syften, som 

antingen kan bedrivas som fallstudier, fokuserade studier eller statistiska studier.   

 

Anledningen att jag valde en metod med förklarande syfte och fokuserade studier 

(kvalitativa studier) grundar sig i att när man undersöker ett fåtal länder anses 

fokuserade studier vara en bra metod ifall man exempelvis undersöker länder med 

liknande bakgrund.9 Statistiska studier passar inte heller bra i detta arbete då man i 

sådana fall ser på flera länder och använder kvantitativt analyssätt. I denna uppsats 

passar kvalitativa studier bättre eftersom syftet mer är en kvalitativ fördjupning och inte 

en generaliserande undersökning. Ett problem med denna metod är samtidigt att 

studien inte är generaliserande vilket kunde ha ett värde ur ett omvärldsanalytiskt 

perspektiv i ett Europa där regionaliseringen blir ett allt viktigare element. Dock är 

huvudsyftet med studien att försöka få fram om den färöiska modellen kan vara en 

förebild för Åland. En annan fara som kan uppkomma med en komparativ kvalitativ 

metod är att undersökningen kan bli alltför fokuserad på att söka skillnader och likheter 

så att relevant information kan falla bort. 

                                                           
8
 Denk (2002) s. 44-45 

9
 Ibid. s. 42-45 
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2.3 Litteratursökning 

Underlag till uppsatsen har jag fått fram genom ”google schoolar” där jag sökt fram de 

vetenskapliga artiklarna inklusive Bertil Roslins text. Genom de vetenskapliga artiklarna 

fick jag sedan källhänvisningar till de rapporter som jag använt mig av i uppsatsen.  I de 

vetenskapliga artiklarna fanns referenser som gjorde att jag hittade Agneta Karlssons 

rapport om Färöarna och dessutom Maria Ackréns bok om territoriella autonomier. 

Sökorden jag använde mig av var Åland och Faroe Islands. Övrig litteratur fann jag på 

Ålands landskapsbibliotek och Ålands lagtingsbibliotek samt på ÅSUB (Ålands Statistik 

och Utredningsbyrå) och lagtexten fann jag på Ålands landskapsregerings officiella 

hemsida och Danmarks och Färöarnas officiella hemsidor. 

 

Kriteriet för val av det material som jag har använt mig av i uppsatsen angående 

Färöarna (förutom lagtexter och liknande) är att det skall vara aktuell text speciellt med 

hänsyn till att Färöarna fick sin ramlag 2005. Urvalet av material om Åland har varit 

lättare att göra eftersom jag redan har en basutbildning där jag bland annat studerat 

Ålands självstyrelse och dess institutioner. Utöver den baslitteratur jag redan hade sökt 

fram kompletterade jag med de källor jag hittat i sökningar och som jag ansåg relevanta.    

 

2.4 Litteratur- och källkritik 

Litteratur- och källkritik inleds med en kortfattad presentation av material som använts. 

Jag har använt vetenskapliga skrifter och rapporter och andra vetenskapliga 

publikationer inklusive offentliga utredningar.  

 

När det gäller reliabilitet i mitt fall då jag utfört en litteraturundersökning med kvalitativ 

ansats inställer sig frågan om källorna jag använt är tillförlitliga. I motsats till ett upplägg 

med kvantitativ undersökning förekommer det exempelvis inte några 

mätningsundersökningar i texten. Jag har använt ett antal forskares texter för att se om 

det finns avvikelser mellan författarna eller om de har kommit fram till samma resultat. 

Slutsatsen är att alla författare, vilka även är kända forskare, är samstämmiga inom de 

områden som jag har undersökt. Forskarna/författarna citerar även ofta varandra i olika 

forskningsfrågor och eftersom de är kända forskare granskas deras arbeten grundligt. 

Med detta resultat i min studie anser jag att reliabiliteten i uppsatsen är god.   
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Validiteten, det vill säga att man undersökt det man vill undersöka i uppsatsen, anser jag 

att även den är god. Dels av samma anledningar som tidigare nämnts att forskare jag 

använder uppgifter av skriver om Åland och Färöarna med inriktning på både 

konstitutionella frågor och näringslivsfrågor liksom de ekonomiska förutsättningarna 

för autonomierna och att de för fram samstämmiga uppgifter.  

 

Det bör påpekas att jag använt mig av viss litteratur i både teori- och empirikapitlet. 

Orsaken till att litteratur förekommer både som teori och empiri är att begreppet 

autonomi är det centrala i min undersökning och i materialet jag använt finns 

vetenskapliga studier om autonomier som centrala begrepp. I uppsatsens 

referensmaterial fann jag således både intressant och relevant information angående 

regionteori respektive autonomiteori. Dessutom innehåller referensmaterialet även 

sådan empirisk information om Åland respektive Färöarna som var relevant för 

uppsatsen. Det var således efter dessa kriterier texterna kategoriserades i teori och 

empiri. I källkritiken finns uppgivet i vilken del av uppsatsen litteraturen förekommer. 

 

De vetenskapliga artiklarna är Agneta Karlssons ”Sub-National Island Jurisdictions as 

Configurations of Jurisdictional Powers and Economic Capacity: Nordic Experiences 

from Åland, Faroes and Greenland.” Island Studies Journal , Vol. 4, No. 2, 2009, pp. 139-162  

I denna vetenskapliga artikel beskriver Agneta Karlsson relationen mellan juridisk 

styrka och ekonomisk- och innovativ kapacitet. Den är intressant också för att den 

Färöiska ramlagen behandlas. Används både i teori- och empiriavsnitten.  

Den andra artikeln är skriven av Godfrey Baldacchino  och  Eve Hepburn.”A Different 

Appetite for Sovereignty?  Independence movements in Subnational Island 

Jurisdictions.” Publicerad av Commonwealth & Comparative Politics. Vol. 50, No. 4, 

November 2012, 555-568. De är forskare vid University of Prince Edward Island. Syftet 

med Baldacchinos och Hepburns artikel är att studera förutsättningarna för 

självständighet för autonomier. Används både i teori- och empiriavsnitten. 

Den tredje artikeln som används är ”Autonomy Development, Irredentism and 

Secessionism in a Nordic Context” och den är skriven av Maria Ackrén och Bjarne 

Lindström, direktör vid ÅSUB (Ålands statistik och utrednings byrå). Publicerad av 

Commonwealth & Comparative Politics. Vol. 50, No. 4, November 2012, 494-511.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.upei.ca%2Fmais%2Fgbaldacchino&ei=y1-8Uci_MoSI4ASchIHIAQ&usg=AFQjCNGFT9GJXdOSg6PPtwxNuLH3Qhi2_g&bvm=bv.47883778,d.bGE&cad=rja
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Syftet med artikeln är att presentera de nordiska autonomiernas (Åland, Färöarna och 

Grönland) förhållande till självständighet och hur förhållandet är mellan Åland och 

Finland samt hur förhållandet är mellan Färöarna, Grönland och Danmark. Används 

både i teori- och empiriavsnitten. 

Den fjärde vetenskapliga artikeln som jag använt mig av är skriven av Maria Ackrén 

(forskare vid Åbo akademi), år 2006. Artikeln har titeln ”The Faroe Islands: Options for 

Independence.” , Island Studies Journal, Island Studies Journal, Vol. 1, No. 2, 2006, pp. 

223-238. Artikel har som syfte att tydligöra skillnader för Färöarna som autonomi 

respektive självständig stat. Används i empiriavsnittet.  

Rapporter som jag använt mig av är: ”Europeisk självstyrelse i omvandling” från 2006 av 

Bertil Roslin, utgiven i Finland av Statsrådets kanslis publikationsserie (motsvaras av 

svenska SOU). Hans syfte med rapporten har varit att utreda de ekonomiska systemen i 

europeiska autonomier. Utredningen har varit ämnad som basmaterial för den finska 

statens utredning om den kommande revisionen av den åländska självstyrelselagen. 

Innehållsmässigt anser jag Roslins rapport är fullt relevant eftersom texten är finska 

statens basmaterial och hans slutsatser stämmer överens med Maria Ackréns angående 

autonomierna. I uppsatsen används Roslins text i både teoriavsnittet och i empirin som 

komplement till Maria Ackréns text som publicerats tidigare än Roslins rapport.   

Den andra rapporten som används i empirin är Agneta Karlssons ÅSUB-rapport 

”Färöarna - En studie av institutionellt handlingsutrymme, ekonomisk utveckling och 

ekonomisk-politiskt lärande” från 2007.  Denna rapport är från ett forskningsprojekt 

med syfte undersöka de näringspolitiska erfarenheterna från de tre nordiska 

autonomierna Åland, Färöarna och Grönland. En orsak som också gör denna rapport 

relevant och trovärdig för mig att använda i uppsatsen är att Agneta Karlsson kommer 

fram till samma sak som Roslin och Ackrén i sina texter om Färöarna. 

En annan rapport är Eve Hepburns “A Comparative Analysis of Island Region 

Autonomy,” från 2010.  Den presenterades vid det årliga mötet för Canadian Political 

Association i Montreal 1-3 juni 2010. I sin rapport fokuserar hon på två frågor. Varför är 

öar mer intresserade av speciella former av autonomier än full självständighet eller att 

helt integreras i en större statsmakt? Dessutom undersöker hon vad det är som gör öar 

så speciella i denna fråga. Används både i teori- och empiriavsnitten. 
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Annan vetenskaplig litteratur som har använts till uppsatsens empiridel är: ”Ålands 

konstitution” från 2005, av professor Markku Suksi. Suksi är verksam vid Åbo Akademi 

där boken också är utgiven. Boken strävar efter att analysera den åländska 

självstyrelsen med koncentration på gällande rättsregler inkl. tolkningar med beaktande 

av det historiska sammanhanget.   

 I teorikapitlet används ”Territoriella autonomier i världen - en empirisk studie över de 

självstyrda områdena i världen” från 2005, av Maria Ackrén.  Boken innehåller en 

beskrivning av forskningsläget kring autonomiforskning. Denna bok är utgiven av 

Ålands fredsinstitut men den bygger till största delen på hennes licentiatavhandling vid 

Åbo akademi  

Till EU-delen i empirin har jag valt Sören Silverströms ”De rättsliga ramarna för vissa 

autonomiers och mikrostaters förhållande till Europeiska unionen” publicerad 2004. 

Den är ett meddelande/liten rapport från Åbo akademi. Denna skrift försöker ge en 

översikt av de rättsliga ramarna för vissa små staters territoriella förhållande till 

Europeiska unionen.  

I teorikapitlet om regionerna i Europa används Ingmar Karlssons bok ”Regionernas 

Europa” från 2006. Karlsson är svensk diplomat och författare och boken är utgiven 

förlaget SNS. I boken beskrivs regionbegreppet och dessutom förklaras rollerna som 

regionerna har i dagens Europa.   

I avsnittet om regionernas Europa har jag använt mig av en studie från Blekinge 

tekniska högskola ”Regioners roll i tillväxtpolitiken–en jämförande analys” från 2009 av 

professor Jan-Evert Nilsson och professor Ola Jonsson. Denna studie kompletterar till 

viss del Ingmar Karlssons bok speciellt i fråga om regionindelningen och skiljegränser 

på autonoma och ”vanliga” regioner. 

En annan bok jag också använt är Kurt Lindhs ”Det åländska samhället” från 1998. Detta 

är inte en vetenskaplig skrift utan en sammanställd historiebok över det åländska 

samhället. Uppgifterna i boken har ändå faktagranskats noggrant eftersom den 

beställdes av landskapsmyndigheten för undervisningen i skolorna. Innehållet har varit 

användbart i beskrivningar av det åländska samhället med beaktande av att jag har 

kontrollerat uppgifterna mot texter av främst författarna Roslin och Suksi. 
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Till uppgifterna skall om Färöarna och speciellt angående deras parlament har jag valt 

att också använda mig av Färöarnas parlaments hemsida och danska parlamentets 

hemsida om den Färöiska ramlagen och ”hjemstyret”. Dessutom används andra officiella 

hemsidor som exempelvis Ålands landskapregerings- och Nordiska Rådets hemsidor. 

Vissa tidningsartiklar refereras också med respektive internet referens. 

 

3  Teori 

 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom de teoretiska utgångspunkterna som jag har i 

min uppsats. Teoriavsnittet är uppdelat i två olika områden, först beskriver jag regioner 

och regionalisering och därefter beskriver jag autonomi (självstyre). I dagens Europa har 

större fokus satts på regioner vilket aktualiserar frågan om världen kan lära sig något 

generellt av redan etablerade regioner och autonomier. Av denna anledning och för att 

autonomi också är en typ av region förklaras regionbegreppen översiktligt även om 

studiens fokus ligger på autonomier. Med denna förklaring har jag förhoppningen att 

läsaren skall förstå skillnaderna/nyanserna i region- respektive autonomi begreppen.  

 

Studiens huvudsakliga teoretiska problemställningar kan härledas till Maria Ackréns 

autonomimodell, med de viktigaste tre aspekterna, konstitutionell status, 

lagstiftningsmakt och beskattningsrätt. Detta kan anses som studiens bärande 

”modellteori”. Som komplement finns även Markku Suksis modell kring autonomier. Den 

modellen innehåller två av de bärande dimensionerna, den konstitutionella aspekten och 

lagstiftningsaspekten. Bertil Roslins sex teser eller kännetecken för autonomi kommer 

också att i analysdelen användas som teoretisk utgångspunkt. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Regionernas Europa 

I Europa talas det mycket om regioner i dag, om ”regionernas Europa” och exempelvis 

den svenska debatten kring ”storregioner” som bildandet av region Skåne och västra 

Götalandsregionen har stundtals varit intensiv. Enligt EU-fördragen skall 

medlemsstaterna i organisationen gemensamt arbeta för att bevara och utveckla den 

kulturella mångfalden i Europa men även arbeta för de nationella staternas organisering 

av sina offentliga myndigheter på nationell och regional nivå.  Dessutom finns stipulerat 
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i EU-fördragen att subsidiaritetsprincipen ska råda vilket kortfattat kan beskrivas som 

att besluten skall fattas så nära den enskilda människan som möjligt. Ett annat viktigt 

fundament i EU är principen om proportionalisering vilket kort innebär att EU inte skall 

ta till större medel än vad som behövs för att nå målen i EU-fördragen. EU är med sin 

stadga därför en garant för regioner och under de senaste åren har regionerna i Europa 

sakta men säkert fått en stabilare och starkare roll.10 Men maktfördelningen i samband 

med regionalisering är inte en helt oproblematisk fråga och exempelvis statsvetaren 

Tobias Krantz varnar i sin avhandling ”Makten över regionen” för starka regionala 

parlament som kunde betyda stora förändringar också i det svenska statsskicket.11  

 

3.1.1 Skillnader mellan länder i regionalt hänseende 

I Europa har regionerna ökat i antal vilket har till följd att de i dag spelar en större roll i 

samhället. Regioner har också i många fall fått överta uppgifter från nationalstaten och 

därmed fått ett visst administrativt självstyre.12 Det är ändå stora skillnader i vilket 

inflytande regionerna har i olika länder. Nilsson och Jonsson menar exempelvis i sin text 

från 2009 att i politiskt och administrativt hänseende finns det fyra typer av länder med 

regioner.  Denna inledning är: a) länder utan regioner, b) länder med svaga politiska 

regioner, c) regionaliserade stater, d) federala stater.  I denna indelning är första nivån 

enkel för där befinner sig länder som inte har några regioner med en administrativ roll. 

Det är länder som Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta och 

Slovenien. Den andra kategorin har en svag nivå av regionalisering. Det är länder som 

Danmark, Finland, Grekland, Irland, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sverige och 

Ungern.13 

 

 Regionaliserade stater utgörs av decentraliserade enhetsstater där regionernas existens 

är fastlagd i respektive författning. Det kan också vara länder där regionerna har 

tilldelats särskilda behörigheter. EU-länder som tillhör denna kategori är Frankrike, 

Nederländerna och Storbritannien. I kategorin regionaliserade stater finns länder som 

har regioner med stark regional politisk styrka exempelvis med direktvalda regionala 

parlament som har rätt att stifta egna lagar.  Av EU:s medlemsstater är det Italien och 
                                                           
10

 Karlsson, Ingmar (2006) Regionernas Europa. SNS förlag. s.43 
11

 Krantz, Tobias. (2002) Makten over regionen. Diss. Uppsala Univ.  
12

 Ackrén, Maria och Lindström, Bjarne (2012) Autonomy Development, Irredentism and Secessionism in a Nordic Context. 
Commonwealth & Comparative Politics. Vol. 50 No. 4. November 2012, 494-511   
13

 Nilsson,Jan-Evert och Jonsson,Ola. (2009).  Regioners roll i tillväxtpolitiken–en jämförande analys. Blekinge tekniska 
högskola s. 11-12  
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Spanien som tillhör denna kategori. Den fjärde gruppen är federala stater där 

regionerna har en författning som inte ensidigt kan sägas upp av de federala staterna. Av 

EU:s medlemsländer är Belgien, Tyskland och Österrike sådana federala stater.14 

Ingmar Karlsson har till viss del en likartad indelning av länder med regioner där han tar 

upp federala stater t.ex. Tyskland och stater med en stark regional indelning som 

exempelvis Spanien . En sak som dock skiljer mellan Karlssons text och Nilssons och 

Jonssons text är för det första att Karlsson menar att det finns skillnader mellan federala 

stater. Exempel på detta är Belgien som närmast kan beskrivas som ett land uppdelat i 

tre regioner som var för sig nästan fungerar som enskilda länder med egna parlament 

och utrikesförvaltning. För det andra menar Karlsson, till skillnad från Nilsson och 

Jonsson, att av de länder som 2004 blev medlemmar i EU är det bara Polen som har en 

uppdelning i regioner.15  

 
Ett annat problem med Nilssons och Jonssons indelning eller kategorisering av länderna 

i EU är att flera länder har ett ojämnt regionalt system. Inom ett land kan det finnas 

skillnader i vilken status en region har. I Finland har Åland exempelvis regional 

självstyrelse. Samma sak gäller i Storbritannien där Skottland, Wales och Nordirland har 

olika former av självstyrelse med egna parlament. I Italien och Spanien, som är 

regionaliserade stater, har vissa regioner större befogenheter och inflytande än andra. I 

Italien handlar det om tre regioner (Norditalien och Sardinien och Sicilien) som har en 

särställning jämfört mot övriga regioner. I Spanien finns regionalt självstyre i 7 av de 

totalt 17 regionerna, exempelvis i Baskien, Galicien och Katalonien.16 

 

3.1.2 Regionernas roll 

Vilken roll regionerna har i länderna påverkas i hög grad av ländernas traditioner.  

Exempelvis i federala stater med regionindelning, delar den centrala regeringen 

lagstiftningsbehörighet med sina regioner men omfattningen varierar. Att regioner har 

lagstiftningsmakt och behörighet för detta, återfinns också hos autonomier som jag 

återkommer till i avsnittet om autonomier. Regioner som har autonomi med 

lagstiftningsbehörighet i EU är exempelvis de autonoma regionerna i Spanien och 

Italien, som har rätt att stifta lagar. Också autonomier i enhetsstater har rätt att stifta 

                                                           
14

 Karlson I (2006) s. 37 
15

 Karlsson I (2006)  s 36-42 
16

 Karlsson I (2006) s. 38-39 
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lagar. Exempelvis i Portugal finns autonomierna Madeira och Azorerna, i Storbritannien 

finns autonomierna Skottland, Wales och Nordirland och i Finland finns autonomin 

Åland, som alla har rätt att stifta egna lagar.17  

 

Det som regionerna i första hand har lagstiftningsbehörighet över är kommunal-

lagstiftning, vilket i praktiken innebär att regionerna står över kommunerna. 

En annan sak som har blivit viktigare för regioner är ansvaret för övergripande 

planering och regional utveckling, där regionalpolitiken har förändrats så att den har 

gått från utjämningspolitik till utvecklingspolitik genom att exempelvis stöda 

entreprenörskap och förbättra regionens innovationskapacitet samt 

konkurrensförmåga. Förändringen av regionalpolitiken har också gjort att regionerna 

fått en stor roll i utvecklingen och då i synnerhet vid införandet av regionala 

tillväxtstrategier. EU har haft en viktig roll i denna förändring av regionalpolitiken med 

införandet av strukturfonderna.18 Till skillnad mot Nilsson och Jonsson anser Karlsson 

att det gamla målet med EU:s regionpolitik, att utjämna skillnaderna som finns mellan 

EU:s medlemsländer, finns kvar.19 

 

 Förändringen av regionalpolitiken har också påverkat den inhemska regionala politiska 

betydelsen i utformningen av regionalpolitiken exempelvis har de danska regionerna 

fått ansvaret för utvecklingsstrategier och i Finland har regionala organ fått en större 

roll genom sin roll i utarbetandet av olika regionala strategier och program.  Detta 

programarbete syftar till att sporra regionala aktörer att gemensamt formulera och 

besluta om prioriteringar.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Karlsson I (2006) s- 36-42 
18

 Jonson och Nilsson (2006)   s.11-12 
19

 Karlsson I (2006) s. 44 
20

 Jonsson och Nilsson (2009) s.11-12 
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3.2 Definitioner av begreppet autonomi 

Autonomibegreppet kan, enligt Maria Ackrén, sägas ha sin grund i Atlantdeklarationen 

(1949) där ledarna för USA och Storbritannien gjorde ett uttalande där de sade att de 

”respekterade rätten för varje folk att välja sitt eget styrelseskick, och att de önskade se 

suveräna rättigheter och självstyrelse återupprättas åt dem som berövats dessa 

rättigheter med tvång.”21 Dessa tankegångar applicerades sedan i FN-stadgan och 

tankegången var och är att varje område som inte har autonomi/självstyrelse skall ha 

rätt att skapa sig en sådan utgående från sina förutsättningar.22 

 

Att definiera en autonomi är inte helt enkelt. Ett sätt är att beskriva en autonomi som 

rätten att styra sig själv genom egna lagar och regler och att också verkställa sådana 

beslut som ett lagstiftande organ fattat. En sak som skiljer autonomi från full 

självständighet (suveränitet) är att autonoma regioner har lättare att ta till sig influenser 

från någon annan makt som t.ex. kan vara centralmakten. Enligt Roslin kan begreppet 

autonomi utvecklas utgående från tre dimensioner av samhällelig makt: 

 

1. Förutsättningarna för en funktionell autonomi finns då en acceptans för en sådan 

finns i den nationella konstitutionen. Autonomin måste även ha normer som 

reglerar dess omfattning. Dessutom bör en autonomi ha en så stark lagstiftning 

som möjligt bakom sig dvs. en vanlig lag ger en svagare ställning. Ett regelverk 

som endast delegerar administrativa beslut är i sig knappast tillräckligt för att 

upprätthålla en autonomi. 

 

2. Ofta har en stark autonomi sin grund i folkrätten. Dessa har ofta sin bakgrund i 

olika typer av internationella fredstraktat som i sig varit en politisk lösning på 

olika typer av konflikter. Den här typen av autonomi har en starkare ställning än 

”vanliga” autonomier eftersom de inte ensidigt kan upphävas av autonomins 

centralmakt.  

 

 

 

                                                           
21

 Ackrén, Maria (2005) Territoriella autonomier i världen. Ålands fredsinstitut s. 17-18 
22

 Roslin, Bertil. (2006) Europeiskt självstyre i omvandling. Statsrådets kanslis publikationsserie 11/2006 s.33-35 Statsrådets 
kanslis publikationsserier motsvaras av svenska SOU, Statens Offentliga Utredningar. 
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3. En autonomi skall ha rätt att fatta beslut och att rättshandla.  I autonomi-

sammanhanget skall skillnad hållas på behörighet inom förvaltning och 

behörighet inom lagstiftning. En autonomi har oftast behörighet inom bägge 

fälten men vanligt är att behörigheten är bestämd område för område 

(enumerationsprincipen). De bästa resultaten för ett fungerande samarbete med 

centralmakten är om behörigheterna klart finns stipulerade/uppdelade i 

självstyrelselagstiftningen.23 

 

 

Maria Ackrén beskriver autonomi som ett geografiskt avgränsat område med 

specialstatus. En autonomi skall ha en regelgivande makt och dessutom skall den utgöra 

en del av en suverän stat. En autonomi skall inte ha delstatsstatus. Autonomin skall göra 

det möjligt för en region att utöva betydande självstyrelse men utan att ha alla 

funktioner som en stat har och utan att man förlorar fördelarna med en centralmakt.24 

Tabell 1 Klassificering av autonomidefinitioner 

Definitioner med folkrättslig 
förankring 

 

Definitioner enligt 
maktfördelningsprincipen 

- Individuell/personlig 
autonomi 

- Kulturautonomi 
- Regional autonomi 

- Institutionell autonomi 
a) territoriell autonomi 
b) funktionell autonomi 
 

- Politisk och rättslig 
autonomi 
 

                     (Källa: Maria Ackrén, (2005)s.36) 

 

Svante E. Cornell definierar autonomi som ett definierat område som legalt har beviljats 

speciella rättigheter och status och som har självstyrande institutioner med vissa 

rättigheter. Autonomin kan vara kopplad till en särskild etnisk grupp som skiljer sig från 

majoritetsbefolkningen.25 

                                                           
23

 Roslin(2006) s.33-35 
24

  Ackrén (2005) s. 37 
25

  Ackrén (2005) s. 37 
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Kjell Åke Nordqvist definierar autonomin som ett område inom ett land som har 

konstitutionellt förankrad självstyrelse och som är mer omfattande än andra jämförbara 

områden inom staten.26 

Markku Suksi har i sitt utlåtande till parlamentariska kommittén för översyn av Ålands 

självstyrelse utvecklat en organisationsmodell för territoriell autonomi. En traditionell 

federation är normalt organiserad med en institutionell representation för delstaterna i 

en “övre kammare”. Till “nedre kammaren” kan alla röstberättigade delta i allmänna val. 

Behörigheterna inom lagstiftning är organiserade så att den federala nivån har 

lagstiftningsrätten baserad på enumeration (uppräkning). Delstaterna har behållit 

resten av lagstiftningsbehörigheterna som residuala behörigheter (behörigheter som 

behållits efter viss fördelning).27 I motsats till en autonomi fungerar en federation 

symmetriskt och alla har liknande maktbefogenheter. I en sådan jämförelse fungerar en 

autonomi asymmetriskt. Federationens delstater har egna organ och en egen 

lagstiftningskompetens och är aktiva i federalt hänseende. För autonomierna saknas ofta 

denna typ av samarbete mellan centralmakt och autonomi.28 

 Bertil Roslin konstaterar att det finns tre olika typer av autonomier: 

”1. Territoriella autonomier där en nationell minoritet utgör en majoritet inom ett visst 

område som fått lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet 

2. Kulturella autonomier där en nationell minoritet inte bildar majoritet inom ett visst 

område, men ändå garanterats specialstatus 

3. Regionalt självstyre där det inte förekommer någon väsentlig skillnad mellan 

moderlandets och autonomins befolkning”29 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Ackrén (2005) s. 37 
27

 Suksi, Markku, (2010) ”Autonomiers befogenheter i komparativ belysning – särskilt med beaktande av överföring av nya 
befogenheter”, utlåtande maj 2010 till parlamentariska kommittén för översyn av Ålands självstyrelse s. 1-2 
28

 Ackrén, Maria (2005) s. 26-27  
29

 Roslin (2006) s. 35 
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För att samhällsfunktionerna skall kunna skötas på ett mer praktiskt och ekonomiskt 

sätt kan perifera områden erhålla autonomi. Ett sådant exempel är den autonomi som 

finns på Falklandsöarna.  Ibland har autonomin sin grund i språkliga, etniska, religiösa 

eller kulturella skillnader mellan ”moderlandet” och autonomin. Ett sådant exempel är 

Åland.30 

 

Liknande tankegångar för Markku Suksi fram i sitt arbete ”Aspekter på autonomi”. Här 

har han uttryckt att det finns 6 olika kategorier av autonomier. Hans indelning av 

autonomierna bygger på tanken att begreppet autonomi är tvådelat. Dels skall det finnas 

nödvändiga grundförutsättningar för autonomi, dels skall det finns tilläggsegenskaper. 

De nödvändiga grundförutsättningarna, menar Suksi, är att områdena har rätt att inneha 

rättssubjektivitet samt att inneha ett beslutsfattande organ som valts genom direkta val 

av befolkningen i autonomin. Till tilläggsegenskaperna hör en sådan kompetens som gör 

att självstyrelsen exempelvis kan ta upp skatter.31 Kjell Åke Nordqvist delar in 

autonomierna i organiska, historiska och övriga autonomier. Med organiska autonomier 

menar han de autonomier som på ett fredligt och demokratisk sätt fått sina autonomier 

genom förhandlingar. Exempel på sådana områden är, enligt Nordqvist, Färöarna och 

Grönland. Historiska autonomier enligt Nordqvist är områden som i ”urminnes tider” 

har haft någon form av politisk självständighet och ett exempel på ett sådant område är, 

enligt Nordqvist, Isle of Man.32  Nordqvist definierar övriga autonomier som områden 

med en avlägsen befolkning som har fått tillåtelse att ta hand om sina inre 

angelägenheter utan detaljstyrning från landet som gav området dess autonomi. 

Exempel på ett sådant område är Falklandsöarna. Vidare finns det också autonomier 

som Åland som fått sin autonomi efter beslut av internationella samfund som i Ålands 

fall var NF.33   

 

Ett problem med Nordqvists uppdelning är, enligt Ackrén, att den inte kan ses som 

hållbar i alla exempel. Vissa områden som har autonomi ”försvinner.” Exempel på 

sådana är de franska autonomierna, som enligt Ackrén, tidigare har varit centralstyrda 

men under senare tid fått mera självstyre. Ett annat problem med Nordqvists 

                                                           
30

 Roslin (2006) s. 33-35 
31

 Ackrén (2005) s. 39 
32

 Ackrén (2005)s.40-41  
33

 Ibid s.40-41 
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uppdelning med autonomier i de olika grupperna är att andelen övriga autonomier är 

stort i förhållande till grupperna organiska autonomier och historiska autonomier.34 

 

Bertil Roslin menar att det finns sex kännetecken på en autonomi: 

1. En lokalt och demokratiskt vald lagstiftande församling med vidsträckt saklig 

behörighet. 

2. Ett likaså lokalt valt verkställande organ som har någon form av ansvarighet gentemot 

den lagstiftande församlingen eller den egna befolkningen. 

3. En klargjord maktfördelning mellan moderlandet och autonomin  

4. Egna inkomster och ofta någon form av beskattningsrätt som ger autonomin 

handlingsutrymme och gör den mindre beroende av moderlandets beslutande organ. 

5. Ett oberoende lokalt domstolsväsende, speciellt i länder där rättsregler tolkas och i 

någon mån också skapas genom domstolspraxis. 

6. Eget polisväsende som i länder som upplevt ett auktoritärt samhällssystem får både 

symbolvärde och praktisk betydelse när likhet inför lagen genomförs.35  

 

Maria Ackrén gör en liknande sammanställning av vad hon kunnat utläsa vad forskare 

kommit fram till. En sak skiljer dock, och det är frågan om att i Ackréns text får inte 

autonomiarrangemanget stå i strid med staten eller den centrala myndigheten i sådana 

frågor som är av en särskild vikt. Detta kan beröra t.ex. statens utrikes- och 

säkerhetspolitik.36 

 

Ackrén menar att autonomin ska omfatta tre egenskaper, lagstiftningsmakt, 

beskattningsrätt och konstitutionell status.  Ackrén menar att lagstiftningsmakt är en 

grundläggande del i autonomins stuktur och lagstiftningsmakten kan sägas ingå indirekt 

när man ska definiera en autonomi.   

 

Beskattningsrätt är för att få en bild av hur den finansiella autonomin är uppbyggd och i 

detta sammanhang är det också ett sätt att mäta hur mycket autonomin är beroende av 

                                                           
34

 Ackrén (2005) s. 40-41 
35

 Roslin, (2006)  s.33-35 
36

 Ackrén (2005)s 42 
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”moderlandet”. Den tredje egenskapen som är konstitutionell status visar vilket rättsligt 

skydd autonomin har.37 

 

3.3 Autonomiers konstitutioner  

Markku Suksi har, efter att studerat autonomiernas juridiska aspekter, arbetat fram en 

modell och i den framkommer skillnaderna som finns mellan direkt och indirekt styre. 

Utöver detta påvisas i modellen skillnaderna som finns mellan rättslig förankring i 

statsförfattningar och reglering via vanlig lag.38  

Figur 1 Suksis modell av autonomiers konstitutionella status  

Statsförfattning 
 
 
 
 

Lagstiftningsmakt                                                                Regelgivande makt 
 
 
 
 

Vanlig lag 

                (Källa: Ackrén (2005) s. 44-45)  

 

I denna modell finns det två dimensioner 

1. Den konstitutionella dimensionen (lodräta pilar) 

2. Maktfördelningsdimensionen (vågräta pilar).39 

 

Den konstitutionella dimensionen i modellen (lodräta pilarna) innebär en redogörelse 

för om området som är en autonomi är medtagen i moderlandets statsförfattning eller 

om autonomin är styrd i vanlig lag. Detta visar rättskyddet för autonomin.40 

Maktfördelningsdimensionen handlar om autonomins rätt att stifta egna lagar (om 

autonomin har lagstiftningsmakt eller om moderlandet är lagstiftande och autonomin 

bara kan ge förslag till lagar som rör autonomin).41  
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I sin redovisning av Suksis modell, finner Ackrén ett antal brister, bland annat anser hon 

att den är ofullständig på grund av att det kan vara svårt att placera in områdena i rätt 

”kategori” på grund av att många områden/autonomier är reglerade ”lex specialis” 

(vilket betyder att specifika författningar går före generella) som Ackrén hävdar hamnar 

över grundlagsnivå. Ett annat problem som Ackrén finner i modellen är att den saknar 

beskattningsrätt (vilken Ackrén menar är en viktig egenskap för autonomin).  

Med dessa invägningar har Ackrén utarbetat en egen modell för autonomierna där hon 

utgår från om områdena/autonomierna har rätt att ta in skatt.42  

 

Tabell 2 Ackréns modell av autonomiers konstitutionella status i beskattningshänseende 

Konstitutionell status   Lagstiftningsmakt     

  
  

Direkt   Indirekt   

  
 

  Beskattningsrätt Beskattningsrätt 

  
 

  Ja Nej Ja nej 

Statsförfattning   1 2 3 4 

Vanlig lag   5 6 7 8 
(Källa: Maria Ackrén, 2005) 

Genom denna modell har Ackrén fått fram åtta typer av autonomier: 

1. Områden med direkt lagstiftning, beskattningsrätt, och områden som är upptagna i 

statsförfattningen, t.ex. Azorerna och Sicilien.  

2.  Områden med direkt lagstiftning, som inte har beskattningsrätt och är upptagna i 

statsförfattningen, t.ex. Åland.  

3. Områden med indirekt lagstiftning, har beskattningsrätt och är upptagna i 

statsförfattningen, t.ex. Nakhitjevan. 

4. Områden med indirekt lagstiftning, som inte har beskattningsrätt och är upptagna i 

statsförfattningen, t.ex. Krim. 

5. Områden med direkt lagstiftning, beskattningsrätt, och områden inte upptagna i 

statsförfattningen, t.ex. Färöarna, Aruba och Gibratar 

6.  Områden med direkt lagstiftning som inte har beskattningsrätt och som inte är 

upptagna i statsförfattningen, t.ex. Guam. 

7. Områden med indirekt lagstiftning, har beskattningsrätt och inte upptagna i 

statsförfattningen.  

8. Områden med indirekt lagstiftning, inte har beskattningsrätt och inte upptagna i 

statsförfattningen, t.ex. Korsika och Wales43 

                                                           
42
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3.4 Öar i autonomihänseende  

Ofta är öar mer intresserade av att förbli autonomier än att sträva efter full 

självständighet eller att helt integreras i en större statmakt. En del vetenskapliga teorier 

uttrycker att orsaken till att öarna är mer benägna att upprätthålla band med en 

starkare modernation är en typ av utanförskap för en region med ekonomiska 

nackdelar.44 Invånare på öar har ofta starka regionala identiteter och desto större 

opposition det finns mot statsmakten desto större krav blir det på autonomi. Hepburn 

hänvisar i sin text till forskare som exempelvis Baldacchino och menar att inbyggda 

kostnadshöjande faktorer som högre transportkostnader och små naturliga resurser gör 

att öborna hellre upprätthåller och utvecklar sitt eget närområde än deltar i global 

samverkan. 

Autonomier, som Åland och Färöarna, har även ofta politiska system som inte är 

identiska med moderlandets och en mer decentraliserad regionpolitik har gjort att 

autonomier lättare skapas.45 Desto större grad av ekonomisk styrka och resurser desto 

större krav på regional autonomi, menar Hepburn. Regioner med tillträde till stora 

internationella organisationer som exempelvis EU leder till större krav på regional 

autonomi. Om moderlandet inte tillgodoser regionens behov leder det till större krav på 

autonomi menar Hepburn och hänvisar till forskning av Keating.  

Agneta Karlsson skriver att autonomier med god ekonomi inte bara ska bedömas ha 

lyckats med hjälp av turen utan man kan även utläsa att kloka strategiska beslut har 

tagits där autonomiernas samlade resurser har använts på ett klokt sätt.  

Karlsson skriver, med hänvisning till forskning av Baldacchino att från en 

autonomiekonomisk synpunkt är det inte att rekommendera att autonomier går i 

riktning mot full suveränitet. Fördelarna med att vara en underlydande autonomi till ett 

större och rikare ”moderland” överväger.46 

En viss diskrepans bland forskarna kan det tyckas vara eftersom en uttalad orsak till 

autonomi kan vara både att en region är fattig eller att en region är rik.47 En viktig 

                                                                                                                                                                                     
43

  Ackrén (2005). s 46 s. 71 
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 Hepburn, Eve. (2010) . A Comparative Analysis of Island Region Autonomy, University of Edinburgh. Detta papper 
presenterades vid det årliga mötet som Canadian Political Association höll i Montreal 1-3 juni 2010.   
45

 Ackrén och Lindström (2011) 
46

 Karlsson, Agneta. (2009). Sub-National Island Jurisdictions as Configurations of Jurisdictional Powers and Economic 

Capacity: Nordic Experiences from Åland, Faroes and Greenland” Island Studies Journal, Vol. 4, No. 2, 2009, pp. 139-162.   
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utvecklingsfaktor för autonomier är det kollektiva självförtroendet och öbornas syn på 

sitt eget område. Om större grupper av befolkningen identifierar sig lättare med en 

metropol än det lokala närliggande, blir det också en tendens att nervärdera de egna 

politiska instrumenten.48 Regionala autonomier har kommit att bli attraktiva 

lösningsmodeller på mellanstatliga konflikter och även interstatliga konflikter kan hitta 

lösningsmodeller i autonomier som fallet har varit med den åländska autonomin.  

Sammanfattningsvis är alla författare av den åsikten att regioner som definieras som 

autonomier har ett avgränsat område som erhållit speciella rättigheter inom en suverän 

stat. En autonomi är inte en delstat som deltar i centralstyrningen av en stat på federal 

bas utan är en region med självstyrelse. En dimension av autonomi har sin utgångspunkt 

i maktfördelningsprincipen/decentraliseringsaspekten som innebär att besluten ska 

fattas så nära invånarna som möjligt. Självstyrelse som även ibland kan vara kopplad till 

viss etnicitet och traditionella historiska kulturaspekter är viktiga faktorer. Dessutom är 

den territoriella faktorn en stark orsak till den autonoma ”vi” känslan, i alla fall när det 

gäller öbor. Däremot verkar autonoma öregioner ändå vilja upprätthålla band och 

fördelar med att kvarstå under en centralmakt.  
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4 Empiri (Ålands och Färöarnas självstyrelser) 

I detta kapitel presenteras Ålands och Färöarnas självstyrelser.  

För att läsare skall få en överblick över autonomierna börjar jag empirin med en kort 

bakgrundspresentation. Åland är beläget mellan Sverige och Finland (ungefär mellan 

Uppsala i Sverige och Åbo i Finland). Åland är enligt självstyrelselagen enspråkigt 

svenskt. Färöarna är beläget mellan Norge och Island ca. 400 km norr om Skottland. 

Språken på Färöarna är färöiska och danska. 

 

Tabell 3. Kortfakta om Åland och Färöarna 

  Åland Färöarna 

Area km2 1552 (innefattande 6757 öar) 1396 (innefattande 18 öar) 

Invånare 27153 48433 

invånare/km2 17,8 34,7 

BNP/capita 33 100 € 33 000 € 

Samhällsstatus Autonomi i republiken Finland Autonomi i kungariket Danmark 

EU-status Medlem Icke medlem 

Parlament Lagtinget (30 medlemmar) Logting (33 medlemmar) 
Källa: Agneta Karlsson (2009) 

Åland och Färöarna är till ytan ganska lika stora men Färöarna har en betydligt 

högre befolkningstäthet. BNP per capita är även den förvånansvärt lika mellan 

autonomierna med hänsyn till att näringslivet är så totalt olika mellan öarna.  

 

Eftersom autonomi är ett samhällskick som i hänseende till tillkomst är relativt 

ovanlig, speciellt i de nordiska länderna, anser jag att ett djupare historiskt 

orsakssammanhang är viktigt för att tydliggöra varför de nordiska autonomierna 

uppkommit. Vissa av dagens element i självstyrelserna har även sina historiska 

orsaker. Av dessa orsaker är empirin relativt omfattande. 

Denna del av studien skall relateras till de tre aspekterna i frågeställningen som i 

kommande analysavsnitt kopplas till den teoretiska referensramen. 

Självstyrelsernas tillkomst kopplas således till de konstitutionella aspekterna, 

utövandet av självstyrelserna kopplas till lagstiftningsaspekten och autonomiernas 

ekonomiska självstyrelser kopplas till beskattningsaspekten. 
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4.1   Ålands självstyrelse  

4.1.1 Självstyrelsens tillkomst  

Denna del av studien skall relateras till den konstitutionella aspekten i frågeställningen.  

 När man ser historiskt på den åländska självstyrelsens tillkomst bör man veta att Åland, 

tillsammans med Finland, hörde till Sverige under mera än 600 år. Efter att Sverige 

förlorade Finland efter 1808 – 1809-års krig kom Finland (inklusive Åland) att tillhöra 

Ryssland. Under den ryska tiden fanns ändå de svenska banden exempelvis genom 

kulturen och språket som på Åland levde vidare. Ryssland hade insett Ålands 

militärstrategiska läge och efter maktövertagandet påbörjades exempelvis bygget av 

Bomarsunds fästning. Efter Krimkriget 1854–1856 förstördes Bomarsunds fästning av 

franska och engelska flottstyrkor med hjälp av lokalbefolkningen.  

Ålands statstillhörighet dryftades vid 1856 års fredsförhandlingar i Paris. Efter att 

Ryssland i fredsförhandlingarna inte lyckades få Åland att kvarstå i det ryska riket, 

tvingade Frankrike och Storbritannien dem att acceptera en konvention om Ålands 

demilitarisering. Detta blev den s.k. konventionen om Ålandsservitutet som blev en 

bilaga till fredstraktaten vilka undertecknades av Österrike, Frankrike, England, 

Preussen, Ryssland, Sardinien och Turkiet. Ännu i dag är demilitariseringen en viktig 

byggsten i den åländska självstyrelsen.49 

Efter revolutionen i Ryssland i mars 1917 började man på Åland diskutera en 

återförening med Sverige. Det kan konstateras att de åländska diskussionerna om en 

återförning med Sverige började innan Finland blev en självständig stat den 6 december 

1917.50  Statsledningen i Sverige ville se bevis på att ålänningar önskade en återförening 

och i december 1917 gjordes en namninsamlig på Åland. Resultatet av namninsamlingen 

blev att det fanns en majoritet för återförening.51 1918 utbröt inbördeskrig i Finland 

som även kom att innefatta Åland. Den åländska deputationen, som skulle lämna över 

namninsamlingen och skrivelsen, begärde hjälp av Sverige för att skydda den åländska 

befolkningen. 
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 Den svenska statsledningen var positiv till anhållan och sände militär till Åland. Detta 

kunde även ses som ett erkännande av Sverige till ålänningarnas krav på en återförening 

med Sverige.52 

 

Under 1918, efter att Finland blivit en självständig stat, blev Åland ett eget län i Finland. 

Åland bildade då ett eget illegalt landsting. Det illegala landstinget sände en promemoria 

till de ledande länderna i världen att ”vid fredverket principen om nationernas 

självbestämmande också skulle tillämpas för den åländska befolkningen och Ålands 

återgång till Sverige därigenom möjliggöras”(äldre byråkratiskt språk).53  

Den svenska regeringen ställde upp på de åländska kraven och sände en not (en 

protestyttring från ett land till ett annat) till den finska regeringen. År 1919, framförde 

ålänningarna sina önskemål om återförening med Sverige vid fredsförhandlingarna efter 

första världskriget. Sveriges statsminister krävde vid dessa fredsförhandlingar att 

frågan om Ålands eventuella tillhörighet med Sverige skulle avgöras i en folkomröstning 

på Åland. Detta var inte den finska regeringens önskan. Vid dessa fredsförhandlingar 

kom Ålandsfrågan till behandling i det nybildande Nationens Förbund (NF) efter ett 

förslag från Storbritannien.54 

 

Finlands regering hade den 19 juli 1919 tillsatt en kommitté som skulle uppgöra ett 

förslag till självstyrelse för länen som den färska finska regeringsformen  

förutsatte. Kommittén fick hastigt göra en helomvändning eftersom särskilda skäl 

krävde att denna fråga skulle ordnas skilt för Åland. Den s.k. Antti Tulenheimo 

kommittén var ett första steg av den finska regeringen att göra ett förslag till 

självstyrelse för Åland. En intressant aspekt är att i det första lagförslaget ingick egen 

beskattningsrätt. Den ledande principen finns i ingressen till lagförslaget55: ”Sålunda 

skall ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det 

överhuvudtaget är möjligt för ett landskap, som icke utgör en egen stat.” 

Självstyrelselagen från 1920 stiftades i den ordning som gällde för stiftande av grundlag. 
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Åland avvisade dock lagen och i maj 1920 uppvaktade ålänningarna åter Sveriges 

konung och förklarade att de inte hade ändrat uppfattning i fråga om återförening med 

Sverige.56 

 

På Storbritanniens initiativ fördes Ålandsfrågan från fredskonferensen i Paris till det 

nygrundade Nationernas Förbund (NF). NF tillsatte 1920 en juristkommission som 

skulle utreda Ålandsfrågan. Kommission slog fast att statstillhörigheten var en öppen 

fråga. Efter kommissions utredning tillsattes en rapportkommission som hade som 

uppdrag att ta fram en rättvis och lämplig lösning av Ålandsfrågan. NF fattade sitt beslut 

1921. Beslutet som fattades var ingen av de tre parterna (Åland, Finland och Sverige) 

nöjda med. Beslutet som fattats innebar att Åland fick självstyrelse under finsk 

statstillhörighet. Sverige fick garantier för ett fortsättningsvis demilitariserat Åland. 

Beslutet av NF om Ålands självstyrelse innebar att den lag som Finland hade stiftat blev 

gällande. NF beslöt vidare att ett avtal om Ålands demilitarisering och neutralisering 

skulle uppgöras.57  Åland skulle inte tillåtas bli ett hot mot Sverige. Rådets beslut 

undertecknades av tio stater, de s.k. signitärmakterna.58 

 

Den 20 oktober 1921 slöts konventionen angående Ålandsöarnas ”ickebefästande och 

neutralisering”. Konventionen var strängare än det tidigare Ålandsservitutet. I ännu en 

internationell överenskommelse, den s.k. Ålandsöverenskommelsen som ingicks mellan 

Finland och Sverige, infördes särskilda garantier för bevarandet av den åländska 

befolkningens särart. Den godkändes enhälligt av NF:s råd.59 

 

De åländska särrättigheterna kom sedan att ingå i en speciell lag, den s.k. garantilagen 

från augusti 1922. Garantierna gällde främst rätten: 

1. att förvärva fast egendom på Åland 

2. att rösta i lokala val 

3. att förfoga över halva grundskatten på fastigheter 

4. att bibehålla svenskan som undervisningsspråk 
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Dessutom ingick i garantierna en klausul om att landshövdingen på Åland skulle ha 

ålänningarnas förtroende.60 

 

Den åländska självstyrelselagstiftningen har sedan dess reviderats två gånger. De 

behandlade främst ändringar i självstyrelsens finansieringssystem. 1991-års 

självstyrelselag gav Åland egen budgetbehörighet, dvs. rätten att själva disponera över 

utgiftssidan i landskapsbudgeten. Då omvandlades också statsbidraget till ett allmänt 

bidrag, en s.k. klumpsumma.61  

 

4.1.2 Hur utövas den åländska självstyrelsen?  

Denna del av studien skall relateras till lagstiftningsaspekten.  

I självstyrelselagen, som kan ses som Ålands grundlag, finns regleringar om den 

åländska hembygdsrätten, om landskapets behörighet, om rikets behörighet, om 

riksmyndigheterna på Åland, om användningen av Finlands officiella språk, om 

landskapets ekonomi, om landshövdingen och om Ålandsdelegationen. I denna lag ingår 

också sedan 1995 ett kapitel om internationella förpliktelser och ärenden som gäller 

Europeiska unionen.62 Det åländska lagtinget (det åländska parlamentet) är den instans 

som stiftar lagar inom de områden där Åland har lagstiftningsrätt. Lagtinget har 30 

ledamöter, och dessa ledamöter väljs genom allmänna, hemliga och proportionella val, 

för en period på fyra år. För att få rösta eller ställa upp som kandidat till lagtingsval 

måste man inneha åländsk hembygdsrätt. Hembygdsrätten erhåller man från födseln om 

en av föräldrarna har hembygdsrätt eller om man stadigvarande bott i landskapet minst 

5 år (måste ansökas). Andra kriterier till hembygdsrätt är att man har finskt 

medborgarskap samt att man har tillfredställande kunskaper i svenska språket. En i 

olika sammanhang stridbar fråga är ålänningarnas krav att få kommunicera med finska 

myndigheter på svenska språket. Detta är en rättighet enligt finsk grundlag där det 

stipuleras att Finland är tvåspråkigt (finska och svenska) men i praktiken har 

kunskaperna i svenska successivt minskat i Finland och kommunikationssvårigheterna 

mellan Åland och Finland har därmed ökat.63     
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På Åland råder den klassiska parlamentariska principen att regeringen måste ha 

parlamentets förtroende. I Ålands fall är det landskapsregeringen som måste ha 

lagtingets förtroende.64 Den åländska självstyrelselagen anger på vilka områden Åland 

har rätt att fatta beslut. Ålands självstyrelselag innehåller också en fördelning över 

behörigheter mellan staten och autonomin ifråga om lagstiftning, på vilka områden 

staten resp. autonomin har rätten att lagstifta. Intressant att notera att i den första 

självstyrelselagen var upplägget ett annat. I den fanns uppräknat vilka frågor som 

Finland hade behörighet över och resten fick Åland själva stifta lagar om.65 

Åland får i dagsläget stifta egna lagar över följande områden: 

 undervisning, kultur- och fornminnesvård 

 hälso- och sjukvård,  

 miljö– näringslivsfrågor 

 intern trafik 

 kommunalförvaltning 

 polis 

 post 

 radio och TV 

Finland har behörighet över följande områden: 

 Statsbeskattning 

 Bank, finans, försäkring 

 Sjöfartsfrågor 

 Utrikeshandel 

 Kyrkan 

 Arbetsrätten 

 Civilrätten 

 Handelsrätt 

 Valuta 

 Rättsväsende 

 Utrikespolitik 

 Internationella avtal.66 
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De lagar som lagtinget stiftar kallas landskapslagar. Inom de områden där Åland har 

lagstiftningsrätt har dessa lagar samma styrka som lagar antagna av Finlands riksdag. 

Detta innebär att en finsk riksdag inte kan ändra eller riva upp en landskapslag som 

fattats av det åländska lagtinget. En åländsk lag kan dock rivas upp av Finlands 

president som har vetorätt rörande de fall där det åländska lagtinget har överskridit sin 

behörighet eller om en landskapslag rör rikets inre eller yttre säkerhet.67 

 

Presidenten har utnyttjat sin vetorätt ett antal gånger och orsaken har varit att lagtinget 

ansett att frågan varit deras behörighetsområde medan presidenten ansett det motsatta. 

I den nuvarande självstyrelselagen finns det således s.k. gråzoner där behörigheten är 

oklar. Före presidenten fattar sitt beslut om veto mot en lag skall presidenten höra 

Ålandsdelegationen som är ett av Åland och Finland gemensamt sammansatt organ. 

Presidenten skall också höra Finlands Högsta Domstol i en sådan fråga.68  

 

 På samma sätt som Ålands lagting kan fatta beslut om lagar inom den åländska 

behörigheten har den åländska landskapsregeringen rätt att utfärda 

landskapsförordningar i ärenden som hör till Ålands behörighet. Detta sköts så att det 

åländska lagtinget ger fullmakt till landskapsregeringen att utfärda detaljföreskrifter. 

Självstyrelselagen stipulerar också att Åland är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket som 

används på Åland är därmed svenska men en finsk medborgare har dock rätt att i egen 

sak, inför domstol/statliga ämbetsverk i landskapet, använda det finska språket.  

Finlands regering och republikens president företräds på Åland av landshövdingen. 

Landshövdingen utnämns av republikens president efter överenskommelse med 

lagtingets talman. Landshövdingen skall utöva ämbetet så att landskapet förvaltas väl 

och statens intressen tillvaratas.  
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Åland och Finland har ett gemensamt organ, Ålandsdelegationen, som bl.a. har till 

uppgift att ge utlåtanden till statsrådet, ministerierna, landskapsregeringen och 

domstolarna. Ordförande i delegationen är i regel landshövdingen. Till ledamöter utser 

Finland och Åland vardera två personer och två suppleanter. Ålandsdelegationen har 

också viktiga ekonomiska uppgifter:  

”att verkställa den skattefinansiella avräkningen mellan landskapet och riket 

– att fastställa storleken på förskottet på avräkningsbeloppet 

– att fastställa skattegottgörelsen till Åland 

– att bevilja extra anslag för osedvanligt stora engångsutgifter och bidrag av statsmedel 

till följd av rubbningar i samhällsekonomin eller katastrofer. Ålandsdelegationen är 

beslutfört endast som fulltalig.”69 

 

4.1.3 Ålands ekonomiska självstyrelse  

Denna del av studien skall relateras till beskattningsaspekten i min frågeställning.  

I det historiskt första finska förslaget till självstyrelselag fanns förslaget att Åland skulle 

få egen beskattningsrätt men eftersom ålänningarna själva från början var ointresserade 

av självstyrelse fullföljdes inte detta. Detta är intressant eftersom den egna 

beskattningen sedan dess varit en aktuell fråga och egen beskattningsrätt har i olika 

repriser efterlysts av åländska politiker. Åländska politiker har hävdat att Åland har så 

stark ekonomi att man kunde klara sig själva medan de finska myndigheterna har varit 

skeptiska och uttalat oro för eventuell skattedifferentiering mellan Åland och Finland.70  

Den största förändringen i Ålands självstyrelse kom 1993med införandet av 

”klumpsummesystemet.” Efter att detta system infördes har den åländska förvaltningen 

beslutanderätten över sina egna utgifter. Efter långa förhandlingar mellan finska och 

åländska myndigheter fastställdes systemet med klumpsumma vilket innebär att Åland 

får 0,45 % av statens inkomster (förutom nya statslån) för att kunna sköta de uppgifter 

som Åland har tagit över av Finland. 
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 Procentsatsen på 0,45 kan antingen höjas, om Åland övertar fler områden av Finland, 

eller sänkas om Finland övertar områden av Åland. Om procentsatsen ska ökas eller 

sänkas sker det efter förhandlingar mellan Åland och Finland.71 

Förutom denna ”klumpsumma” kan Åland få extra inkomster enligt 48§ i 

självstyrelselagen för engångsutgifter som inte kan finansieras i den åländska budgeten. 

Den åländska självstyrelselagen innehåller också en s.k. kallade flitpeng eller 

skattegottrörelse. Detta innebär att om Åland betalar in mera än 0,5 % i skatter till 

finska statskassan (där Finland har behörighet) ska dessa pengar tillfalla Åland. Detta är 

den s.k. flitpengen som under alla år därefter också varit en betydande del av den 

åländska ekonomin. Vidare i Självstyrelselagen från 1993 finns det en paragraf som 

säger att den åländska självstyrelsen har rätt till extra bidrag ifall det sker en 

naturkatastrof, oljeutsläpp eller kärnkraftsolycka, samma rätt till extra bidrag finns om 

Ålands ekonomi kraftigt skulle skadas.72  

Efter den senaste revideringen av självstyrelselagen är det Ålands lagting som beslutar 

om budgeten. En stor skillnad efter senaste revidering av Självstyrelselagen är att 

Ålands lagting numera har full beslutanderätt över utgifterna och det förekommer inte 

längre någon kontroll från statligt håll (Ålandsdelegationen).73 Den åländska ekonomin 

har historiskt varit stabil och grundpelaren har under många år varit den marina 

sektorn. Speciellt färjetrafiken mellan Åland – Sverige har betytt mycket för den 

åländska ekonomin eftersom näringen är mycket personalintensiv. Som mest har 

sjöfarten självt stått för drygt 50 % av den åländska BNP.74  

 

4.1.4 Åland och EU  

 I slutet av 1980-talet gjorde Sovjetkollapsen att Finland började orientera sig mera 

västerut både politiskt och handelsmässigt. 1992 lämnade Finland in sin ansökan om 

medlemskap till EU. På Åland insåg man att mycket i den åländska självstyrelselagen 

inte var förenligt med principerna i den europeiska enhetsakten vars mål är att skapa ett 

marknadsområde utan inre gränser.  

                                                           
71

 Lindh (1998)  s. 97-99 
72

 Ibid 
73

 Ackrén och Lindström (2011) 
74

 Roslin (2006) s. 20-25 



36 
 

 I självstyrelselagen finns regleringar om att man inte kan köpa mark/fastigheter om 

man inte har åländsk hembygdsrätt. Dessutom finns det regleringar om näringsrätt som 

inte passar in i enhetsakten. 

 

Åland började då förhandla (under de finska integrationsförhandlingarna) om vilka 

undantag och särrättigheter den åländska politiska ledningen kunde lägga fram för 

ålänningarna att ta ställning till i det allmänna valet som skulle följa där valet gällde om 

Åland skulle ansluta sig till EU i samband med det finska inträdet. 

 

EU godkände i stort sett alla specialvillkor som Finland hade satt upp för Ålands del i 

sina inträdesförhandlingar. Vanligtvis kräver EU att de som inträder i unionen skall 

implementera EU-lagstiftningen i sin egen lagstiftning så resultatet var ovanligt och till 

fördel för Åland. I valet som följde röstade ålänningarna för ett inträde i EU med de 

undantag som förhandlats fram. En för Åland positiv och betydelsefull skrivning kom i 

det så kallade Ålandsprotokollet i anslutningsfördraget med EU där det skrivs om 

undantagen med en hänvisning till Ålands särställning enligt folkrätten.75 Detta är en 

mycket viktig text som inklusive undantagen för anslutningsfördraget hör till EU:s 

primärrätt och som således endast kan ändras om alla medlemsstater är överens. 

Undantagen innebär att endast personer med åländsk hembygdsrätt har rätt att inneha 

fast egendom och bedriva näringsverksamhet på Åland. Man kan säga att undantagen är 

diskriminerande mot EU-medborgare men alla skall behandlas lika om man uppfyller 

grundförutsättningarna. Efter EU-anslutningen betraktas Åland som ”tredje land”, och 

står därmed utanför EU:s skatteområde. EU ansåg i inträdesförhandlingarna att täta och 

billiga kommunikationer var viktiga för Åland som därför undantogs från 

skatteharmoniseringen så att Åland kunde behålla sin skattefria handel på färjetrafiken 

mellan Sverige – Åland – Finland (gäller även flygtrafiken).76   
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I samband med inträdesförhandlingarna med EU har varje kandidatland haft sina egna 

önskemål om undantag i EU-harmoniseringen. Sverige fick exempelvis undantag för att 

få sälja sitt traditionella snus på svensk mark (inbegriper också svenska fartyg). Detta 

hade i sin tur en för Åland negativ följdverkan eftersom det blev en konkurrensfördel för 

svenska fartyg jämfört med åländska. Åländska redare överförde därför några 

passagerarfartyg från åländsk till svensk flagg vilket resulterade i ett kännbart 

skattebortfall för Åland.77 

4.2 Färöarnas självstyrelse  

4.2.1 Självstyrelsens tillkomst  

Denna del av studien skall relateras till den konstitutionella aspekten i min 

frågeställning . 

Nationalismen växte sig stark i Danmark på 1800-talet och kom också att få en stor roll 

för färingarnas identitet. Till en början var det mer en kulturell rörelse som efter ett tag 

förändrades och fick en alltmer självstyrelsepolitisk karaktär. I näringslivet övergick 

man från kustfiske till högsjöfiske och ett färöiskt borgerskap uppstod. I detta 

sammanhang ville färingarna själva ta över både handeln och förvaltningen av sina 

naturresurser. Den viktigaste resursen de hade var fisk.78 

 

Lagtingspartierna Sambandspartiet och Självstyrelsepartiet bildades 1906 och de 

formerade sig efter vad de ansåg om Färöarnas relation till Danmark. 

Självstyrelsepartiet hade inriktningen att Färöarna själva skulle ges möjligheter att ta 

över den ekonomiska makten och själva bestämma om investeringar i infrastruktur och 

skolor som vid den tiden var eftersatta. I valet 1918 fick Självstyrelseanhängarna en 

knapp majoritet i Färöarnas parlament som kallas lagtinget. Som ett resultat av det 

färöiska valet, överförde Danmark allt fler frågor där färingarna fick rätten att lösa 

frågorna internt.79  
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Lagtinget blev i samband med detta den centrala myndigheten i självstyrelsen. Även den 

danska regeringen insåg att utan egna medel kunde det färöiska lagtinget inte föra en 

verksam politik. Det resulterade i att lagtinget 1935 fick beskattningsrätt (på danskt 

initiativ) för att kunna finansiera de nya uppgifterna som de hade fått.80 Från början var 

det fråga om inkomstskatt som betalades av fysiska personer. Det bör påpekas att den 

danska staten inte tog ut någon skatt från Färöarna och dessutom betalade Danmark ut 

ett statsstöd som var detaljreglerat hur stort det skulle vara inom respektive område. 

Detta var ett tungrott system som 1988 ändrades till ett s.k. bloktilskud (klumpsumma) 

som Färöarna själva relativt fritt fått disponera.81  

 

Vid Färöarnas självstyrelses tillkomst skötte den danska staten följande områden : 

 Utrikespolitiken 

 Försvaret 

 Rättsväsendet  

 Polisen 

 Sjukvården 

 Utbildningen  

 

Den färöiska självstyrelsen finansierades från början med inkomstskatter och några 

punktskatter, bl.a. på tobak och brännvin. Ett avtal slöts 1939 mellan danska staten och 

Färöarnas lagting om att Färöarna skulle överta fler områden, men andra världskriget 

kom emellan.82 Under Andra världskriget var Danmark ockuperat av Tyskland medan 

Färöarna var ockuperat av Storbritannien. Detta förde med sig att Färöarna själva fick 

sköta alla offentliga angelägenheter under förutsättning att de levererade fisk till den 

krigförande engelska nationen.83 När relationerna mellan Danmark och Färöarna 

återupptogs efter andra världskriget hade självständighetstankarna förändrats eftersom 

färingarna var vana att sköta sig själva, och i folkomröstningen om självständighet som 

hölls 1946 fick självständighetsanhängarna en knapp majoritet. 
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 Valresultatet godtogs inte av Danmark eftersom de ansåg att dels hade valdeltagandet 

varit för lågt och dels hade det funnits omständigheter kring valet som gjorde att 

danskarna inte kunde godta resultatet. Det ansågs att frågorna vid folkomröstningen 

varit för otydliga och dessutom blev över 4 % av rösterna förkastade.84 Resultatet blev 

nyval som hölls i november 1946 där självständighetsanhängarna förlorade hälften av 

sina mandat i lagtinget. Detta banade väg för en förhandlingslösning mellan Danmark 

och Färöarna och självstyrelselagen trädde i kraft 1 april 1948 och autonomin på 

Färöarna var instiftad.85   

 

Det politiska lugnet rådde fram till1990-talets bankkris på Färöarna, då förtroendet för 

danska staten rubbades hos färingarna. Finanskrisen blev även internationellt 

uppmärksammad. Förlusterna fick självstyret själva ta hand om och den färöiska 

offentliga upplåningen växte med stora belopp.86 Efter denna smärtsamma erfarenhet 

påbörjades förhandlingar mellan Danmark och Färöarna gällande full självständighet för 

ögruppen. Förhandlingarna mellan Färöarna och Danmark körde fast med frågan om 

hur länge den danska staten skulle ge stöd till ett självständigt Färöarna.87 Efter att 

förhandlingarna om självständighet bröt samman i början 2000-talet ändrade Danmark 

förhandlingsinriktning och det resulterade i den så kallade ramlagen 2005. Den innebär 

att Färöarna har rätt att överta nya uppgifter av den danska staten i den takt färingarna 

själva önskar och anser sig redo. 

 

Det finns mycket som tyder på att Danmark kan tänka sig ett självständigt Färöarna. Det 

finns även en relativt stor enighet bland de färöiska partierna om att fullständig 

suveränitet är nästa steg.  När Färöarna är redo att bli helt självständigt råder det dock 

delade meningar om. Inom de politiska kretsarna på Färöarna finns starka åsikter att det 

är mer fördelaktigt för dem att vara självständiga. Färöarna skulle kunna separeras från 

Danmark genom ett enkelt beslut i danska riksdagen, skriver Ackrén i sin artikel och 

därmed kunde Färöarna få full självständighet. Det första kriteriet måste i så fall vara att 

Färöarna själva så önskar vilket inte ännu är helt klart.88  
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4.2.2 Hur utövas den färöiska självstyrelsen?  

Denna del av studien skall relateras till lagstiftningsaspekten i min frågeställning.  

färöiska självstyrelsens första paragraf säger att Färöarna skall vara ett självstyrt 

område under Danmark. I den lag som kom till efter att Färöarna hade fått sin 

självstyrelse eller ”Hjemmestyre” delades rättigheterna upp i färöiska särrättigheter, 

gemensamma angelägenheter och danska särrättigheter.  En viktig aspekt för Färöarna 

är att självstyrelselagen, i motsats till den åländska motsvarigheten, inte är en grundlag 

utan en vanlig lag som kan ändras på ett enklare sätt än vad som är möjligt med en 

grundlag. Den färöiska lagen anses ändå vara en form av överenskommelse som inte 

ensidigt kan ändras av Danmark.89 

 

De viktigaste delarna ur den färöiska självstyrelselagen: 

 De färöiska särrättigheterna innebär rättigheter inom förvaltning och lagstiftning 

som den färöiska självstyrelsen själva kan sköta genom sitt parlament (lagtinget) 

och regering (landstyret). De färöiska särrättigheterna finns upptagna på en så 

kallad A-lista. Det finansiella ansvaret för områden som omfattas av denna lista 

ligger helt på den färöiska administrationen.90 

 Särrättigheter som redan från början överfördes till A-listan var exempelvis:  

- Kommunala angelägenheter 

- Byggbestämmelser 

- Direkta och indirekta skatter 

- Trafikväsendet 

- Arbetsförhållanden 

 De gemensamma angelägenheterna (Danmark – Färöarna) berör sådana 

områden som den danska staten genom sin lagstiftning administrerar på 

Färöarna. Dessa angelägenheter sköts gemensamt av Danmark och Färöarna. 

De gemensamma angelägenheterna finns upptagna på en så kallad B-lista och 

dessa områden finansieras gemensamt.  
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 Dessa områden kan överföras till färöiska särrättigheter efter förhandlingar 

mellan de danska och färöiska parlamenten.91  

 

 De danska särrättigheterna rör områden som den danska staten förbehållit sig 

rätten att hålla i egna händer. Dessa områden är således inte överförbara till den 

färöiska administrationen i motsats till de gemensamma angelägenheterna. 

Finansieringen av dessa områden fall vilar helt på Danmark.92 

 

Den färöiska ramlagen kan kort beskrivas som en lag vilken ger Färöarna rätt att själva 

ta över beslutanderätten över områden de själva väljer. Innan ramlagen började gälla 

var proceduren vid färöiskt övertagande av någon gemensam angelägenhet så att det 

skedde efter förhandlingar (ofta långa) mellan Färöarna och Danmark innan parterna 

var överens. Vissa områden har dock förblivit i danska händer (se bilaga 3). Den färöiska 

självstyrelselagen uppdelades i en A- och en B-lista. Allt som hörde till A-listan kunde 

övertas av lagtinget om det färöiska lagtinget eller danska regeringen så önskade. 

Områden under B-listan kunde övertas av Färöarna endast om de färöiska och danska 

regeringarna var överens om detta.93 

  

Under åren har A-listan fått ett antal nya områden i samband med reviderade versioner 

av självstyrelselagen (t.ex. 2005 sattes 25 nya områden på A-listan). När alla dessa 

områden är implementerade i den färöiska administrationen kommer Färöarna att vara 

nära nog ett självständigt land.  Den färöiska självstyrelsen måste anses ha stärkt sin 

position genom att maktöverföring i så stor utsträckning har skett från Danmark till 

Färöarna. Detta gäller också i hög grad de lagbundna områden som den danska 

administrationen har gått med på att överföra till färöisk administration. 

 

Dagens fyra områden som är danska särangelägenheter:  

 försvaret  

 rättsväsendet 

 penningväsendet  

 utrikespolitiken.94 
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Autonomin innebär att Färöarna har egen förvaltning med full beskattningsrätt och 

skatteuppbörd. Färingarna är liksom ålänningarna även befriade från värnplikt medan 

det hör till moderlandets skyldighet att försvara Färöarna och sköta utrikespolitiken. 

Det finns skäl att nämna inför det följande analysavsnittet att Färöarna har ett 

betydande inflytande i internationella frågor som berör dem själva. Speciellt inom 

handels- och fiskeripolitiken sköter Färöarna i praktiken sig själva.95  

 

 Den färöiska lagstiftningsmakten ligger hos lagtinget som har 33 ledamöter. Dessa väljs 

för perioder på 4 år i direkta och allmänna val.96 För att få delta i lagtingsvalet måste 

man ha fyllt 18 år, vara dansk medborgare och även vara skriven på Färöarna. Också på 

Färöarna är det lagtinget som på parlamentariska grunder utser regeringen vilken på 

Färöarna kallas landsstyret och är det organ som sköter den färöiska förvaltningen. 

Förvaltningen leds av en s.k. lagman som verkar som regeringschef (på Åland kallas 

motsvarande person för lantråd). Färöarna sänder 2 representanter till det danska 

folketinget. På Färöarna finns även en riksombudsman (”rigsombudsmand”) som utgör 

en länk mellan Färöarna och moderlandet Danmark. Riksombudsmannen är också ända 

sedan 1948, högsta myndighet i civilrättsliga mål. Däremot har Färöarna inget 

grundlagsskydd jämförbart med det åländska.  

 

Efter införandet av autonomin kan man konstatera att förhållandet mellan Färöarna och 

Danmark var relativt problemfritt och lugnt även om varje årtionde hade sin 

ekonomiska kris, ofta i samband med att priset på fisk på världsmarknaden sjunkit. 

Tanken på full självständighet hölls vid liv men de politiska partierna var försiktigare än 

den allmänna opinionen.  I takt med att den färöiska ekonomin växte övertogs också fler 

funktioner från den danska staten. Postväsendet och socialväsendet övertogs 

exempelvis 1975 och skolväsendet övertogs 1979. Egen TV fick autonomin 1984 (redan 

från 1957 hade de egen radio). Då Färöarna har övertagit områden har också det fulla 

administrativa och finansiella ansvaret övertagits. Systemet är sådant att den som 

bestämmer över ett område har också betalningsansvaret.97 Färöarna fungerar nära nog 
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som ett suveränt land på nästan alla områden förutom de fyra större danska 

särområdena, penning-/valutapolitiken, utrikespolitiken, rättsväsendet och försvaret.98  

 

4.2.3 Färöarnas ekonomiska självstyrelse  

Denna del av studien skall relateras till beskattningsaspekten i min frågeställning . 

Autonomin innebär att Färöarna har egen förvaltning med full beskattningsrätt och 

skatteuppbörd.  Dessutom ger Danmark ett så kallat bloktilskud till Färöarna. Före 

”bloktilskud” kom i bruk 1988, hade man mellan Danmark och Färöarna ett komplicerat 

system med statsbidrag och en invecklad struktur på transfereringar till Färöarna. Dessa 

bidrag skulle finansiera olika områden som administrerades av Färöarna. I samband 

med att den färöiska autonomin övertagit samhällfunktioner har också ”bloktilskud” 

minskat i motsvarande grad.99 

 

Färöarnas ekonomi har efter den stora krisen i början av 1990-talet utvecklats på ett 

mycket positivt sätt. Den stora bankkrisen i början av 1990-talet hade till stora delar sin 

uppkomst med att FN 1977 utvidgade de nationella havsfiskegränserna mycket stort 

(till 200 nautiska mil)100 och Färöarna, med sin stora fiskeflotta som fiskade runt om i 

världen, blev i ett svep utestängda från dessa vatten. De stora fiskefartygen började efter 

detta fiska i hemmavattnen i hård konkurrens med det småskaliga färöiska kustfisket. 

Konflikter och ekonomiska problem blev resultatet och myndigheterna gick in med stora 

bankgarantier och subsidier för att försöka få fiskeindustrin att klara sig.101 När sedan 

fiskefångsterna minskade kollapsade hela systemet varefter självstyrelsemyndigheten 

och banksektorn efter ett tag var helt konkursfärdiga och sattes under ”förmynderi” av 

den danska staten.102 Staten tvingade, tillsammans med IMF, färingarna till att ta stora 

lån för att reda upp ekonomin men i senare utredningar har det framkommit att 

åtgärderna som färingarna blev påtvingade var kontroversiella och den färöiska 

självständighetstanken gick efter dessa händelser starkt framåt.103  Tilltron bland 

invånarna att de själva kunde sköta Färöarnas samhällsfunktioner på ett bättre sätt, 

hade ökat markant efter bankkrisen och de efterföljande ekonomiskt svåra åren. 

Färingarna hade också lärt sig att industrin måste fungera på marknadsmässiga villkor 
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 Roslin (2006) s.45-56 och ÅSUB rapport 2007:8 
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 Karlson. A (2009) 
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och åsikterna bland allmänheten var att färingarna bättre kunde sköta sina affärer med 

så liten yttre inblandning som möjligt. Ett faktum är också att ekonomin återhämtade sig 

mycket snabbt och redan ett par år efter bankkrisen var Färöarnas ekonomi i ordning.104 

 

4.2.4 Färöarna och EU 

Danmark gick redan år 1973 med i EG men färingarna valde i motsats till ålänningarnas 

senare val att stå utanför EU.105 Huvudorsaken till valet att stå utanför var att färingarna 

inte godtog den fiskeripolitik EU förde.106 EU:s handlande ansågs gynna endast de stora 

kontinentala fiskebolagen. Färöarnas beslut att stå utanför EU gjorde att de fick samma 

status som ”icke medlemmar.” Eftersom Färöarna har ett stort beroende av EU:s inre 

marknad för sin export har man istället förhandlat fram flera avtal med EU, t.ex. om tull- 

och avgiftsfrihet mellan EU och Färöarna.107  

 

Redan 1974 ingicks det första avtalet mellan EU och Färöarna. Ett resultat av avtalen är 

att EU och Färöarna till största delen avskaffat diskriminerande tull- och andra avgifter. 

Ett antal undantag finns fortfarande kvar samt vissa begränsningar i fiskeexporten till 

EU. Eftersom Färöarna har ett stort nationalekonomiskt egenintresse av internationell 

fiskepolitik och Danmark inte har haft något att invända har Färöarna aktivt deltagit i 

internationella förhandlingar gällande fiskeripolitik. Färöarna har fått ett reellt 

inflytande i NAFO och NEAFC.108 

 

 Den färöiska självstyrelselagen stipulerar att om Danmark ingår internationella fördrag 

som påverkar Färöarna skall Danmark inleda konsultationer med Färöarna. I lagen finns 

också skrivet att det finns möjlighet för Färöarna att direkt förhandla om internationella 

fördrag som berör dem själva. Fiske- och handelsavtal är två områden som nämns 

speciellt i lagen. Gemenskapsrätten om varors och tjänsters fria rörlighet i Europa 

tillämpas på Färöarna.109 

 

                                                           
104

 Karlsson A (2009) 
105

 Europeiska Gemenskapen som senare utvecklades till EU (Europeiska Unionen). 
106

 Röstningsresultat i lagtinget i januari 1974.Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Holland, Tyskland är grundande EEC 
medlemmar. 
107

 Artikel 299.5 I EU-fördraget, internationella fiske- och handelsavtal. 
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 NAFO (North-West Atlantic Fisheries Organization, NEAFC North-East Atlantic Fisheries Commission).  
109

 Lindström, Bjarne och Karlsson Agneta (2009) Mot den tredje generationens regionpolitik. Rapport från ÅSUB och 
Karlsson A (2009) s. 152 
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Förhållandet mellan Färöarna och Danmark anses av Agneta Karlsson som en framgång 

för Färöarna i det längre perspektivet. Förutom de goda finanserna för Färöarna har 

även utvecklingen gynnats inom lagstiftnings- och administrativa kunskapsområden. 

Karlsson anser även att situationen i balansen mellan politisk- och ekonomisk kapacitet 

och förmåga i nuläget är nästan optimal på Färöarna. Den inbyggda dynamiken i 

självstyrelselagstiftningen har skapat dessa förutsättningar.110 
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5  Analys och slutsatser 

I uppsatsens analysdel kommer jag att sammankoppla teoridelen med empirin och målet 

är att koppla samman uppsatsens olika delar i analysen. Frågeställningen för uppsatsen 

har varit att undersöka vilka likheter och skillnader det finns mellan Ålands och Färöarnas 

självstyrelser, för att se om Färöarnas typ av självstyrelse kan vara en förebild för Åland, 

och i så fall i vilka avseenden. Utgångspunkten har varit Ackréns tre teoretiska 

dimensioner vilka berör konstitutionen, lagstiftningen och beskattningen. Dessa har 

således utgjort studiens tre aspekter som med komplettering av Suksis modellteori och 

Roslins sex autonomikännetecken implementerar den teoretiska referensramen.    

   

 

5.1 Analys 

Maria Ackrén menar att autonomin ska omfatta tre egenskaper, konstitutionell status, 

lagstiftningsmakt och beskattningsrätt där konstitutionell status visar vilket rättsligt 

skydd autonomin har. I konstitutionellt hänseende menar Roslin att en autonomi skall 

innehålla en lokalt och demokratiskt vald lagstiftande församling med vidsträckt saklig 

behörighet. Detta uppfyller både Åland med sitt lagting och Färöarna med sitt logting. 

Detta är också den första punkten i Ackréns och Suksis teorier om självstyrelse.  

 

Det finns en radikal skillnad på vilken status respektive självstyrelse har. Ålands 

självstyrelselag har ställning som grundlag, Färöarnas har däremot sin konstitutionella 

grund i ”vanlig lag.” Orsaken till denna skillnad ligger förmodligen i att Åland fick sin 

självstyrelse efter ett internationellt beslut där NF krävde långtgående garantier av 

Finland om Finland skulle få behålla Åland. Roslin menar även att en funktionell 

autonomi kräver en acceptans i den nationella konstitutionen vilket bägge autonomier 

kan sägas uppfylla även om den åländska autonomin är stadigare förankrad i landets 

konstitution. K-Å Nordqvist gör en uppdelning av autonomier i organiska, historiska och 

övriga autonomier. I denna kategorisering menar han att Färöarna är en organisk 

autonomi som fått sin status på ett demokratiskt sätt genom förhandlingar medan Åland 

hamnar i kategorin övriga eftersom uppkomsten av autonomin är grundad i oenighet.  
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Den andra av Roslins teser är att ett lokalt valt verkställande organ som har någon form 

av ansvarighet gentemot den lagstiftande församlingen eller den egna befolkningen skall 

finnas i en autonomi. Den tredje tesen stipulerar att det även skall finnas en klar 

maktfördelning mellan moderlandet och autonomin. Dessa två teser tycker jag kan 

härledas både till den konstitutionella och till lagstiftningsaspekten i studiens 

frågeställning. Det skall alltså finnas en typ av regering i autonomin med 

parlamentariskt ansvar och detta stämmer också in på både Åland och Färöarna.  Åland 

har sin landskapsregering medan Färöarna har sitt landsstyre. En sak att nämna i 

lagstiftningssammanhanget är konstaterandet att bägge autonomierna har egna 

lagstiftningsrätter men också att bägge autonomiernas regeringar måste ha respektive 

parlaments förtroende, dvs. parlamentarismen är fungerande på bägge håll.  

 

Den andra punkten, i Ackréns och Suksis modeller om självstyrelser, handlar om 

huruvida autonomin har direkt eller indirekt lagstiftningsmakt. Både Åland och 

Färöarna har direkt lagstiftande makt över sina respektive behörighetsområden.  I detta 

sammanhang är det viktigt att ta upp de skillnader som finns mellan Åland och Färöarna 

i frågan över vilka områden autonomierna har egen behörighet att lagstifta. Det kan 

konstateras att det finns en stor och betydelsefull skillnad mellan Ålands- och Färöarnas 

självstyrelser på sättet vilket behörighetsområden kan tas över av respektive autonomi. 

I Ålands fall kan behörighetsområden tas över efter att självstyrelselagen i 

grundlagsenlig ordning reviderats. Färöarna har i den senaste förändringen av sin 

självstyrelselag fått en ramlag som ger färingarna rätt att överta områden när de själva 

så önskar. Helt fria händer att överta lagstiftningsområden har de inte utan det finns en 

framförhandlad gemensamma lista över vilka områden som är överförbara. Detta gör att 

Färöarnas självstyrelse kan ses som mer pragmatisk än Ålands, det vill säga att 

Färöarnas självstyrelse är mera politisk än juridisk i motsats till Ålands.  

 

När man diskuterar konstitutionell maktfördelning mellan moderland och 

autonomi/självstyre ser man en radikal skillnad mellan Åland och Färöarna. Den 

åländska självstyrelselagen är inte lika transparent som Färöarnas. Orsaken till detta är 

att Färöarna har en tydligare uppdelning över vad som är Färöarnas behörighet, vad 

som är danska behörigheter och vad som är gemensamma behörigheter.  
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De gemensamma behörigheterna finns fastställda som ”övertagningsbara” av Färöarnas 

administration när de själva så önskar.  Ålands självstyrelse har inte samma system utan 

det handlar snarare om förhandlingar när Åland ska ta över något behörighetsområde 

och det tillfälle när detta kan ske är i samband med revidering av själva lagen. Det finns 

”gråzoner” i den nuvarande åländska självstyrelselagen vilket har gjort att Finlands 

president i ett antal fall har utnyttjat sin vetorätt och förkastat åländska lagförslag. 

Rättsläget kan således definieras som oklart i vissa fall.  

Roslins fjärde tes tar upp frågan att en autonomi bör ha egna inkomster och ofta någon 

form av beskattningsrätt vilket ger autonomin handlingsutrymme och gör den mindre 

beroende av moderlandets beslutande organ. Den berör således min tredje aspekt i 

frågeställningen. Den tredje punkten i Ackréns modell behandlar frågan om 

beskattningsrätt och det har tidigare nämnts att i den frågan kan konstateras skillnader 

mellan Åland och Färöarna. Ett exempel är att Färöarna har full egen beskattningsrätt.  

Medan Åland inom skatteområdet endast har behörighet över kommunalskattedelen har 

den färöiska självstyrelsen full behörigt, efter premissen ”den som betalar den 

bestämmer.” Skatteinstrumentet återverkar således direkt på behörighetsområdet och 

vice versa. Suksi menar i autonomidiskussionen att en grundförutsättning är att 

autonomin kan ta upp skatter. Av detta kan man förstå att Suksi menar att Åland inte 

fullt ut kan fungera som en autonomi. Flertalet av de åländska politikerna vill inte bara 

ha en likartad ramlag som Färöarnas utan de vill också ha samma beskattningsrätt. I 

samband med denna fråga finns det en intressant aspekt från det första finska förslaget 

till självstyrelselag där det föreslogs egen åländsk beskattningsrätt men den lagen 

förkastades i det skedet av ålänningarna.  

En revision av den åländska självstyrelselagen är aktuell och de åländska politikerna har 

en rätt stor samsyn angående vilka förändringar de vill se i den nya lagen bland annat 

önskar de sig beskattningsrätten som ett eget behörighetsområde. Även om Åland rent 

juridiskt har en starkare lagbunden konstitution än Färöarna så har Färöarna ändå en 

mycket större handlingsfrihet i sina egna angelägenheter i och med att de har egen full 

beskattningsrätt. Den finska inställningen till kraven på egen åländsk beskattningsrätt 

har dock varit sval. Agneta Karlsson skriver att argument som finska myndigheter bl.a. 

har fört fram mot åländsk beskattningsrätt är en eventuell risk för bildandet av ett 

”skatteparadis.”   
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De åländska politikerna konstaterar att en egen beskattning skulle kunna fungera bra på 

Åland eftersom BNP per capita är bland de högsta i Finland. Detta är även slutsatser som 

forskare drar (exempelvis Lindström och Ackrén i sin vetenskapliga artikel som pekar 

på den höga standarden på Åland). Det kan konstateras att sedan ”klumpsumme 

systemet” infördes har Åland mestadels fått den så kallade flitpengen utbetald. Den 

utbetalas om statens inkomster från Åland överstiger 0,5 % av statens inkomster medan 

den direkta klumpsumman som Åland får från staten utgör 0,45 av statens inkomster. 

Detta uppfattas av många på Åland som indikator på att Åland skulle klara sig med egen 

beskattningsrätt och utan stöd från Finland. Färöarna får trots egen beskattning ett så 

kallat bloktilskud som ekonomiskt stöd av den danska staten.  

Roslins femte tes berör rättsläget där han menar att en autonomi bör ha ett oberoende 

lokalt domstolsväsende, speciellt i länder där rättsregler tolkas och i någon mån också 

skapas genom domstolspraxis. I sin sjätte tes tar han upp att eget polisväsende behövs 

speciellt i autonomier som tillhör länder med ett auktoritärt samhällssystem då det 

skapar både symbolvärde och har praktisk betydelse till inställningen ”likhet inför 

lagen.” Angående domstolsväsendet skiljer sig denna punkt till viss del mellan Åland och 

Färöarna. Medan Färöarna har behörighet över domstolsväsendet förutom Högsta 

Domstolen, är domstolsväsendet på Åland en statlig angelägenhet. Det kan knappast 

vara tolknings- eller prejudikatproblem med den nordiska rättspraxis som Rosin hade i 

åtanke när han konstruerade sina autonomiteorier eftersom rättssäkerheten i de 

nordiska länderna (inklusive autonomierna) uppfattas som god. En skillnad finns det 

emellertid mellan Åland och Färöarna är det i dessa frågor eftersom Färöarna har 

behörighet över sitt eget domstolsväsende, förutom Högsta Domstolen, medan det på 

Åland är en helt statlig fråga. I fråga om polisväsendet är förhållandet autonomierna 

emellan det motsatta, men dessa punkter torde inte ha några konstitutionella bieffekter.     

 

En sak som inte framkommer i punkterna är frågan om EU, här kan man konstatera att 

det finns en skillnad mellan Åland och Färöarna. Åland blev medlem i EU tillsammans 

med Finland medan Färöarna valde att stå utanför EU men har ett speciellt avtal med 

EU. Orsaken till autonomiernas vägval i EU-frågan kan från åländsk sida förklaras att 

man på Åland var ganska positivt inställda till EU och att Åland inte ansågs ha något 

annat val än att ansluta sig till EU när Sverige och Finland hade röstat ja och 
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ålänningarna visste att de centrala punkterna i den åländska självstyrelsen var tryggade 

medan det rådde en osäkerhet om vad som skulle hända om man röstade nej.  

Vad gällande Färöarna och EU, och varför Färöarna valde att stå utanför EU (med 

frihandelsavtal) kan bero på Färöarnas stora ekonomiska kris på 1990-talet (krisen gav 

till och med upphov till stort internationellt massmedialt intresse) som gjort invånarna 

på Färöarna skeptiska till stora internationella sammanslutningar. Det är ganska 

klarlagt idag att det färöiska samhället inte var moget för att själva ta hand om de stora 

effekterna av fiskekrisen på 1990-talet. Det inkluderar också hela bankväsendet och 

politiska systemet.  Vad som också kan konstateras är att färöingarna på en i 

sammanhanget ganska kort tid (några år) åtgärdade systemen så att Färöarna idag är ett 

välfungerande samhälle med god ekonomi.  

I frågan om respektive moderlands inställning till autonomiernas internationella 

engagemang och inflytande kan man också konstatera en betydande skillnad.               

Medan den danska inställningen till Färöarna har varit en typ av subsidiaritetstänkande 

och färingarna själva har fått rätt att företräda sig själva i internationella organ har 

situationen för Åland inte varit lika tillfredställande. Exempelvis i samband med EU- 

inträdet förlorade både Finlands riksdag och Ålands lagting makt till EU och Åland har 

ända sedan inträdet kämpat för en plats i EU-parlamentet. Än så länge utan framgång. 

Finland har de facto två parlament vilket även visas av det faktum att både riksdagen, 

och för Ålands del lagtinget, måste godkänna EU-inträdet. Motargumenten från finska 

sidan hela tiden varit att befolkningen på Åland är för liten för att få en av Finlands 

platser i EU-parlamentet.    
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 5.2  Slutsatser  

Den första slutsatsen man kan dra vad gäller den konstitutionella aspekten är om 

skillnaderna i vilket skydd respektive självstyrelse besitter.  Ålands självstyrelse har 

grundlagsskydd, men också ett visst internationellt skydd medan Färöarnas 

självstyrelse har status som vanlig lag.  Bägge kan anses ha konstitutionell acceptans 

enligt Roslins modell. Detta är det officiella skyddet som Åland respektive Färöarna har. 

I detta sammanhang kan man konstatera att det snarare är Åland som borde vara en 

förebild för Färöarna vad gällande status för respektive autonomi.  

I autonomierna skall det också finnas en parlamentarisk princip med ett verkställande 

organ (typ regering eller motsvarande) som är ansvarigt inför ett beslutande organ (typ 

riksdag eller motsvarande). Även detta uppfyller både Åland och Färöarna.  Nordqvist 

gör en uppdelning av autonomier där han diskuterar att Färöarna är en organisk 

autonomi som fått sin status på ett demokratiskt sätt medan Åland faller under övriga 

autonomier eftersom den tillkom under tumultartade former. I den historiska 

dimensionen av den konstitutionella aspekten finns det således en stor skillnad och 

denna har ännu idag inverkan på dynamiken hos autonomierna. Den färöiska autonomin 

fungerar under ganska pragmatiska former medan den åländska autonomin, som är 

starkt grundlagsförankrad, av alla parter upplevs som statisk och tungt byråkratisk. 

Olika forskare har påtalat att även geografiska orsaker kan ha haft inverkan på 

autonomin också på den konstitutionella aspekten. Det kan man ha en förståelse för, 

många gånger är det säkert lättare för ett moderland att ge vissa förmåner till en 

autonomi som ligger långt bort än till en som ligger nära moderlandet. Det skulle även i 

viss mån förklara Danmarks pragmatiska inställning jämfört med Finlands. 

  

Både Roslin och Ackrén diskuterar att det även skall finnas en klar maktfördelning 

mellan moderlandet och autonomin. Dessa två teser tycker jag kan härledas både till den 

konstitutionella respektive lagstiftningsaspekten i studiens frågeställning. Det skall 

alltså finnas en typ av regering i autonomin med parlamentariskt ansvar och detta 

stämmer också in på både Åland och Färöarna.  Åland har sin landskapsregering medan 

Färöarna har sitt landsstyre 

Den andra punkten, i Ackréns och Suksis modeller om självstyrelser, handlar om 

huruvida autonomin har direkt eller indirekt lagstiftningsmakt. Både Åland och 
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Färöarna har direkt lagstiftande makt över sina respektive behörighetsområden.  I detta 

sammanhang är det viktigt att ta upp de skillnader som finns mellan Åland och Färöarna 

i frågan över vilka områden autonomierna har egen behörighet att lagstifta. Det kan 

konstateras att det finns en stor och betydelsefull skillnad mellan Ålands- och Färöarnas 

självstyrelser på sättet vilket behörighetsområden kan tas över av respektive autonomi. 

I Ålands fall kan behörighetsområden tas över efter att självstyrelselagen i 

grundlagsenlig ordning reviderats. Färöarna har i den senaste förändringen av sin 

självstyrelselag fått en ramlag som ger färingarna rätt att överta områden när de själva 

så önskar. Helt fria händer att överta lagstiftningsområden har de inte utan det finns en 

framförhandlad gemensamma lista över vilka områden som är överförbara. Detta gör att 

Färöarnas självstyrelse kan ses som mer pragmatisk än Ålands, det vill säga att 

Färöarnas självstyrelse är mera politisk än juridisk i motsats till Ålands.  

 

Ackrén och Suksi har modeller över autonomier/självstyrelser och huruvida autonomin 

har direkt eller indirekt lagstiftningsmakt. Detta är en central och intressant fråga. Den 

har även en viss återkoppling på föregående fråga som berörde dynamiken hos 

autonomierna. Det smidiga sättet som Danmark tillämpar mot Färöarna speciellt i fråga 

om ramlagen ger en känsla av att det inte finns större motsättningar varken i deras 

relationer eller i syftet att upprätthålla en dynamisk relation med tanke på 

subsidiaritetsprincipen. Vad gäller Ålands relation till Finland verkar den i arbeta i 

byråkratisk uppförsbacke. Det viss del orsakas detta säkert av det statiska 

autonomifundamentet men även troligen av den geografiska aspekten. Åland ligger som 

bekant nära finska fastlandet rent geografiskt. Dessa slutsatser kan dras av de fakta som 

forskaren Agneta Karlsson lyfter att finska myndigheter själva för fram motargument till 

åländska förslag om egen beskattningsrätt med att risken finns för skattekonkurrens.  

En utvidgad lagstiftningsmakt som skulle närma sig Färöarnas skulle kunna försvaras 

med argument som forskaren Maria Ackrén för fram att lagstiftningsmakten är en 

grundläggande del av strukturen i en autonomi och kan sägas ingå indirekt vid 

definitionen av en autonomi.    

Detta leder in på nästa slutsats jag drar - trots att den åländska ekonomin är stark har 

den inget inflytande över beskattningen, undantaget kommunal beskattning. Åland kan 

sägas ha kontroll över utgifterna genom att finska staten överför penningmedel till den 
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åländska förvaltningen enligt klumpsummemodellen. Inkomsterna saknar Åland helt 

inflytande över, utom mindre delar som penningautomatmedel. Orsaken till varför den 

finska staten inte vill ge Åland egen beskattningsrätt har uttryckts som en rädsla över att 

Åland skulle kunna bli ett ”skatteparadis” och den finska staten skulle förlora inkomster, 

då företag enligt finska staten, kanske skulle flytta till Åland men ändå bedriva 

verksamhet i Finland. Professor Markku Suksi har i sitt arbete ”Aspekter på autonomi” 

fört fram vissa nödvändiga egenskaper för autonomi dit skatteverktyget hör.  Enligt 

hans kriterier kan man tolka det så att Åland för vara en fullvärdig autonomi borde ha 

skatteverktyget på samma sätt som Färöarna har. 

 Det är sannolikt så att Åland kunde klara sin egen ekonomi med egen beskattning. 

Orsaken till denna ståndpunkt är att Åland under de flesta år sedan klumpsumme 

systemet infördes har producerat så mycket skatteinkomster för Finland att den s.k.  

”flitpengen” alltid har fallit ut och kommit Åland till godo. När man jämför med 

Färöarnas autonomi ser man att de till största delen klarar sin ekonomi med egen 

beskattning. Detta är också en orsak till att jag anser att Åland skulle klara av ekonomin 

själva då Färöarna gör det med nästa lika hög BNP per capita som Åland har enligt 

Agneta Karlssons uppgifter om BNP.  

Slutligen den kanske viktigaste slutsatsen, som binder samman de två andra, är synen på 

de självstyrande områdena. Medan Danmark har ett mer pragmatiskt sätt att se på 

Färöarnas autonomi dvs. medan den danska staten har ett politiskt förhandlingsmässigt 

synsätt på Färöarnas autonomi har den finska staten ett mer juridiskt synsätt som per 

definition inte är lika förhandlingsvänligt.  Orsaker till detta kan vara finlandsvenskar 

blockerar eller blockerat förändringar av självstyrelsen för att ”hålla Åland som pant” 

för att trygga svenskan i Finland. Detta kan i så fall kanske komma att ändras eftersom 

finlandssvenskarna (svensktalande i Finland) antalsmässigt går tillbaka och detta 

kanske kunde göra det lättare för Åland att få igenom sina krav då inte samma hänsyn 

måste tas till finlandssvenskarna.  Denna slutsats visar också att Färöarna är en föreblid 

för Åland vad gällande förhållandet till moderlandet Danmark  

I relationerna till EU är det svårt att dra några slutsatser om Färöarnas utanförskap kan 

ses som förebild. Det man kan konstatera är att bägge systemen fungerar och bägge 

autonomierna är välfungerande och välmående samhällen. I detaljer, som även de 

uppfattas som viktiga finns det skillnader. Färöarna har mycket lättare att göra sin röst 
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hörd på ett internationellt plan. Dessutom arbetar många inom EU för att gemenskapen 

borde gå mot en federal statsbildning vilket man kan tycka inte passar in med 

subsidiaritetsprincipen. 

Slutligen måste man förstå de åländska makthavarnas önskan om en ramlag liknande 

den färöiska. Att själva kunna bestämma över vilka förvaltningsområden man vill överta 

och i vilken takt, måste verka mycket mer positivt än dagens system som av alla parter 

anses som mycket tungrott. I detta fall är egen beskattningsrätt det första viktigaste 

steget. 

 

Även om studien med den valda metoden inte ger bästa möjliga generella utslag ur ett 

omvärldsperspektiv, kan studien förhoppningsvis ändå vara av intresse eftersom 

autonomimodellen återkommande studeras av globala aktörer och så sent som i maj 

2013 var en afrikansk delegation på studiebesök till Åland. 

 

Jämföra är att lära genom erfarenheter av andra och omvänt,  
den som endast känner till ett land känner inte till något.  

(Citat Giovanni Sartori) 
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Bilaga 1111 

Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsfördrag med EU112 

Artikel 1 

Bestämmelserna i Romfördraget skall inte hindra att de bestämmelser om Åland 

tillämpas som var i kraft den 1 januari 1994 och som gäller 

 inskränkningar, på icke-diskriminerande grund, i rätten för fysiska personer som 

inte har hembygdsrätt på Åland samt för juridiska personer att förvärva och 

inneha fast egendom på Åland utan tillstånd av Ålands behöriga myndigheter, 

 inskränkningar, på icke-diskriminerande grund, i etableringsrätten och i rätten 

att tillhandahålla tjänster för fysiska personer som inte har hembygdsrätt på 

Åland eller för juridiska personer utan tillstånd av de behöriga myndigheterna på 

Åland. 

Denna artikel innebär att endast personer med åländsk hembygdsrätt har rätt att 

inneha fysik egendom och bedriva näringsverksamhet på Åland. Det kan uttryckas så 

att undantagen är diskriminerande mot EU-medborgare men att alla skall behandlas 

lika om förutsättningarna uppfylls.     
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Artikel 2 

a) Ålands territorium - som skall anses vara ett tredje land enligt artikel 3.1 

tredje strecksatsen i rådets direktiv 77/388/EEG, i direktivets lydelse 

efter ändringar, och ett sådant nationellt område som inte omfattas av de 

direktiv om punkskatteharmonisering som avses i artikel 2 i rådets 

direktiv 92/12/EEG - skall inte omfattas av EG-bestämmelser om 

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter, 

punktskatter och annan indirekt skatt. Detta undantag skall inte återverka 

på gemenskapens egna intäkter. Denna punkt skall inte gälla de 

bestämmelser om skatt på kapital som finns i rådets direktiv 69/355/EEG, 

i direktivets lydelse efter ändringar. 

 

b) Detta undantag syftar till att bevara en livskraftig åländsk ekonomi och 

skall inte återverka negativt på unionsintressena eller unionens 

gemensamma politik. Om kommissionen skulle finna att det inte är 

motiverat att behålla de bestämmelser som finns i punkt a, särskilt med 

tanke på sund konkurrens och egna intäkter, skall kommissionen 

förelägga rådet ändamålsenliga förslag som rådet skall besluta om i 

enlighet med tillämpliga bestämmelser i Romfördraget. 

 

Innebörden i denna artikel är att Åland betraktas som tredje land, och står 

utanför EU:s skatteområde, detta för att Åland skulle kunna behålla sin skattefria 

försäljning på färjetrafiken mellan speciellt Sverige och Finland och som spelar 

en stor roll för den åländska ekonomin . En annan aspekt av detta undantag är att 

EU-kommission kan upphäva detta om den anser att det åländska skatteundan-

taget inverkar menligt på gemenskapen.  

 

Artikel 3 

Finland skall se till att alla fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna 

likabehandlas på Åland. 
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Bilaga 3114 

 

Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager  
og sagsområder 

  

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:  
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

Denne lov bygger på en overenskomst mellem Færøernes landsstyre og den danske regering som ligeværdige parter. 

§ 1. Denne lov omfatter samtlige sager og sagsområder, jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Loven omfatter ikke følgende sager og sagsområder: 

1) Statsforfatningen. 
2) Statsborgerskab. 
3) Højesteret. 
4) Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. 
5) Valuta- og pengepolitik. 

§ 2. Sager og sagsområder, som er omfattet af loven, overgår til de færøske myndigheder på tidspunkter, der fastsættes af 
de færøske myndigheder, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Sager og sagsområder, der fremgår af den som bilag til loven tilføjede liste I, overgår til de færøske myndigheder på 
tidspunkter, der fastsættes af de færøske myndigheder efter forhandling med de danske myndigheder. 

Stk. 3. I det omfang flere sager og sagsområder er anført under samme nummer på den i stk. 2 nævnte liste I, skal de 
pågældende sager og sagsområder overgå til de færøske myndigheder på samme tidspunkt. 

§ 3. De færøske myndigheder har den lovgivende og udøvende magt inden for de sager og sagsområder, der overgår efter 
§ 2. 

Stk. 2. De færøske myndigheder overtager de udgifter og reale aktiver, der er direkte forbundet med en sag eller et 
sagsområde, som overgår. 

§ 4. Domstole, der bliver oprettet af de færøske myndigheder, har den dømmende magt på Færøerne inden for samtlige 
sager og sagsområder. 

§ 5. Bestemmelserne i § 5, § 6, § 10, stk. 2, 2. pkt., og § 13 i lov om Færøernes hjemmestyre finder tilsvarende anvendelse 
på sager og sagsområder, der er omfattet af denne lov. 

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, 4. pkt., i lov om Færøernes hjemmestyre finder tilsvarende anvendelse på sager og sagsområder, 
der er omfattet af § 2, stk. 1, i denne lov. 

§ 6. De færøske myndigheder kan efter aftale med de danske myndigheder overtage Vágar Lufthavn og ansvaret for driften 
heraf. 

§ 7. Loven træder i kraft den 29. juli 2005. 

§ 8. Sager, som på tidspunktet for et sagsområdes overgang til de færøske myndigheder er under behandling af en dansk 
myndighed, færdigbehandles af vedkommende færøske myndighed, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Vedkommende danske myndighed kan i særlige tilfælde og efter aftale med vedkommende færøske myndighed 
bestemme, at visse nærmere bestemte sager skal færdigbehandles af de danske myndigheder. 

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/Anders Fogh Rasmussen 
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