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Att leva och bo som inflyttad på Åland
_________________________________

• Undersökningen 2020 följer upp resultaten från 2014

• Inflyttade som...

• är födda utanför Åland

• är 18-75 år

• har bott högst 10 år på Åland

• De svarande

• 316 utomnordiska inflyttade

• 145 finskspråkiga inflyttade

• 306 svenskspråkiga inflyttade (inkl. skandinaviska)



Befolkningsstatistik 2020
____________________________________

Invånare födda utanför Åland 
efter födelseort 2000–2020

Andel av befolkningen med andra 
språk än svenska 2000–2020

Källa: ÅSUB Befolkningsstatistik 4.5.2021



Komponenterna i lyckad integration 
_______________________________________

Indikatorer

Sociala kontakter

Stödkomponenter

Grunden

Källa: Ager & Strang, 2008



• Utomnordiska: arbete (50 %), anknytning (27 %)

• Finskspråkiga: arbete (39 %), anknytning (19 %)

• Svenskspråkiga: arbete (32 %), anknytning (35 %)

• De viktigaste aspekterna:

• hälso- och sjukvård

• arbete

• trygghet

Orsaken till att flytta till Åland
_______________________________________



Åldersfördelning
_______________________________________

Not: Observera att skalan slutar vid 40 procent. I gruppen för svenska ingår skandinaviska svarande.
Källa: ÅSUB



Universitet eller liknande som högsta avslutade utbildning:

• Utomnordiska 47 %

• Finskspråkiga 58 %

• Svenskspråkiga 50 %

Utbildning
_______________________________________

”[...] Öppna Högskolan är ett oerhört 
viktigt inslag i utbildningsutbudet på 

Åland. Kurserna är riktiga 
universitetskurser och Högskolan på Åland 

stöttar med lokaler och administrativ 
personal. Det är det närmsta ett 

universitet man kommer på Åland, och det 
kunde utvecklas ytterligare. Samarbeten 
med andra högskolor (även i Sverige och 
andra länder) är en möjlighet till högre 

utbildning på Åland.”



Bedömning av yrkeslivet
__________________________________________

Jag får förtroende (helt av samma åsikt)
• Utomnordiska: 55 %

• Finskspråkiga: 60 %

• Svenskspråkiga: 65 %

Arbetsuppgifterna motsvarar 

utbildningen (helt av samma åsikt)
• Utomnordiska: 31 %

• Finskspråkiga: 46 %

• Svenskspråkiga: 44 %

” [...] Det hade varit oerhört 

värdefullt att som blivande 

företagare få en kort 

rådgivning från en kunnig 

person som kunnat hjälpa till 

med det som är specifikt för 

Åland och Finland, med saker 

som lagstadgade försäkringar, 

företagshälsovård och 

liknande!”



Språkutbildningen (utomnordiska)  
__________________________________________________

Källa: ÅSUB

Antal



Har du fått tillräckligt med språkundervisning? (utomnordiska) 
__________________________________________________

Källa: ÅSUB

”Swedish courses are too
short for me. My first 
course, I didn't understand 
anything. [Now] I 
understand more and 
more as I go. I need one 
more course for studying 
all day, to make my 
Swedish improve. Because
in the future I would like 
to study.”



• Genom arbete

• Utomnordiska 64 %

• Finskspråkiga 71 %

• Svenskspråkiga 72 %

• Genom fritidsaktiviteter

• Utomnordiska 26 %

• Finskspråkiga 37 %

• Svenskspråkiga 33 %

Var har du lärt känna ålänningar?
___________________________________________



Varför deltar du inte i organiserade motions- eller 
fritidsaktiviteter? (utomnordiska)

Not: Det var möjligt att välja flera svarsalternativ.
Källa: ÅSUB

”Bästa sättet att 
integrera i det åländska 
samhället är genom 
fritidsaktiviteter/ hobbys. 
Fotbollen har varit väldigt 
viktigt för mig för att 
skapa kontakter [...]”



Upplever sig höra till en grupp som är diskriminerad på 
Åland:

• Utomnordiska 14 %: utländsk bakgrund/nationalitet, dåliga 
svenskkunskaper, utländsk utseende

• Finskspråkiga 22 %: finska språket, finsk etnicitet

• Svenskspråkiga 9 %: härkomst, inflyttad

Diskriminering 
________________________________________________________



Upplever sig höra till en grupp som är diskriminerad på 
Åland:

• Utomnordiska 14 %: utländsk bakgrund/nationalitet, dåliga 
svenskkunskaper, utländsk utseende

• Finskspråkiga 22 %: finska språket, finsk etnicitet

• Svenskspråkiga 9 %: härkomst, inflyttad

Diskriminering 
________________________________________________________

”Hembygdsrätten var mycket viktig 

för mig, just därför att den ger rätt att 

rösta i lagtingsvalet. Jag skulle 

gärna ställa upp i val, men har inget 

partimedlemskap. Andra inflyttare 

har berättat om hur svårt det är att 

få inflytande i de politiska partierna, 

på grund av härkomsten. De säger 

att det går bra att bli medlem, men 

glastaket är både hårt och lågt...”



• Strukturer bakom upplevd diskriminering

• Saknas strukturer att överkomma begränsningar med språket/språkutbildningen

• Saknas samlade myndighetsåtgärder (t.ex. kvotflyktingar) ur inflyttarperspektivet

• Juridiska ”svagheter” t.ex. gällande tolkservice

Se rapporten Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020                     

(ÅSUB Rapport 2020:7)

Från ÅSUB:s diskrimineringsundersökning (2020)
_______________________________________________________________



”Jag tycker själv att det är lätt att komma in i det 

åländska samhället för att myndigheterna har en bra 

integrationsplan och för att ålänningarna är jättetrevliga 

och hjälpsamma. Jag är jätteglad att bo här på Åland 

och jag känner stolthet över hela Åland.”



www.asub.ax
www.facebook.com/AASUB


