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Välkommen! Det här är en kortfattad berättelse om Ålands resa på väg mot ett hållbart samhälle. Hur Åland har använt sig av 
metod för strategiskt hållbarhetsarbete för att driva processen och en del av våra erfarenheter så här långt. Åland är ett 
demilitariserat örike vars självstyrelse firar 100 år. Vi har en egen regering, ett parlament och 16 kommuner. Vi har en egen flagga 
och bestämmer över alla egna inre angelägenheter förutom nationell skatt, utrikes- och försvarspolitik.   



Bakgrund -80, -90 och -00 tal

• Historiskt - en stark önskan att skydda och bevara naturen 

• Förvaltningen - ett ambitiöst miljöarbete sedan 80-talet  

• Agenda 21 kontor - Nordiska rådets miljöpris på 90-talet 

• Utmaning med ett siloöverskridande hållbarhetsarbete 

• Behov av ett mer systematiskt och strategiskt arbete

Bakgrunden som beskrivs på bilden var i korthet utgångsläget inför valet 2011 till Ålands lagting (vårt parlament) och regering. 
Karl-Henrik Robért hade tidigare besökt Åland på inbjudan av vårt Agenda 21 kontor och vi var några som hade gått Det 
Naturliga Stegets steg 1 utbildning samt följt ekokommunernas arbete i Sverige.



Gemensamt Systemperspektiv 

Vi såg att det behövdes ett gemensamt systemperspektiv för att få olika sektorer i samhället att arbeta i en gemensam riktning 
och också få olika experter inom olika organisationer att prata samma språk när vi pratar hållbarhet. Inför valet bildade vi en 
partiöverskridande grupp (6 olika partier) som gjorde en gemensam valkampanj med förslaget att vem som än blir invald och 
bildar regering ska ta det strategiska hållbarhetsarbetet vidare genom att: 1. Åland omfattar hållbarhetsprinciperna som en 
definition för hållbarhet. 2. Bestämma ett årtal för när Åland ska vara hållbart i enlighet med hållbarhetsprinciperna. 3. Utbilda sig 
i strategiskt hållbarhetsarbete. Vårt grundbudskap var att hållbarhet inte är en fråga som något eller några partier kan profilera 
sig med. Hållbarhet är en fråga om överlevnad och alla måste med på den resan. Vi samlade också gemensamt underskrifter 
som stödde gruppens förslag och som lämnades till den nyvalda regeringen.



Beslut

Lagtinget och landskapsregeringen inleder 2014 

en gemensam strävan mot ett hållbart och 

bärkraftigt Åland senast 2051. 

Detta i enlighet med:  

• Hållbarhetsprinciperna/Ramvillkoren  

• Back-casting som metod 

• Ett långsiktigt åtagande över mandatperioder

Den partiöverskridande kampanjen var framgångsrik och väckte gehör i media och hos väljare. Gruppen tillsattes som en 
parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram en strategi för hur Åland ska ställas om till ett hållbart samhälle. Strategin, 
med namnet Omställning Åland - strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051, antogs av lagtinget (parlamentet) 2014. 
Det var speciellt att i en politisk kontext konstatera att man tar beslut och sätter en ambition som kommer att gälla 9 
mandatperioder framöver. 

Berättelsen om vad ålänningarna menar med att flytta in samhällets alla verksamheter inom ramarna för hållbarhetsprinciperna 
och därmed skapa ett hållbart samhälle får här sin början.



B Nuläge
• Svagheter?
• Styrkor?

C Idégenerering
Tänkbara åtgärder?
Vilka verktyg behövs? 

D Prioritering
• Rätt riktning?
• Flexibelt? Utvecklingsbart?
• Tid och pengar?

Idag

Framtid Åland

A Vision Hållbart Åland - 
jordbruk, energi, trafik, industri, 

social hållbarhet… inom 
ramvillkoren  

I strategin fastslogs att arbetet för att ställa om Åland skulle ske i enlighet med back-casting (ABCD) som en strategisk metod för hållbarhet.


Den här bilden sammanfattar metoden i en enda bild, Hållbarhetens ABC, eller ”Hållbarhet 3.0”. Det handlar egentligen inte om att människor måste sätta sig 
för att plugga in något eller att försöka lära ut något nytt snårigt som skulle vara bättre än allt annat om hållbarhet. Innehållet i den här presentationen är 
istället, egentligen, självklart. För att kunna vara strategisk och systematisk, måste man åtminstone veta vart man vill (A), i det här fallet en målbild som 
uppfyller grundläggande principer för social och ekologisk hållbarhet. Man analyserar nuläget och möjligheterna i förhållande till vad man vill åstadkomma (B), 
och först då går det att vara strategisk och systematisk genom att ta fram adekvata idéer (C), och prioritera dem i strategiska steg-för-steg planer som stärker 
ekonomin från början och alltmer längre fram (D) (ekonomin är ett medel för alla mål, inte ett mål i sig självt, och detta medel måste vara i balans från början). 


Det viktigaste är att plantera ut idén, eller attityden, som sådan. ”Tänk, det går att definiera hållbarhet och att röra sig systematiskt och med omedelbart 
förbättrad ekonomi mot attraktiva organisations- och samhällsmål som uppfyller definitionen, och därför kan vi också hålla ihop helheten och samarbeta 
systematiskt på vägen”. Med den attityden kan vi lära genom att göra. 


Det är ett värdigt mål att bygga ett Skåne/Åland/Philips/Eindhoven/Sverige/EU… (etc.) som kan finnas i framtiden, för att de ramvillkoren för hållbarhet för 
respektive organisation såväl som helheten blir uppfyllda. Och att våga lita på varandra för att komma dit. Och att förstå att åtgärder och investeringar måste 
fungera som tuvor att hoppa på så att varje tuva är en rimlig plattform för nästa tuva, både tekniskt, ekonomiskt och kulturellt. Att tänka och göra så 
tillsammans, är roligare, enklare, och mer lönsamt än alla andra alternativ. Men det ökar också värdet av alla verktyg och koncept som finns där ute, t ex FNs 
hållbarhetsmål, för att de kan väljas och sättas i sammanhang till den övergripande ABCD planen. 



Februari 2016 – Forum för samhällsutveckling I 

• Nätverket bärkraft.ax bildas 

• Aktörer i offentlig sektor, näringslivet, 

föreningslivet och utbildning 

• Öppet för alla 

Sep 2016 – Forum för samhällsutveckling II 

• Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland 

manifesteras  

• Agendan arbetades fram inom ramen för 

bärkraft.ax av privatpersoner och organisationer

Bärkraft.ax

Enligt ABCD metoden börjar man med att i A-steget definiera vart det är man är på väg. Sagt och gjort, Under 2016 hölls det två 
forum för samhällsutveckling öppna för hela det åländska samhället. I februari 2016 bildades nätverket bärkraft.ax. Sedan vidtog 
en process med workshoppar och experter för att ta fram en vision och strategiska mål för Åland. Visionen och målen samt 
metod sammanställdes i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland som förankrades i september 2016 under det andra 
forum för samhällsutveckling. Visionen och målen ramas in av hållbarhetsprinciperna som den vetenskapliga definitionen av ett 
hållbart samhälle.



Visionen ska vara något inspirerande som ligger längre fram i tiden. Visa på idén om oss själva i ett hållbart samhälle och vad vi 
kan bidra med som är unikt och ingen annan gör. 



Visionen är uppbyggd utifrån tre delar. I den första delen “Alla kan blomstra…” är ordet KAN centralt. Det är inte FÅR eller SKA 
utan KAN utifrån att var och en ska ha möjlighet att göra ett eget val. Ordet alla omfattar alla både på Åland men också i andra 
delar av världen på så sätt att t.ex. åländsk konsumtion inte får hindra andra från att blomstra. I den andra delen “… i ett 
bärkraftigt samhälle…” pekar visionen på att samhället vi bygger ska bära sig självt både nu och i framtiden. I den tredje delen 
nämns fredens öar som en hänvisning till att Åland är demilitariserat, vilket är en viktig del av vår identitet, och att vi därmed 
också arbetar för fredliga relationer mellan alla som bor och verkar här.



Som en del av A-steget och visionen arbetar man också fram strategiska mål som en mätbar konkretisering av den inspirerande 
visionen.



Visionen för Åland är satt till året 2051. Idealet är att också de strategiska målen är satta som en konkretisering av vilka mål som 
ska vara uppnådda när visionen är uppnådd. På Åland togs beslutet att utarbeta de strategiska målen som delmål till 2030. 
Därför kan man inte heller läsa dem rakt av som en konkretisering av visionen, t.ex. mål 6 har en för låg ambitionsnivå för att 
uppfylla villkoren för ett hållbart samhälle 2051 men kan ses som ett steg på vägen 2030. 

De två första målen handlar om social hållbarhet och det finns en växande insikt om att ifall inte samhället kan arbeta proaktivt 
med social hållbarhet så kommer det inte vara möjligt att nå de andra målen heller. 



Samtidigt som Åland utvecklade sitt strategiska hållbarhetsarbete togs det också fram nya globala mål. Det här upplevdes 
förstås som ett stöd för den åländska processen där man kan korsläsa de åländska målen mot de globala men de globala målen 
för inte fram någon strategisk metod eller definition för hållbarhet vilket gör att de inte i sig ger någon strategisk vägledning. Vi 
upplever därför att den åländska processen är robustare och lättare att operationalisera.



B Nuläge
• Svagheter?
• Styrkor?

C Idégenerering
Tänkbara åtgärder?
Vilka verktyg behövs? 

D Prioritering
• Rätt riktning?
• Flexibelt? Utvecklingsbart?
• Tid och pengar?

Idag

Framtid Åland

A Vision Hållbart Åland - 
jordbruk, energi, trafik, industri, 

social hållbarhet… inom 
ramvillkoren  

Efter att vi har satt vision och mål för ett hållbart samhälle i A-steget var det dags att gå vidare till B-steget och göra en 
nulägesanalys för Åland i förhållande till vision och hållbarhetsprinciperna. På det sättet kunde vi formulera ett hållbarhetsgap 
mellan var vi är idag och var vi vill att samhället ska vara år 2051. Det blir då lättare att få en gemensam förståelse för gapet som 
behöver överbryggas för att alla verksamheter ska rymmas innanför hållbarhetsprincipernas ramar. Den gemensamma uppgiften 
tydliggörs och verksamheter kan börja fråga sig: “Vad är vårt ansvar på den här resan” och därmed börja ta reda på sitt eget 
hållbarhetsgap och sin del av det gemensamma ansvaret.




Nulägesanalysen rapporteras årligen i form av en statusrapport med början från 2017. Rapporten 2020 såg lite annorlunda ut på 
grund av Coronakrisen. Att göra en nulägesanalys på ett helt lands verksamhet måste av naturliga skäl vara översiktligt till en 
början. För varje omgång lär vi oss mer, både om var vi är på god väg mot att uppfylla visionen och hållbarhetsprinciperna men 
också var vi har en lång väg kvar.



En av vinnarna av EU-kommissionens 
European Sustainability Award 2019

År 2019 fick Åland som enda nordiska samhälle ett erkännande från EU-kommissionen i form av European Sustainability Award 
2019. Priset gavs för det innovativa arbetet med Utvecklings- och hållbarhetsagendan samt användningen av strategisk metod, 
vetenskaplig definition för hållbarhet och utvecklandet av det breda engagemanget i samhället via nätverket Bärkraft.ax arbete.



ABCD-processen har här omsatts i en egen bild för den åländska processen där A-steget till höger är visionen 2051 inramad av 
hållbarhetsprinciperna och B-steget till vänster med nulägesanalys och genomförande i verksamheter, budgetar och 
målprogram. För att koordinera arbetet inom och mellan målen har det hållits processer med workshoppar för att ta fram 
åtgärder utifrån nulägesanalysen och det formulerade hållbarhetsgapet. För att hela samhället ska komma med på banan 
behöver också verksamheterna hålla liknande processer för sin del av kakan. När det börjar göras i större skala kan man hitta 
synergieffekter och gemensamma åtgärder som gagnar flera mål.



På hemsidan bärkraft.ax kan man hitta både vision, mål, nulägesanalys (statusrapporterna) och färdplaner för att gå i riktning 
mot målen. Färdplanerna är i en första version framtagna inom varje mål men ambitionen är också att hitta synergier mellan 
målen. På hemsidan kan man välja att se åtgärderna för ett enskilt mål eller flera mål tillsammans. Man kan också se vilken 
status åtgärderna har.



Vidare kan man välja att se de tidssatta åtgärderna utgående från ett specifikt år. Åtgärderna är färgkodade enligt de olika målen 
och det finns en kort beskrivning samt ansvarig aktör för varje åtgärd. Åtgärderna rör både offentlig, privat och tredje sektor och 
blir på det sättet hela Ålands färdplan.



• samordnar löpande planering av och åtgärder för agendans förverkligande. 

ABF Åland               Ams  
Emmaus                Folkhälsan  

Företagarna på Åland       Företagsam skärgård 
Högskolan på Åland       Landsbygdsutvecklingen 

Leader Åland                Mariehamns stad 
Mise                             NIPÅ   

Regnbågsfyren               Rädda Barnen 
Rädda Lumparn         Röda Korset  

SKUNK                       Skördefestens vänner  
Ung Resurs                    Visit Åland    

Ålands feministparaply        Ålands fredsinstitut  
Ålands Gymnasium               Ålands handikappförbund  

Ålands Idrott                 Ålands kommunförbund  
Ålands marthadistrikt        Ålands Naturskola  

Ålands Natur & Miljö         Ålands Näringsliv   
Ålands Producentförbund Ålands Vatten    

Ålands 4h                       ÅSUB 
Sveriges Generalkonsulat i Mariehamn  

Östersjöfonden  
Ålands Landskapsregering 
Ålands lagting 

Alla kommuner

Medaktörer

Nätverket bärkraft.ax bildades 2016 och antalet aktörer växer stadigt. Från att ha träffats några gånger i året är man nu så många 
att man träffas i ett par stormöten per år. Medaktörerna samordnar löpande sin planering och har möjlighet till återkoppling och 
synergier.



• ledande personer från olika sektorer 
• ansvarar för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens 

Lantrådet Veronica Thörnroos (ordförande) 

Talman Bert Häggblom 

Förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson 

Vice VD Rebecka Eriksson 

Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson 

Rättsvetare Petra Granholm 

Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström 

Stadsdirektör Barbara Heinonen 

Emmaus hållbarhetsstrateg Martha Hannus 

Folkhälsan r.f. verksamhetsled. Niclas Forsström 

Rektor Marcus Koskinen-Hagman 

VD Peter Wiklöf 

Utvecklingsminister Alfons Röblom

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet tillsattes 2016 och har till uppgift att ansvara för nätverket bärkraft.ax vitalitet och långsiktiga 
existens. Här finns representanter för samhällets alla sektorer. Lantrådet (Ålands statsminister) leder rådet.



Storföretagsgruppen

Alandia Försäkring Crosskey 

Dahlmans           Eriksson Capital 

Hotell Arkipelag  Inficon 

Optinova           Orkla 

PAF            Rederi Ab Eckerö 

Viking Line           ÅCA 

Åland Post           Ålandhotels 

Ålandsbanken  Ömsen försäkringar 

Landskapets Fastighetsverk  

Mathias Eriksson/Mariehamns Parti 

Transmar/Ålands Renhållning

Inom nätverket har det också bildats mindre fokusgrupper med särskilda gemensamma intressen där man träffas för att lära av 
varandra och stötta gemensamma processer. Storföretagsgruppen är en sådan grupp som samlar de största företagen på Åland 
för gemensamma diskussioner.



Här är en översiktlig skiss på hur olika aktörer i samhället bidrar till uppfyllandet av den gemensamma visionen och 
omställningen. Alla behöver göra sin del men vi är också beroende av varandra och att vi kan koordinera arbetet. I 
Arbetsgruppen för koordinering och rapportering sitter utsedda personer med ansvar för mål och färdplanernas framtagande och 
implementering. Där finns också utsedda processledare och representanter från olika delar av samhället med god sakkunskap i 
de olika målområdena.



Vad händer just nu?

• Budgetering utifrån strategiska utvecklingsmålen  
• Ålands hållbara livsmedelsstrategi 
• Energi- och klimatstrategi/ Smart Energy Åland 
• Program för fysisk strukturutveckling 
• Styra finansieringsprogram i enlighet med 

agendan, t.ex. LBU, skogsbruksprogram, 
fiskerifonden, sociala fonder… 

• Personresurser - 1 hållbarhetsstrateg, 2 lotsar - 

näringsliv, föreningar och privatpersoner

Utgångspunkten är att hållbarhetsarbetet inte ska vara någon skild process på sidan om men att alla verksamheter ska integrera 
hållbarhetsarbetet i sina budgetar och verksamhetsplaner och gradvis genom ordinarie resurser i smarta steg styra mot en 
hållbar framtid tillsammans. 



Utmaningar

Styrkor
• Gemensamt språk/ ramverk 
• Definition av hållbarhet som alla kan enas bakom 
• Idé om att jobba långsiktigt över mandatperioder 
• En bred förankring hos samhällets aktörer 
• Litet samhälle med alla beslutsnivåer

• Utbildning/kompetensbyggande 
• Siloöverskridande arbete 
• Bygga planet medan vi flyger 
• Vi vet att metoden fungerar men hur gör vi 

verkstad i ett land?

En av utmaningarna är att hela tiden bygga rätt kompetens så att alla har den insyn och kunskap man behöver för att kunna 
bidra utifrån sina arbetsuppgifter. Alla behöver veta något men alla behöver inte veta allt. Processerna bärs av återkommande 
itereringar och att fler och fler blir trygga med ett delvis nytt sätt att arbeta i sektorsövergripande och samdeltagande processer.



Kontaktuppgifter
Erica Scott 
Senior rådgivare, strategisk hållbarhet
E-post: erica.scott@thenaturalstep.org
Tel: +358 457 342 51 38
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/erica-
scott-92758984/ 
Hemsida: www.sustainability-collaborative.earth 

Tack för att jag fick möjligheten att berätta om det åländska arbetet. Ta gärna kontakt om det finns frågor. Allt gott!


