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Sammanfattning 
 
Idag är hållbar utveckling ett aktuellt begrepp då väldigt mycket kretsar kring jordens 
välbefinnande. På samma sätt är turismen ett aktuellt ämne då denna näring växer i snabb 
takt och väntas bli en av de största näringarna i världen. Därför ansåg vi det intressant att 
väva ihop dessa högaktuella ämnen och se hur de påverkar samhället och i synnerhet Åland. 
Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur myndighetsutövare på Åland tillämpar 
hållbar utveckling inom turismnäringen. För att kunna uppnå syftet har vi genom ett 
kvalitativt och systematiskt sätt inhämtat och sammanställt material för att få ett så gott 
resultat som möjligt.  
 
Åland är idag starkt betonat av turismen då turismen står för 34,8 % av den totala BNP, 
dock räknas även passagerarsjöfarten in i denna siffra. Trots att turismen är så pass stor på 
Åland och trots att Åland bedriver en viss naturturism används ännu inga uttalade begrepp 
som ekoturism. Utifrån denna studie har vi kunnat konstatera att kunskapen om hållbar 
turismutveckling finns, dock på olika nivåer. Problemet är, bland turismföretagare, att det 
inte finns tillräckligt med engagemang och än så länge för liten ekonomisk vinning i att 
handla mer hållbart. Ålands Turistförbund har i samarbetet med Agenda 21 bjudit in en 
representant från skidorten Whistler i Kanada för att föreläsa om deras arbete för hållbar 
utveckling. Denna ort har kommit att bli lite som en förebild för Åland, dock krävs det 
väldigt mycket arbetet förrän resultat uppnås. Startskottet för ett hållbart tänkande i Whistler 
var den svenska organisationen ”Det Naturliga Steget” och det är kanske något liknande 
program som Åland borde anta för att komma in i en hållbar turismutveckling.   
 
För att Åland ska kunna bli en mer ”grön” destination och arbeta mer för hållbar utveckling 
krävs det även att Ålands Landskapsregering instiftar lagar och regleringar och på samma 
gång uppmuntrar turismföretagarna ekonomiskt.  
 
Vi hoppas att detta arbete ska ge en inblick i hur arbetet för hållbar turismutveckling på 
Åland genomförs och att arbetet bidrar till eftertanke och en ökad förståelse. Vi vill passa på 
att tacka de respondenter som glatt ställt upp på intervjuer och på så vis bidragit till arbetets 
resultat.  
 
 
 
Trevlig läsning! 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 
Hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp som myntades år 1987 av den så kallade 
Brundtlandkommissionen1. Begreppet är mångtydigt och kan användas inom olika områden 
som ekonomiska-, ekologiska- och sociala aspekter. Då hållbar utveckling är ett relativt nytt 
begrepp kan det vara få aktörer som känner till begreppets innebörd och därmed arbetar 
med hållbar utveckling som ett verktyg i det dagliga arbetet. Vi människor blir allt mer 
miljömedvetna och inser vikten vid en ren planet, detta kommer troligen att leda till att 
hållbar utveckling blir ett allt viktigare och mer vanligt begrepp i framtiden.  
 
Turism är ett fenomen som bedrivits i flera tusen år och är än idag vanligt förekommande då 
vi reser allt mer, oftast för att finna välbefinnande. Turismnäringen är den näring som växer 
snabbast i världen och kraven från turisten blir allt mer omfattande. Då turismnäringen växer 
så pass fort behöver det finnas ett visst miljötänkande och aspekter, som hållbar utveckling, 
för att områden och platser ska kunna bevaras. Som ett resultat av detta har begreppet 
ekoturism och hållbar turismutveckling på flera platser arbetats fram.  
 
För att få en mer konkret bild av hur arbetet för hållbar utveckling inom turismnäringen 
utförs har vi valt att undersöka turistdestinationen Åland. Då Åland är en liten ö belägen i 
Östersjön finns det troligtvis flera olika aspekter att ta hänsyn till vad gäller hållbar 
utveckling. Någon tidigare studie inom detta område på Åland har vi inte kunnat hitta och vi 
ansåg därmed att det kunde vara av intresse att göra en kvalitativ och konkret studie om 
hållbar utveckling inom turismnäringen på Åland.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att se på hur myndighetsutövare och turismföretagare på Åland 
arbetar för en hållbar utveckling inom turismnäringen samt vad de har för visioner för 
framtiden.  
 
Då uppsatsens rubrik är ”hållbar utveckling inom turismnäringen på Åland” har vi valt att 
dela upp problemformuleringen på ett sådant sätt att den blir mer konkret. Vi anser att det 
kan vara viktigt att få förståelse för de olika begreppen var för sig och därför är 
problemformuleringen uppdelad i tre olika frågeställningar: 
 

• Hur stor är kunskapen om hållbar utveckling bland myndigheter och 
turismföretagare på Åland? 

 
                                                 
1http://www.goteborg.se 25.09.2007 
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• Hur arbetar myndigheter och turistföretagare för hållbar utveckling inom 
turismnäringen på Åland? 

 
• Vad finns det för visioner och mål för framtiden vad gäller hållbar utveckling inom 

turismnäringen på Åland? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Hållbar utveckling är ett mångtydigt begrepp och finns oftast inom olika arbetsområden. Då 
vi valde att intervjua chefen på miljöbyrån blev det naturligt en viss miljöaspekt på 
intervjusvaren medan de andra respondenterna representerar näringen på ett eller annat sätt. 
Därmed avgränsar vi oss genom att endast ta upp aspekterna miljö och turism, för att på så 
sätt begränsa begreppet hållbar utveckling. Dock har vi ändå berört ekonomiaspekten då 
ekonomi är en återkommande problematik. En annan avgränsning som vi valt att göra är att 
tyngdpunkten i intervjustudien har legat på myndighetsutövare då de har den beslutande 
makten, och därmed inte på turismföretagare.  
 
Ålands turism består främst av passagerartrafiken och det är väldigt få turister som stiger av 
båten för att spendera tid på Åland. För att ha ett greppbart område har vi därför valt att 
fokusera på den landbaserade turismen och inte lagt vikt vid rederibranschen trots att de kan 
vara stora miljöbovar. 
  
 

1.5 Disposition 
 
Denna uppsats är indelad i tio kapitel: 
 

 Kapitel 1: Inledning. Här ges en inledande bakgrund, problemformulering, syfte, 
avgränsningar och disposition för arbetet. 

 
 Kapitel 2: Metod. I metodavsnittet presenteras de metoder som vi valt att göra för 

undersökningen och en introduktion ges för de tillvägagångssätt som gäller för hela 
arbetet. Här ges även en förklaring till val av intervjurespondenter och hur 
intervjuerna genomförts. 

 
 Kapitel 3: Vad är turism och vem är turisten? Här ges en definition av begreppen turism, 

turist, besökare och resenär för att få en förståelse för turismens aktörer samt en 
ökad förståelse för uppsatsens syfte. 

 
 Kapitel 4: Turistens vandring från dåtid till nutid. I detta kapitel beskrivs turismens 

framväxt, från att de första fynden av att turism har bedrivits till dagens 
turismutveckling. 

 
 Kapitel 5: Åland och turism. Här ges en bild av Åland och dess självstyre och turismens 

framfart på Åland. 
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 Kapitel 6: Hållbar utveckling. Inledningsvis ges en definition av begreppet hållbar 

utveckling för att sedan visa på organisationer som arbetar globalt med detta. 
Slutligen vävs diskussionen om turism och hållbar utveckling ihop genom uttrycket 
hållbar turismutveckling. 

 
 Kapitel 7: Åland och hållbar utveckling. Här ges en beskrivning av de mål och program 

som utarbetats på Åland inom hållbar utveckling och turism. Här ges även en kort 
presentation av skidorten Whistler i Kanada som har kommit långt i arbetet för 
hållbar utveckling och kan i framtiden fungera som en förebild för Åland. 

 
 Kapitel 8: Intervjustudie. Här presenteras resultatet av de intervjustudier som har 

genomförts. 
 

 Kapitel 9: Analys. Utgående från den teori som skrivits analyseras här de svar som 
erhållits vid intervjustudien. 

 
 Kapitel 10: Slutdiskussion. För att ge svar på de problemformuleringar som ställts och 

för att uppnå syftet diskuteras här de slutsatser som dragits. 
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2. Metod 
 

2.1 Val av metod 
 
När vi startade vår undersökning visste vi att en kvalitativ studie krävdes för att vi skulle få 
svar på våra frågeställningar. Med kvalitativ studie menas att en djupare förståelse skapas för 
ämnet, en händelse eller en situation2. När få problemformuleringar används lämpar sig den 
kvalitativa metoden eftersom denna metod fokuserar på ett fåtal enheter för att få flera olika 
nyanser av problemet3. Metoden kännetecknas även av närheten till forskningsobjektet då 
informationsinhämtningen ofta sker genom personliga intervjuer4. Problemet med denna 
metod är dock att få möjligheter till generalisering finns jämfört med en kvantitativ metod, 
då denna metod ofta omfattar information som är lättare att mäta och värderas5. Vanliga 
metoder som används vid insamling av kvantitativt material är observationer, källanalys, 
experiment och enkäter6.  
 
Som vi nämnde ovan är den kvalitativa metoden mest lämplig för detta arbete då vi genom 
ett fåtal frågeställningar vill få insyn i det arbete som görs för hållbar utveckling inom 
turismnäringen på Åland. Ett annat skäl var även att vi antog att det fanns låg eller 
obefintligt kunskap inom detta ämne bland lokalbefolkningen och därför inte skulle få ut 
relevant information genom en kvantitativ metod. Vi är dock medvetna om att den 
kvalitativa metodens svaghet är att våra slutsatser ej kan generaliseras men detta ska inte 
försämra arbetets tillförlitlighet. 
  
 

2.2 Urval av respondenter 
 
Vi valde att intervjua fem personer som arbetar inom vårt ämnesområde och som kan ha 
intressanta infallsvinklar inom ämnet. För att få en djupare förståelse valde vi att intervjua 
personer som arbetar inom olika näringar och på olika nivåer. Vi valde att först intervjua 
Ålands representant i Finlands riksdag för att få en insikt i vilket arbete som görs inom det 
högsta beslutsorganet i Finland för hållbar utveckling och turism. För att sedan kunna knyta 
denna information till Åland intervjuades chefen för miljöbyrån samt vikarierande chefen för 
näringsavdelningen på Åland. Av dessa respondenter erhölls även information om aktuella 
strategier för hållbar turismutveckling. Ålands Turistförbund är de som ansvarar för 
marknadsföringen av Åland och har en betydande roll vid turismutveckling, därför ansåg vi 
det viktigt att även få en intervju med Ålands Turistförbunds VD. För att sedan gå ytterligare 
ett steg intervjuade vi VD för Hotell Arkipelag, Ålands största och enda 4-stjärninga hotell, 

                                                 
2 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003:63)  
3 Jacobsen, D. (2002:56)  
4 Holme, I. & Solvang, B. (1997:92)  
5 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003:63)  
6 Holme, I. & Solvang, B. (1997:172) 
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för att på en mer lokal nivå få inblick i hur turismföretagare arbetar för en hållbar miljö- och 
turismutveckling. 
 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

2.3.1 Datainsamling 
 
Vid datainsamling brukar en indelning ske genom att dela upp informationen i primär- och 
sekundärdata. Primärdata är i korthet den information som undersökaren själv samlat in och 
sekundärdata är den information som andra tidigare samlat in och ställt samman.7 I detta 
arbete har både primär- och sekundär data tillämpats beroende på om vi använts oss av 
empiri eller teori. Vi märkte att det fanns gott om litteratur inom ämnet turism och hållbar 
utveckling så mycket tid har även gått till att gallra ut lämplig och relevant information. 
 
Den primärdata vi använt oss av är intervjuer med fem respondenter som har anknytning till 
det åländska näringslivet på ett eller annat sätt. Sekundärdatan består främst av relevant 
litteratur och föreläsningsmaterial, rapporter och statistik inom området hållbar 
turismutveckling samt broschyrer via Internet, då vi inte fått tag på dessa i pappersformat. 
 
 

2.3.2 Genomförande av intervjuer 
 
Då vi valde att göra intervjuer inom två olika områden, miljö och turism, var vi tvungna att 
vinkla intervjufrågorna utifrån respondenternas arbetsuppgifter. Trots detta försökte vi ha 
likartade frågor så att det i analysen blir lättare att diskutera och jämföra. Under tre dagars tid 
besökte vi de fem respondenterna på deras respektive arbetsplatser för att utföra 
intervjuerna. Då respondenterna var positiva till vårt uppsatsämne och själva ansåg att det är 
ett viktigt område fick vi bra intervjuer med intressant innehåll. Två av de tillfrågade 
respondenterna ville ha tillgång till intervjufrågorna i förväg men i efterhand insåg vi att det 
inte hade någon större betydelse då dessa intervjuer inte skiljde sig märkvärt från de andra.  
 
Med de tillfrågades samtycke spelade vi in intervjuerna för att få ut så mycket som möjligt 
och inte missa viktiga detaljer i intervjun. Vi kunde inte se att respondenterna blev påverkade 
av att vi spelade in intervjun då resultatet av intervjuerna väl uppfyllde våra förväntningar. 
Tiderna på intervjuerna varierade kraftigt, allt från 45 minuter till 10 minuter trots att vi hade 
ungefär samma antal frågor. Dock var det en respondent som ville korrekturläsa intervjun 
innan vi publicerade den, men vi anser att detta inte fick någon negativ inverkan på 
intervjustudien. 

                                                 
7 Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1994:78) 
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2.4 Studiens tillförlitlighet  
 
Validitet och reliabilitet är två mått på en studies trovärdighet och dessa borde alltid beaktas i 
vetenskapliga arbeten8. Med validitet menas att det som undersökts är relevant för arbetet 
och att det som undersökts var det som skulle undersökas. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, 
påvisar om undersökningar och mätningar är korrekt utförda då tillfälligheter inte får 
påverka resultatet.9 Ett sätt att mäta denna tillförlitlighet på är att upprepa undersökningen 
och om då samma svar erhålls är undersökningens reliabilitet hög10.  
 
De flesta av de respondenter som vi valt ut för denna undersökning har en 
myndighetsutövande roll inom ett visst område så validiteten i detta arbete anser vi är hög då 
vi fått sakliga svar. Vid intervjuerna ville vi på ett yrkesmässigt sätt få svar på våra frågor, 
dock skulle vi antagligen ha fått andra svar av respondenterna om intervjuerna gjorts efter 
arbetstid då de kan agera som privata personer. Begreppet hållbar utveckling är relativt nytt 
och därför kan reliabiliteten diskuteras då respondenternas antagligen vid ett senare tillfälle 
har fått mer information och ökad kunskap inom ämnet, då forskningen ständigt går framåt. 

                                                 
8 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003:59) 
9 Thurén, T. (2002:22) 
10 Björklund, M. & Paulsson, U. (2003:59) 
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3. Vad är turism och vem är turisten? 
 

3.1 Definition av turism 
 
Det finns många definitioner av turism men den viktigaste aspekten är att det ska ske en 
förflyttning i rummet, det vill säga att en resa från hemmet till en besöksdestination utförs. 
För att uppfylla kraven för turism är minimitiden på resan 24 timmar och hemresan ska ske 
inom ett år.11 Andra kriterier kan vara att resans avstånd måste vara ett visst antal mil och att 
turisten frivilligt ska vilja lämna hemmet för en resa. Resans syfte ska heller inte vara att tjäna 
pengar eller på något annat sätt dra ekonomisk fördel av turistresan.12  
 
Det finns en uppsjö av olika definitioner av ordet turism, innehållet är i stort det samma men 
tyngdpunkten kan ligga på olika kriterier. Nationalencyklopedin definierar ordet turism enligt 
följande: 
 

”Turism är en benämning på människors aktiviteter när de reser till och 
vistas på platser utanför den vanliga omgivningen. Besökets sammanlagda 
vistelsetid skall vara kortare än ett år. Resans huvudsyfte skall vara annat än 
att utöva ett arbete som betalas av någon på platsen.”13

 
World Tourism Organisation (WTO) är en del av Förenta Nationerna (FN) och är en 
ledande internationell organisation inom turismnäringen. WTO har som uppgift att fungera 
som en instans för globala turismstrategier och som ett rådgivande organ.14 WTO har två 
olika definitioner på turism, den första definitionen berör turism som går över landets 
gränser. 
  

”Turism är människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för affärer, fritid eller 
andra syften.”15

 
WTO:s andra definition av turism berör turistresor som sker inom landets gränser, det vill 
säga ingen utlandsresa. Då definitionen endast fanns tillgänglig på engelska har vi valt att fritt 
översätta den till svenska. 
 

”…en resande som besöker en destination i dennes hemland i mer än 24 
timmar men kortare än ett år där resans syfte är rekreation, semester, sport, 
affärer, möten, konvent, studier, besök av vänner eller släktingar, hälsa, 
missionsarbete eller i ett religiöst syfte.”16

 
                                                 
11 Aronsson, L. (1997:25) 
12 Blom, T. & Nilsson, M. (2005:10) 
13 Nationalencyklopedin. Sökord: turism. Hämtad från <www.ne.se> 21.09.2007 
14 http://www.unwto.org  World Tourism Organization 21.09.2007 
15 Turistdelegationen (1998:14) 
16 Aronsson, L. (1997:26) 
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3.2 Definition av turist 
 
Ordet turist härstammar från det franska ordet ”tour” vilket betyder rundtur, tur eller resa.17 
Man kan säga att ordet turist är en beståndsdel och ett underordnat ord till begreppet turism, 
därför är definitionen av turist väldigt lik definitionen av turism. 
 

”Turisten är en person som är borta mer än 24 timmar, men mindre än ett år. 
Den som stannar borta endast kort tid (ej över natten) räknas som en 
dagsbesökare.”18

 
Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av ordet turist följande: 
 

”Turist är en person som reser (långt från hemorten) i nöjes- eller 
avkopplingssyfte.”19

 
NUTEK definierar turism på följande sätt: 
 

”Turist är en besökare som övernattar på platsen för besöket.”20

 
I Sverige användes begreppet turist i skrift första gången år 1824 då i samband med en 
illustrerad bild med bildtexten ”En turist. Falu grufva 1824.” Första gången begreppet 
användes i media var år 1840 i Aftonbladet med rubriken ”Hvad är en Tourist?”21

 
 

3.3 Definition av besökare 
 
En besökare är en annan beståndsdel till begreppet turism och ska uppfylla tre krav för att 
vara en besökare. Enligt NUTEK är dessa kriterier följande: 
 

”1. Resan ska gå till en plats utanför resenärens vanliga omgivning. 
Exkluderar regelbundna pendlingsresor, det vill säga resor till och från 
hemmet för arbete eller studier. 
 
2.  Den sammanhängande vistelsetiden på platsen för besöket ska vara högst 
ett år. Längre vistelsetid är bosättning. 
 
3. Huvudsyftet med resan ska vara annat än att utöva lönearbete som betalas 
av någon på platsen. Exkluderar arbetsmigration.”22

                                                 
17 Hanefors, M. & Mossberg, L. (2007:21) 
18 Ibid. (2007:36) 
19 Nationalencyklopedin. Sökord: turist. Hämtad från <www.ne.se> 21.09.2007  
20 NUTEK (1995:6)  
21 Blom, T. & Nilsson, M. (2005:43) 
22 NUTEK (1995:5)  
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Nationalencyklopedin definierar begreppet besökare enligt följande: 
 

”Besökare är en person som gör besök på viss plats vanligtvis i studiesyfte 
eller som rekreation.”23

 
 

3.4 Definition av resenär 
 
En resenär är en person som inte uppfyller kraven ovan om att vara besökare och vars syfte 
är att ta sig från plats A till plats B.24 Enligt Nationalencyklopedin är en resenär: 
 

”…en person som är på (nöjes) resa.”25

 
NUTEK menar att en resenär är en person som reser till en eller flera platser, både inrikes 
och utomlands.26  
 
 

                                                 
23 Nationalencyklopedin. Sökord: besökare. Hämtad från <www.ne.se> 21.09.2007 
24 NUTEK (1995:6) 
25 Nationalencyklopedin. Sökord: resenär. Hämtad från <www.ne.se> 21.09.2007 
26 NUTEK (1995:5)  
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4. Turistens vandring från dåtid till nutid 
 
Turism är ett fenomen som har sina anor långt bak i tiden och syftet med resan var då att 
skaffa sig utbildning eller att helt enkelt fara på nöjesresa. De första tecknen och de första 
bevisen på en turistattraktion har hittats från 1500-talet f Kr. på pyramiderna i Egypten då 
igenom spår i form av inristningar.27 Under denna tid var resans största mål utbildning och 
nöje och även idag kan dessa två faktorer vara av stor vikt när resmål väljs. 
 
På 1600- och 1700-talet började turism bedrivas i Sverige men det var inte förrän år 182428 
som begreppet turist användes i skrift. Under denna tid blev det allt viktigare att få mer 
kunskap om världen och många adelsfamiljer skickade ut sina söner på en så kallad ”Grand 
tour”. Under senare delen av 1600-talet väcktes intresset för kurorter och Europas societet 
strömmade till dessa anläggningar. Det var även under denna tid som en lag stiftades om att 
Gästgiverigårdar skulle finnas för resande längs de större vägarna.29

 
Under 1800-talet skedde industrialisering och en stor urbanisering rådde i Sverige, detta 
medförde en större ekonomisk välfärd bland arbetarna. Förutsättningarna för turismen fick 
under denna tid ett uppsving i och med att transportväsendet utvecklades då den första 
järnvägen byggdes och ångbåtstrafiken startade. Resande och rekreation blev nu mer 
tillgängligt och intresset för havet, skärgården och naturen ökade.  Under denna tid blev 
också städerna välbesökta turistattraktioner då kultur fick större genomslagskraft.30

 
Det som symboliserar 1900-talet är att lagen om semester stiftades och en positiv ekonomisk 
utveckling skedde. Nu blev resandet mer allmänt i samhället och även vanligt arbetarfolk fick 
möjlighet till rekreation. I och med att vägnätet och transportmöjligheter fortsatte att 
utvecklas möjliggjordes resandet till mer avlägsna och svårtillgängliga platser. Under senare 
delen av 1900-talet har utveckling skett i rask takt, Internet är en av de utvecklingar som 
betytt mest för turismens framfart.31

  
Idag är turismen en av de största industrierna i världen och har den snabbast växande 
ekonomin. Under 1950-talet gick 97 % av alla utlandsresor till 15 destinationer i Västeuropa 
och Nordamerika. År 1999 blev sydöstra Asien, Central- och Östeuropa och Latinamerika 
större turistdestinationer och detta ledde till att enbart 62 % av allt resande gick till 
Västeuropa och Nordamerika.32 Det internationella resandet i världen ökade under 2006 
med 4,5 % och i Europa har resandet ökat med 4 %, i Sverige har turismnäringen ökat 
snabbast av alla näringar under en 10-års tid.33

                                                 
27 Blom, T. & Nilsson, M. (2005:17) 
28 Ibid. (2005:43) 
29 Ibid. (2005:36f) 
30 Ibid. (2005:43f,46,48) 
31 Ibid. (2005:50,68) 
32 http://daccessdds.un.org United Nations 18.09.2007 
33 NUTEK (2007)  
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5. Åland och turism 
 
Åland består av 6.500 öar och är indelat i 16 kommuner varav sex av dem är 
skärgårdskommuner. Huvudstaden Mariehamn ligger på Ålands södra del och har ett 
utmärkt läge då sjöfarten är en viktig näring och staden har havet både öster- och västerifrån. 
Åland tillhör Finland men är ett självstyrt, svenskspråkigt landskap. Med självstyre menas att 
ålänningarna själva får stifta lagar om sina inre angelägenheter som exempelvis undervisning, 
polis, hälso- och sjukvård, miljö, post och radio. Dessa beslut fattas i Ålands Lagting som 
även tillsätter en landskapsregering. Åland har en representant i Finlands riksdag för att 
kunna framföra åländska intressen inom de områden Ålands Lagting inte har befogenheter 
att fatta beslut.34 Idag bor det ca 27.000 personer på Åland varav nästan 11.000 personer bor 
i Mariehamn och ca 2.300 personer bor i skärgårdskommunerna.35  
 
På Åland finns en så kallad hembygdsrätt vilket innebär rätten till att rösta och ställa upp i 
lagtingsval, rätten att äga och besitta fast egendom samt rätten att bedriva näring på Åland. 
Hembygdsrätten fås vid födseln om någon av föräldrarna har den, men kan även ansökas av 
finska medborgare som bott på Åland i minst fem år och har goda kunskaper i svenska. 
Flyttar personen från Åland och är borta mer än fem år mister denne sin hembygdrätt.36  
 
Under krigsåren var Åland en strategisk plats att erövra då det är beläget mitt emellan Sverige 
och Finland därför beslöts det att Åland år 1856 skulle demilitariseras. Detta innebar att 
Åland inte fick befästas och att militär inte fick uppehålla sig på ön. Demilitariseringen gäller 
än idag på Åland och därmed är ålänningarna befriade från värnplikt.37

 
 

5.1 Den åländska turismens framväxt 
  
Som beskrevs ovan i kapitel fyra användes ordet turism 
i skrift inte förrän år 1824 i Sverige. Den första 
dokumenterade turistresan som gick till Åland var år 
1854, 30 år senare, då en annons i en svensk tidning 
hittats om en lustresa till Åland. Resan gick från ”Nya 
Slussen” i Stockholm till Bomarsund på Åland med 
ångfartyget Motala. Resans huvudsyfte var att besöka 
den söndersprängda ryska fästningen i Bomarsund, som 
var en av tidernas största byggnad på Åland.38

   
      Figur 5.1 Den första kända turistresan till Åland39

 
                                                 
34 http://www.aland.ax 22.09.2007 
35 http://www.asub.aland.fi ÅSUB 22.09.2007 
36 http://www.aland.ax 22.09.2007 
37 Ibid. 
38 Lindh, K. (1985:231)  
39 Ibid. 
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År 1863 bildade fem unga män i Mariehamn ett aktiebolag med syfte att bedriva 
avkopplande- och fritidsaktiviteter för borgarna i staden. Projektet började med att en 
kägelbana (bowlingbana) anlades och promenadstigar drogs längs området. Detta projekt 
växte sedan betydligt då en bro anlades till en närliggande ö (Lilla Holmen) där ett badhus 
sedan byggdes år 1873. Detta var den första turistsatsningen som gjordes på Åland trots att 
den största målgruppen var ålänningar. Detta kan även relateras till den turismutveckling 
som skedde i Sverige under denna tid då industrialiseringen ledde till en ökad ekonomisk 
välfärd och kanske framförallt att ångbåtstrafiken utvecklades.  
 
Under denna tid var badhus och kurorter en modefluga, framförallt i Sverige, så planer på att 
bygga ett större badhus på Åland inleddes. År 1889 stod det nya badhuset klart i Västra 
hamnen i Mariehamn vilket också var en strategisk plats för all färjtrafik. Den nya 
badhusanläggningen med både hotell och restaurang blev en viktig medelpunkt för staden 
och besökare kom från både öst och väst, den kanske mest framstående gästen 
hotellanläggningen hade var Englands dåvarande drottning.  
 
Under vinterhalvåret användes badhuset som bostad för ryska militären och det krävdes 
väldigt hård vedeldning för att hålla det sommarbonade badhuset varmt. Detta tros vara 
orsaken till att badhuset brann ner vintern 1916. Denna epok kan sägas vara Ålands första 
turismboom.40 Dock fick turismen på Åland ett abrupt slut när världskriget inleddes och det 
skulle ta närmare 20 år innan turismen åter kom till Åland.41  
 
Efter världskriget uppstod en het debatt om vart Åland skulle höra, skulle de höra till 
Finland eller Sverige? Denna debatt skapade ett intresse för Åland utåt och under 1920-talet 
började turister söka sig till Åland. På initiativ från Walter Sjöblom, kulturintresserad 
journalist, startades Ålands Turistförening år 1929 och en turistbyrå inrättades i Mariehamn. 
Turismnäringen kom dock inte riktigt igång förrän 1949 då det rådde stor brist på 
byggnadsmaterial efter kriget och endast 17 pensionat kunde ta emot gäster. På 1950-talet 
inleddes stugturism och camping på Åland och intresset för skärgårdskommunerna ökade.42

 
En stor revolution för turismen var när sjöfartsnäringen utvecklades i en högre grad under 
slutet av 1950-talet. Förbindelserna till och från Åland förbättrades betydligt och genom 
bilfärjetrafiken ökade strömmen av turister markant. Under 1960-talet hade Åland en 
inresandesiffra på närmare en halv miljon per år och 1972 överskred inresandesiffran för 
första gången en miljon.43

 
 

 

                                                 
40 Mattsson-Eklund, B. (2000:299) 
41 http://www.visitaland.com 22.09.2007 
42 Lindh, K. (1985:234) 
43 Ibid. (1985:235f) 
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5.2 Turismen på Åland idag 
 
Åland är idag starkt dominerat av turismnäringen då turismen är en viktig del för den 
åländska ekonomin.44 Turismnäringen domineras av passagerarsjöfarten då den är det mest 
betydande transportsättet till och från Åland, denna färjtrafik är i sig ett turismkoncept. 
Under år 2006 reste nästan 2,2 miljoner icke-åländska resenärer till Åland vilken är den näst 
största inresandesiffran som noterats sedan 1958. Dock var en betydligt stor del av dessa 
kryssningsresenärer som aldrig steg iland på Åland.45 Då kryssningstrafiken utgör en stor del 
av den åländska turismstatistiken är det viktigt att skilja på den totala turismen och den 
turism som sker på fast mark, landturismen. 
 
Turismbranschen på Åland består med undantag för de stora rederierna i huvudsak av små 
och medelstora företag.  Den landbaserade turismen är huvudsakligen koncentrerad till 
sommarmånaderna juni, juli och augusti. Hela 75 % av övernattningarna görs under den 
korta högsäsongen vilket gör det svårt för flera turismföretag att nå lönsamhet året om. 
Barnfamiljer, seniorer, golfare, sportfiskare, idrottsgrupper samt mötes- och affärsresenärer 
anses vara Ålands viktigaste målgrupper och grannländerna Finland och Sverige anses vara 
de viktigaste marknaderna.46

 
Den totala turismnäringen på Åland genererade 34,8 % av den totala BNP år 2003 dock stod 
landkonsumtionen inom turismen endast för 3,1 % av den totala BNP på Åland. Den 
landbaserade turismnäringen står för 5,5 % av sysselsättningen inom den privata sektorn och 
jämfört med undersökningen som gjordes 1998 har turisternas konsumtion ökat med 8 %, 
dock måste då inflationen beaktas. Den största ekonomiska ökningen har skett inom logi 
som står för 36 % av den totala landkonsumtionen. Den största inkvarteringsformen på 
Åland är stuglogin som står för 33 % av den totala övernattningen medan hotell kommer på 
en andra plats med 27 %.47 Det ska tilläggas att även nöje och avkoppling är en växande 
ekonomisk faktor, de områden som tappat mest ekonomiskt sett är shopping av både 
souvenirer och livsmedel.48 Om en jämförelse görs över vilka turister som spenderar mest 
pengar på logi under sin vistelse är det stugturisterna som drar det längsta strået. Dock 
betalar hotellgästerna och gästhamnsbesökarna mer per dygn men stugturisterna stannar i 
snitt längre på Åland och därmed blir deras konsumtion av logi högre.49

 
Om syftet med vistelsen på Åland beaktas när diskussionen om turistens konsumtion på 
Åland förs är golfturisten den som spenderar mest pengar per dag. Golfturisten beräknas 
spendera 131 euro per person och dag medan evenemangsturisten spenderar 97 euro per 
person och dag. De personer som besöker Åland på tjänstens vägnar, det vill säga de som är 
på tjänsteresa, står för 79 euro per person och dag.50

 

                                                 
44 http://www.regeringen.ax/ 22.09.2007 
45 ÅSUB (2007:10)  
46 Ålands Landskapsregering (2004:3ff)  
47 ÅSUB (2004:16)  
48 Ibid. (2004:4f)   
49 Ibid. (2004:17)  
50 Ibid. (2004:36)  
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Marknadsföringen av Åland görs av Ålands Turistförbund som är Ålands officiella turist- 
och medlemsorganisation med ca 320 medlemmar. Ålands Turistförbund har även som 
uppgift att upprätthålla turistinformation samt att utveckla turismen på Åland i samarbete 
med andra turistaktörer.51

 

5.3 Mål och visioner 
 
Åland är idag utsatt för stark konkurrens från främst Estland och hårda satsningar på 
marknadsföring av inrikes resmål i både Sverige och Finland. Detta har lett till att Åland 
blivit tvunget att profilera sig genom att skapa en logo som turister ska associera med Åland. 
År 2003 upprättades en strategiplan för turismen som skulle vara ett verktyg för att 
långsiktigt utveckla turismen på Åland.52 Denna strategiplan har arbetats fram av Ålands 
Landskapsregering där de satt upp kvantitativa mål genom tre åtgärdspunkter: 
 

”- Den landbaserade turistsektorns förädlingsvärde uppgår till 36 miljoner 
euro år 2010. Det innebär en ökning med igenomsnitt 3 % per år. 
- Det totala antalet gästnätter uppgår till 700 000 år 2010 (620 000 år 2003 
inkl. gästhamnar). 
- Övernattningarna fördelas jämnare över året och högsäsongen är längre.”53

 
Strategin som beskrivs ovan är indelad i olika områden för att målen ska kunna uppnås. Det 
första området är insatser och investeringar med turistisk effekt där bland annat stora 
investeringar i form av badhus, kultur- och kongresshus samt en tredje golfbana ska göras. 
Inom ett annat område i strategiplanen tas satsningar på natur- och kulturturism upp genom 
projekt för att utveckla ett antal prioriterade sevärdheter. Inom infrastrukturen ska 
skärgårdstrafiken och flygtrafiken prioriteras och Åland ska bli mer tillgängligt. För att uppnå 
dessa mål kan ändringar i lagen bli aktuellt för att underlätta för turismnäringen och att stöd 
ska ges till Ålands Turistförbund samt enskilda företag och föreningar inom turismen. På 
uppdrag av landskapsregeringen ska Ålands statistik- och utredningsbyrå samla in, 
sammanställa och publicera turismstatistiken. Det sista området som tas upp är att möjlighet 
till utbildning inom service- och turismsektorn ska finnas.54  
 
 

                                                 
51 http://www.visitaland.com 24.09.2007 
52 http://www.regeringen.ax 24.09.2007 
53 Ålands Landskapsregering (2004:5)  
54 Ibid. (2004:6ffff)  
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6. Hållbar utveckling 
 

6.1 Definition av hållbar utveckling 
 
År 1987 lanserades begreppet hållbar utveckling av den så kallade Brundtlandkommissionen 
som fått i uppdrag av FN:s generalförsamling att undersöka relationen mellan 
miljöförstöring och långsiktig utveckling i världen. I Brundtlandrapporten definieras hållbar 
utveckling som en: 
 

”…utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”55

 
Denna definition av hållbar utveckling är återkommande i flera uppslagsverk och verkar vara 
den definition som används än idag trots att den är 20 år gammal. Ett annat likartat uttryck 
av hållbar utveckling är bärförmåga som kan definieras som den acceptabla nivå natur och 
naturområden kan nyttjas utan att det sker för stora förändringar56. 
 
En modell över de aspekter som ingår i begreppet bärförmåga och som även kan kopplas till 
hållbar utveckling illustreras nedan av Swarbrooke.  
 

Ekologisk Fysisk  

Bärförmåga Ekonomisk Psykisk  

Social/ kulturell Infrastrukturell 

 
       Figur 6.1 Sex typer av bärkraftighet.57

 
 
I Finland har det tagits fram tre huvudpunkter som ska beaktas vid diskussionen om hållbar 
utveckling, dessa är ekologisk-, ekonomisk- och social/kulturell hållbarhet.58  

                                                 
55http://www.goteborg.se 25.09.2007 
56 Nordisk ministerråd (1998:47)  
57 Swarbrook, J. (1999:261) 
58 http://formin.finland.fi Utrikesministeriet. 25.09.2007 
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6.2 Organisationer som verkar för hållbar utveckling globalt 
 
I och med Brundtlandkommissionens arbete med att mynta begreppet hållbar utveckling 
skapades en större förståelse för miljöarbete. Under FN:s konferens om miljö och utveckling 
i Rio de Janeiro år 1992 skapades ett handlingsprogram för att främja miljön och dess 
utveckling. Detta program kom att heta Agenda 21 och undertecknades av över hundra 
länder.59 Länderna som undertecknade programmet blev dock rekommenderade att själva ta 
fram en handlingsplan, en lokal Agenda 21, i samarbete med de lokala myndigheterna, lokala 
organisationer och näringslivet.60 Under FN konferensen i Rio antogs även dokumentet 
angående Riodeklarationen om miljö och utveckling där 27 grundläggande principer 
fastställdes, exempelvis en princip om att förorenaren ska betala för de skador som 
uppkommit vid förorening. Det sista dokumentet som antogs var skogsprinciperna som 
anger riktlinjer för en hållbar skogsmiljö i världen.61

 
Fem år efter att Agenda 21 antogs hölls en uppföljning av Riokonferensens beslut. Under 
mötet rådde oenighet kring det fortsatta arbetet kring miljöarbetet i världens alla länder, så 
under världstoppmötet i Johannesburg 2002 åtog sig länderna att själva skapa nationella 
strategier att arbeta efter.62   
 
EU arbetar även de mot en mer hållbar utveckling och en ny EU-strategi antogs vid 
Europeiska rådets möte i juni 2006. Den övergripande strategin är att bättre kunna 
tillmötesgå de utmaningar som hållbar utveckling medför. En viktig aspekt i den nya 
strategin är att livskvaliteten alltid ska kunna förbättras, både nu och i framtiden och att 
samhället mer effektivt ska ta tillvara landets resurser.63

 
 

6.3 Vad är hållbar turismutveckling? 
 
Hållbar turismutveckling är svårt att definiera då det är mångdimensionellt, begreppet består 
av ekonomiska, sociala och kulturella, politiska, geografiska samt ekologiska aspekter. Denna 
uppdelning illustreras genom figur 6.2 på följande sida. För att kunna få ut en bra definition 
krävs det att gränserna bland de olika disciplinerna överskrids vilket kan vara invecklat.64 Det 
kan sägas att hållbar turismutveckling är både dynamisk och bevarande. Dynamisk är den då 
goda effekter från turismen återspeglas i befolkningens levnadsvillkor och standard. Genom 
att hållbar turismutveckling ska värna om landets tillgångar och att de inte ska förstöras eller 
förbrukas kan det säga att den även är bevarande.65  

                                                 
59http://www.goteborg.se 25.09.2007 
60 Nationalencyklopedin. Sökord: agenda 21. Hämtat från <www.ne.se> 25.09.2007 
61 http://www.regeringen.se 25.09.2007 
62 Ibid. 
63 http://www.miljo.fi 25.09.2007 
64 Aronsson, L. (1997:15) 
65 NUTEK(2004:5) 
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     Figur 6.2 De olika sektorerna inom hållbar turismutveckling66. 
 
 
År 1988 tog World Tourism Organization fram principer för hållbar turismutveckling som 
säger att fördelning av resurserna ska göras på ett sådant sätt att ekonomiska, sociala och 
estetiska behov ska uppfyllas medan kulturell integritet, grundläggande ekologiska processer 
samt att biologiskt mångfald bevaras.67 Turistdelegationen i Sverige beskriver hållbar 
turismutveckling som: 
 

”…en utveckling där ekonomiska, ekologiska och kulturella/sociala 
konsekvenser vägs samman för att uppnå en hållbar turism. Områdena är 
beroende av varandra för en långsiktig hållbarhet.”68

 
Ett annat syfte med hållbar turismutveckling kan vara att möta turister och 
lokalbefolkningens behov medan miljön samt sociala och ekonomiska värden beskyddas för 
framtiden.69 I en vidare bemärkelse kan hållbar turismutveckling ses som ekoturism i många 
avseenden då ekoturism innebär ett resande som bidrar till skydd av naturmiljöer och ser till 
lokalbefolkningens välbefinnande.70 Ekoturism är den gren inom turismen som ökar 
snabbast och en del insatta personer i turismnäringen anser att ekoturismen ökar utan någon 
större kontroll.71

 
 
 
 
 
 
                                                 
66 Swarbrook, J. (1999:353) 
67 http://daccessdds.un.org United Nations 18.09.2007 
68 NUTEK(2004:5)  
69 Page & Dowling (2002:16) 
70 Turistdelegationen (1998:49) 
71 Page & Dowling (2002:69) 
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  All turism    

       Massturism 

urism  

       Ekoturism 

       Alternativ turism 

   Figur 6.3 Den hållbara turismens del av den totala turismen72

iguren ovan innehåller all turism med en sektor för hållbar turism, i denna sektor ingår all 

är en ort eller en region planerar för att gå in på turismmarknaden kan de göra det av olika 

• ”Miljömässig hållbarhet som syftar till att bevara den biologiska mångfalden, 

• och bevarar sociala strukturer och kulturell 

• ördelning av inkomster och 

 
ör att förutsättningarna för hållbar turismutveckling ska kunna genomföras och få en 

lyckad effekt krävs att dessa aspekter blir en naturlig del av turismutvecklingen inom ett 

                                                

 
 
 
 
         
        Hållbar t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
ekoturism, en del av den alternativa turismen och en väldigt liten del av massturismen. 
Denna figur påvisar att både alternativ- och massturism kan vara antingen hållbar eller 
ohållbar beroende av olika faktorer på den gällande destinationen.73  
 
N
orsaker. De orsaker som varit av betydelse hittills har varit för ökad sysselsättning, 
ekonomiska och industriella aspekter samt samhälls- och identitetsaspekter. Under senare år 
har även hållbar utveckling blivit en orsak till turismsatsning och planering för denna aspekt 
blir allt mer vanlig.74 Planering för hållbar turismutveckling kan inte enbart göras för en enda 
plats utan hela omgivningen behöver omfattas då det krävs omfattande arbete för att få 
resultat, det vill säga att det krävs samplanering.75 För att arbetet med hållbar 
turismutveckling ska löna sig och vara i flera generationer måste framsteg inom tre 
huvudområden göras: 
 

vara sparsam med våra naturtillgångar samt minimera den miljöpåverkan som 
orsakas av mänsklig aktivitet. 
Social hållbarhet som skyddar 
mångfald genom att verka för etik och rättvisa. 
Ekonomisk hållbarhet som främjar en rättvis f
ekonomisk tillväxt mellan länder, regioner och människor.”76 

F

 
72 Weaver, D. (2001:21) 
73 Ibid. (2001:20) 
74 Page & Dowling (2002:18) 
75 Ibid. (2002:16) 
76 NUTEK(2004:5)  
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område, först då kan hållbar utveckling garanteras.77 Turismnäringen var en av de första 
näringarna som anpassade den egna verksamheten efter den hållbara utvecklingens 
principer78. Det kan verka banalt då få näringar arbetar för hållbar utveckling men det är 
antagligen detta som ska till för att fler näringar ska hoppa på tåget för att få en förändring i 
det stora hela. 
 

                                                 
77 Turistdelegationen (1998:10)  
78 NUTEK(2004:6)  
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7. Åland och hållbar utveckling 
 

7.1 Miljö 
 
Ålands Landskapsregering har utarbetat ett miljöhandlingsprogram för Åland som ska följas 
under åren 2005-2008. Målet med detta program är att skapa en ekologisk, ekonomisk och 
social hållbar utveckling för Åland och dess omgivande hav. Då Åland är beroende av havet 
och dess bärkraftighet utgörs stora delar av detta program av åtgärder för vattenmiljön men 
även naturvård och avfallshantering är viktiga aspekter.79 I den strategirapport som skrevs 
2003 var ett mål att ett samarbete med de öar som är belägna i Östersjön ska införas. Detta 
projekt fick namnet ”B7-samarbete” och syftet var att minska nedsmutsningen av 
Östersjön.80

 
Agenda 21, som är ett handlingsprogram framtaget under FN:s världskonferens i Rio de 
Janeiro 1992, är verksamma även på Åland. Agenda 21 öppnade sitt första kontor på Åland 
år 1995 och arbetar idag med att informera samhället om miljö och hållbar utveckling. 
Ålands Agenda 21 kontor har även nära samarbete med Ålands natur- och miljö, Ålands 
Fredsinstitut samt Ålands fredsförening Emmaus.81  
 
 

7.2 Turism 
 
Miljöhandlingsprogrammet som Ålands Landskapsregering har arbetat fram för perioden 
2005-2008 innehåller både långsiktiga- och kortsiktiga mål. De långsiktiga målen som 
presenteras är att ”allemansrätten ska värnas och nyttjas på ett ansvarsfullt sätt”. Medan de 
kortsiktiga målen som satts upp och som ska åtgärdas innan år 2008 är att tydlig information 
om allemansrätten ska ges samt att en utredning om möjligheter för att skapa ett naturrum 
ska utföras.82  
 
Ålands Landskapsregering har även arbetat fram strategier för en hållbar turismutveckling på 
Åland. Med begreppet hållbar turism menar de att ett ansvarstagande för naturen, kulturen 
och den sociala miljön ska tas. Hållbar turism står även för lönsamhet för turistföretagare, 
paketering, prissättning och möjlighet till en längre säsong på samma gång som riskerna för 
överexploatering minimeras. Ålands Landskapsregerings övergripande mål med strategin är 
att Åland ska ha en hög attraktionskraft bland turisterna, att turismen ska verka över hela 
Åland samt att turismen ska vara långsiktigt hållbar. Strategier som tagits fram för hållbar 
utveckling på Åland är bland annat att ett miljöledningssystem ska utformas för åländska 
turistföretagare där de ska få möjlighet till information, utbildning och uppföljning inom 
området samt även få bättre kunskap om Ålands lagstiftning. Ett omfattande arbete ska 

                                                 
79 Ålands Landskapsregering (2005)  
80 http://www.regeringen.ax 26.09.2007 
81 http://www.agenda21.aland.fi 26.09.2007 
82Ålands Landskapsregering (2005)  

 24



utföras för att kartlägga vilka föroreningskällor som finns inom turismen och detta ska sedan 
åtgärdas på bästa möjliga sätt. I miljöhandlingsprogrammet som Ålands Landskapsregering 
arbetat fram var allemansrätten en viktig del av turismen och en strategi för tydligare 
information om allemansrätten ska formuleras. Eftersom allemansrätten skiljer säg från den 
svenska och finska kan det var bra att påpeka dessa skillnader.83 I relation till andra orter och 
platser kan det sägas att Åland har en småskalig landbaserad turism, dock ska det inte dras 
paralleller till att småskalig turism inte innebär slitningar på miljön anser Weaver och 
Lawton84. 
 
 

7.3 Turistorten Whistler – en åländsk förebild 
 
Whistler är en bergsort och en väletablerad skiddestination i Kanada som sedan år 2002 
arbetat hårt för hållbar utveckling. Denna ort har kommit att bli en förebild för många 
destinationer och på Åland har de inom turismnäringen som vision att arbeta för hållbar 
utveckling i lika stor utsträckning som Whistler. Denna handlingsplan som Whistler antagit 
stäcker sig till år 2020, därav arbetsnamnet ”Whistler2020”, och för att nå dessa mål och 
visioner har de utarbetat 16 strategier för en hållbar framtid. För att vara säkra på att de 
uppsatta målen ska kunna uppfyllas förrän år 2020 har de arbetat utifrån en så kallad ”back-
casting” metod då de på ett överskådligt och konkret sätt ser vad som behöver göras och 
när.85  
 
Under 1980-talet tillämpades ”Det Naturliga Steget” i Whistler och redan då var miljön en 
viktig aspekt.86 Det naturliga steget är en svensk organisation som hjälper företag och 
organisationer att ta strategiska beslut för en hållbar utveckling.87 Det Naturliga Steget kan 
sägas vara startskottet för Whistlers framgång inom den hållbara turismutvecklingen. 
 
Whistler2020 bedrivs idag med stor framgång då både samhället och företag är engagerade i 
det dagliga arbetet för en hållbar utveckling. De allra viktigaste prioriteringarna i projektet är 
att berika välfärden, förbättra och förhöja upplevelsen av destinationen, skydda den 
omgivande miljön, säkra den ekonomiska välfärden samt att skapa ett samarbete inom orten 
som ska leda till ökade framgångar. Under år 2006 togs 160 rekommendationer för hållbar 
utveckling fram för företag och organisationer och 115 av dem accepterades, det vill säga 72 
% (!).88   
 

                                                 
83 http://www.regeringen.ax Turismstrategi 26.09.2007 
84 Weaver, D. & Lawton, L. (2002:359) 
85 http://www.whistler2020.ca 24.10.2007 
86 Ibid 
87 http://www.detnaturligasteget.se 24.10.2007  
88 http://www.whistler2020.ca 24.10.2007 
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8. Intervjustudie 
 
Då vi valt att använda en kvalitativ metod i denna uppsats vill vi genom en intervjustudie 
redovisa de svar som erhållits av respektive respondenter.  

8.1 Ålands representant i Finlands riksdag 
 
Intervju med Elisabeth Nauclér, Ålands representant i Finlands riksdag och fungerar även 
som representant för svenska riksdagsgruppen89. 
 
För Elisabeth Nauclér, innebär hållbar utveckling att vi inte ärver jorden utan att vi ska 
förvalta den för våra kommande generationer. Eftersom Nauclér representerar Åland i 
Finlands riksdag är hon med i de utskott där Åland inte har beslutanderätt; utrikesutskottet, 
grundlagsutskottet och stora utskottet där EU-frågorna behandlas. Beslut om 
miljölagstiftning, turism och så vidare tillhör landskapsbehörigheten och då beslut om detta 
tas på en lokal nivå är det heller inte något Nauclér kan vara med och påverka. Nauclér 
poängterar ändå att det är väldigt viktigt att det inte bara görs något på Åland utan det gäller 
att alla länder samarbetar för att hållbar utveckling ska uppnås.  
 
Hållbar utveckling diskuteras väldigt mycket i riksdagen även om det inte direkt är Nauclérs 
område, då talas det främst om Östersjön. Östersjön anser Nauclér också vara det allra 
viktigaste för både Åland och Finland vad gäller hållbar utveckling. Nauclér menar att hållbar 
utveckling i allmänhet ofta diskuteras i förhållande till turism eftersom turismen är beroende 
av miljön men i Finland har turismen egentligen mycket handlat om skärgård och vildmark 
vilket gör att det inte varit ett så stort problem. Slutligen menar Nauclér att det inte är brist 
på intresse vad gäller hållbar utveckling utan snarare brist på en enhet som arbetar för detta. 
 
 

8.2 Chef för miljöbyrån 
 
Helena Blomqvist är utbildad miljöjurist och arbetar som byråchef vid miljöbyrån90. 
 
Helena Blomqvist, associerar hållbar utveckling med den rapport som 
Brundtlandkommissionen tagit fram, det vill säga att vi inte ska förbruka mer än det finns 
resurser för så att det i framtiden finns samma resurser.  
 
Miljöbyrån arbetar med hållbar utveckling dagligen och mycket av arbetet utgår från 
miljöhandlingsprogrammet landskapsregeringen tog fram år 2005. Blomqvist förklarar att 
miljöhandlingsprogrammet utgår från hållbar utveckling där målsättningen för all verksamhet 
i hela landskapet är en hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen består av ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet.  
 
                                                 
89 Elisabeth Nauclér, riksdagsledamot, intervju den 1 oktober 2007 
90 Helena Blomqvist, byråchef/miljöjurist, intervju den 1 oktober 2007 
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Eftersom de jobbar i en politisk organisation är miljöhandlingsprogrammet ett politiskt 
dokument där tjänstemännen har gett ett underlag och politikerna tagit besluten. Det är alltså 
politikernas roll att sätta upp mål och visioner medan tjänstemännens uppgift är att ge 
underlag för dessa. I miljöhandlingsprogrammet sattes åtgärder och långsiktiga mål upp och 
en hel del av åtgärderna har förverkligats. Som exempel på långsiktiga mål tar Blomqvist upp 
fiskodlingen där målsättningen går fram ända till år 2015 och så länge sitter inte den 
nuvarande landskapsregeringen som beslutat om detta. Därför kan det bli så att efter valet, 
som är hösten 2007, att nästa landskapsregering förkastar detta miljöhandlingsprogram trots 
att det var antaget till år 2008. Detta kan leda till att delar eller allt ur handlingsprogrammet 
rivs upp och/eller görs ännu strängare. Blomqvist påpekar också att det ska kommas ihåg att 
detta bara är ett program och att det inte är här lagstiftningen finns, som behövs för att 
verkligen kunna åstadkomma resultat. Många av åtgärderna går ut på att just lagstifta 
eftersom det är först då det får en verklig betydelse, först då kan krav ställas på 
verksamheter.  
 
Blomqvist tror att nästa landskapsregering kommer att undersöka hur mycket ur 
handlingsprogrammet som gjorts och att chansen är mycket stor att de kommer att få ta 
fram ett nytt program för den kommande landskapsregeringen. Det finns dock egentligen 
ingen lag på att landskapsregeringen måste ta fram ett miljöhandlingsprogram, det är bara 
vattenlagen som säger att det måste finnas åtgärdsprogram för vattenmiljön. Detta är alltså 
egentligen frivilligt och fungerar som ett dokument för hur landskapsregeringen har kommit 
överens om att göra, på sätt blir det också lättare för dem och tjänstemännen att veta hur de 
ska arbeta vidare.  
 
Blomqvist betonar att det är otroligt viktigt att arbeta för hållbar utveckling, det är 
utgångspunkten för allt arbete inom miljöförvaltning. Här kommer dock också de politiska 
aspekterna in, det gäller även att politikerna tycker det är viktigt att arbeta för detta så att de 
får resurser att jobba med, men också för att de ska kunna anta tuff miljölagstiftning som 
ställer krav på verksamhetsutövarna. På miljöbyrån arbetar de med hållbar utveckling genom 
handlingsprogrammet men också mycket med lagstiftning. Som ett aktuellt exempel nämner 
Blomqvist att det tagits fram krav på speciella avloppslösningar för anläggningar med minst 
25 personer, de arbetar alltså hela tiden med sådana här typer av frågor. På miljöbyrån finns 
också miljötillsynsmän som arbetar med att kontrollera att verksamhetsutövarna följer de 
lagar och bestämmelser som finns. En del av miljöbestämmelserna ligger dock på kommunal 
nivå, som till exempel avfallshantering.  
 
Blomqvist menar att ålänningarna verkar ha kunskap och ett stort intresse för miljön och då 
också indirekt hållbar utveckling även om det inte alltid diskuteras i just den termen. Det 
finns till exempel en stark vilja att vidta åtgärder för att förbättra vattenmiljön. Även om det 
finns ett engagemang kunde det jobbas mer, det skulle finnas utrymme för ett större 
engagemang från ålänningarna för att kunna nå resultat snabbare.  
 
Vidare nämner Blomqvist att det kan finnas problem med att få turismverksamheter att 
jobba för hållbar utveckling, där kunde engagemanget vara bättre. Det finns ett intresse 
bland turismföretagarna att göra saker på miljöns villkor och för hållbar utveckling men 
många turismföretagare arbetar med annat också och därför kan till exempel frågor om krav 
på avloppslösningar kännas som detaljfrågor för dessa. Blomqvist tror att kunskapen om 
miljölagstiftningen kanske inte heller är så bra bland turismföretagarna, hon berättar att det 

 27



anordnats ett seminarium för allmänheten med information om miljölagstiftningen som en 
programpunkt men det var inte många som var där, så det är svårt att få ut kunskapen. 
Miljöbyrån har ambitionen att bli bättre på att informera om miljölagstiftningen, mycket 
genom hemsidan, men mer skulle behöva göras. En lättförklarig text om lagstiftningen skulle 
behöva finnas. 
 
Åland har en del naturreservat med stigar för turister och Blomqvist känner inte till några 
större problem med slitage men påpekar att det behöver begränsas så att det inte blir för 
mycket belastning. Det kan dock vara svårt att veta om slitage eller förstöring är av turismen 
eller den egna befolkningen.  
 
På frågan om samarbete med turismnäringen gällande hållbar utveckling nämner Blomqvist 
att näringsavdelningen har en viktig roll där de försöker lägga in hållbar utveckling när de 
funderar på vilka finansieringsstöd som kan beviljas till turismföretagare. Där ställer de till 
exempel krav på att verksamheten ska vara miljöanpassad vilket är ett viktigt styrmedel för 
hållbar utveckling. Här brukar näringsavdelningen ibland konsultera miljöbyrån om de tycker 
att det är tillräckligt bra och om det är i enlighet med lagstiftningen.  
 
Blomqvist avslutar med att påpeka att även om det heter miljöhandlingsprogram så är det 
inte bara miljöbyrån som har hela ansvaret utan alla avdelningar på landskapsregeringen har 
ansvar för att åtgärder vidtas. Blomqvist hoppas miljöhandlingsprogrammet förverkligas och 
att det antas ett ännu mer offensivt program med hårdare lagstiftning men allt hänger på 
politikerna. 
 
 

8.3 Vikarierande chef för näringsavdelningen 
 
Intervju med Linnea Johansson, vikarierande chef på näringsavdelningen91. 
 
Linnea Johansson förknippar hållbar utveckling med de tre dimensionerna ekonomisk-, 
social- och ekologisk/miljömässig hållbarhet. På näringsavdelningen försöker de också att se 
turismen ur den aspekten. Johansson menar det är väldigt viktigt att arbeta för hållbar 
utveckling, särskilt på Åland och från landskapsregeringens sida har det lagts en särskild 
tonvikt på vattenmiljön och dess hållbarhet. Ur näringsavdelningens perspektiv är det särskilt 
viktigt med en ekonomisk hållbarhet i de verksamheter de försöker främja och förstås också 
i ett socialt perspektiv genom att folk ska kunna leva på verksamheten. När det gäller det 
miljömässiga perspektivet är det på Åland oftast genom lagstiftning och beslut som detta 
regleras.  
 
Eftersom hela näringslivet ligger på näringsavdelningens ansvar slår landskapsregeringen vart 
sjunde år fast långsiktiga riktlinjer för hur de vill främja de olika näringarna. För 
näringsavdelningen blir styrmedlet för hållbar utveckling därför finansiering till skillnad från 
miljö- och socialavdelningen som använder sig av lagstiftningen som styrmedel, förklarar 
Johansson. När de beslutar om finansieringsstöd till näringsutövare kontrolleras först den 

                                                 
91 Linnea Johansson, vik. avdelningschef, intervju den 3 oktober 2007 
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ekonomiska hållbarheten för att verksamheten överhuvudtaget ska kunna finansieras och 
därefter vilka sysselsättningseffekter verksamheten har.  Sedan ålägger de verksamheterna att 
redogöra för om deras verksamhet har en neutral, positiv eller negativ effekt ur ett 
miljömässigt perspektiv. Har verksamheten negativa effekter har den normalt redan hamnat 
under lagstiftningen och fått ansöka om tillstånd. Förvaltningen har tagit fram checklistor för 
hanteringen ur ett miljöperspektiv så detta finns inarbetat i deras rutiner. För handläggarna 
på näringsavdelningen som har den direkta företagskontakterna är miljön en av aspekterna 
men den tar inte upp mer tid än de andra aspekterna som till exempel ekonomi och 
jämställdhet.  
 
Vidare berättar Johansson att näringsavdelningen har ett nära samarbete med näringen och 
med turismen genom Ålands Turistförbund. Hon anser att Ålands Turistförbund är väldigt 
aktiva vad gäller hållbar utveckling vilket hon menar att kan vara förståeligt eftersom 
turismen står och faller med hur miljön mår och hur hållbara verksamheterna är. Enligt 
Johansson arbetar turistförbundet upplysningsmässigt genom att ge information, att 
klassificera verksamheter för att se var det finns brister samt med att påverka myndigheter 
att förbättra infrastrukturen. Även om de samarbetar påpekar Johansson att det inte är 
operativt utan att näringsavdelningen har sitt område och turistförbundet sitt. 
Näringsavdelningen samarbetar också med miljöbyrån för att ta fram riktlinjer och i vissa 
enskilda fall kan de konsultera dem och vice versa.  
 
De mål och visioner de har för framtiden är detsamma som i turismstrategin från år 2003 
med vissa förnyelser. Vid diskussionen om Åland har kapacitet för fler turister menar 
Johansson att trots den stora säsongsvariationen så finns det områden kring till exempel 
Medelhavet som har det mycket värre. Den landbaserade volym av turister som är under 
högsäsong tror hon att Åland skulle klara av året om utan större problem men skulle 
volymen öka under högsäsongen kan det bli problem. Ur ett hållbarhetsperspektiv är de 
stora säsongsvariationerna mycket negativa, eftersom anläggningar inte kan vara igång året 
om saknar de rationaliseringsvinster och det kan leda till lösningar som inte fungerar under 
hela året, ett jämnt flöde vore mer önskvärt. Enligt Johansson är detta också något 
landskapsregeringen eftersträvar genom de investeringar som gjorts och görs. Idag är det 
mycket fritidsturism på Åland men genom till exempel byggandet av kultur- och 
kongresshuset försöker landskapet också satsa på affärsresande året om vilket Johansson tror 
är fullt möjligt. Johansson lyfte avslutningsvis fram ett annat perspektiv som är viktigt för 
hållbar utveckling på Åland, det regionala perspektivet, att det skall finnas verksamhet över 
hela Åland.  

 

 29



8.4 VD för Ålands Turistförbund 
 
Intervju med Annica Jansson, VD för Ålands Turistförbund92. 
 
Hållbar utveckling för Annica Jansson är att arbeta på ett sätt som inte sliter på 
naturresurserna och som inte leder till miljöförstöring. Vi ska arbeta med ett långsiktigt 
perspektiv i samråd med de allmänna principerna för hållbar utveckling inom turismen. 
 
Jansson har ett stort intresse för aspekterna miljö och hållbar utveckling och vill gärna lyfta 
fram det på agendan men inser dock att hennes tid inte räcker till. Hon menar även att 
turiståland inte lagt någon större vikt vid dessa aspekter och har därför varit med och skapat 
ett samarbete med bland annat Agenda 21. Som ett resultat av detta samarbete bjöd de för 
ungefär ett år sedan David Waldron till Åland, som bland annat har föreläst på högskolan i 
Blekinge, för att föreläsa för allmänheten, politiker och turistföretagare. David Waldron 
kommer från orten Whistler i Kanada där de är duktiga med att arbeta för hållbar utveckling 
trots att de är en stor turistort och Jansson ansåg att Åland har mycket att lära från dem. 
Tyvärr, menar Jansson, att det är svårt att få politiker och turistföretagare att komma till 
dessa typer av föreläsningar då bland annat turistföretagare anser att de har andra problem 
att prioritera. Men ser man på turismföretagare så känner Jansson inte till att det finns något 
samarbete inom hållbar utveckling dock vet hon inte hur det är med rederierna och om de 
samarbetar aktivt eller om de blir mer naturligt när de ser vad konkurrenterna gör. Ålands 
Turistförbund försöker lyfta fram företag som lyckas och att de ska komma att bli förebild 
för andra, men detta förekommer sällan. Det kunde definitivt vara bättre anser Jansson. 
 
Vidare menar Jansson att det är otroligt viktigt att arbeta för hållbar utveckling och ses det 
genom ett globalt perspektiv krävs stora förändringar för att kunna rädda planeten. 
Befolkningens medvetande och de insatser som görs är inte alls så stora som de borde vara, 
de flesta försöker intala sig att det inte är av betydelse och att det alltid finns större skurkar. 
Men på ett globalt perspektiv borde det göras stora åtgärder, flygindustrin är bara ett 
exempel på en industri som är bra för turismen men ger stora skador på miljön. Om resultat 
ska uppnås måste något göras på en väldigt hög nivå, ländernas regeringar måste ta tag i det 
genom strängare lagstiftning, konstaterar Jansson. 
 
Åland har goda förutsättningar att jobba med hållbar utveckling och eko-produkter men 
inget görs, anser Jansson. Det finns bland annat cykelpaket och kajakutflykter som i 
definition är hållbar utveckling och ekoturism men de är inget som marknadsförs eller finns 
som begrepp. Ålands Turistförbund har försökt lyfta detta genom det gränsöverskridande 
projektet Scandinavian Islands som lanserandes ifjol. Inom projektet arbetar de för hållbar 
utveckling och genom verifiering av företag beslutar de om företagen håller måttet, om de 
inte passerar granskningen får de heller inte komma med i Scandinavian Islands 
produktkorg. I stort anser Jansson att turistföretagare inte arbetar för hållbar utveckling då 
de har andra problem att lösa som låg lönsamhet och korta säsonger. Ett annat problem kan 
exemplifieras genom rederiet Viking Line som försöker vara så ”gröna” som möjligt men de 
kan ändå inte hindra utsläpp av avgaser och dylikt. Scandinavian Islands är ett sätt att lyfta 

                                                 
92 Annica Jansson, vd för Ålands Turistförbund, intervju den 1 oktober 2007 
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denna miljöaspekt och Jansson anser att Åland skulle kunna profilera sig som ett grönt 
resmål och skulle behöva jobba betydligt mer med hållbar utveckling både inom turismen 
och rent generellt. 
 
Jansson tror att det kommer att bli allt viktigare med hållbar utveckling för turisten vid val av 
resmål och detta kan komplicera arbetet för de som jobbar inom turismen, då denna 
utveckling kräver större kunskap inom området miljö. Denna utveckling kan även innebära 
en dämpad turism då resurser behöver sparas, men om detta kan leda till en renare planet 
ansåg Jansson att detta kan vara viktigare än att öka antalet övernattningar. Dessa krav från 
turismen kommer att komma mer och mer men Jansson är rädd för att turistföretagarna 
vaknar upp allt för sent för att ta sitt ansvar.  
 
Kunskapen om hållbar utveckling bland turistföretagare varierar, men Jansson tror att de vet 
mer nu än vad de gjorde för fem år sedan. Turistföretagarna inser att det är ett problem och 
är oroliga för vad som kommer att hända, men när de själva påverkas vill de inte förändra 
utan då intalar de sig själva att deras insatser inte spelar någon roll i det stora hela. Det är 
väldigt få turistföretagare som gör något konkret när det innebär direkta kostnader, där 
borde det finnas en lokal lagstiftning och där kunde landskapsregeringen vara hårdare. 
Lagstiftningen borde vara enhetlig för att få effekter, exempelvis har Åland en lagstiftning 
där dumpning av avlopp i havet är förbjuden för båtägare medan svenska båtägare fritt kan 
dumpa det i havet. Här kan även vissa rederier inkluderas då även de dumpar stor del av 
avlopp i havet. Det måste finnas lagar som verkligen följs där påföljderna är så kraftig att 
man får ekonomiska straff som är så pass kännbara att det inte finns alternativ till att inte 
följa dem. Jansson anser att speciellt länderna kring Östersjön borde samarbeta. Vidare 
menar hon att vi i väst ännu inte tar helt ansvar för miljön och ännu mindre ansvar tas i öst 
där samvetet för miljön saknas.  
 
Diskussionen om hållbar utveckling går nog åt rätt håll men det ska inte finnas några 
alternativ eller det ska i alla fall inte löna sig göra på något annat sätt. Det går nämligen inte 
att förlita sig till folks samvete. Det måste till en ordentlig morot för att främja den 
ekologiska utvecklingen eller i linje med hållbar utveckling och straffet om du inte gör det 
ska var kännbart, detta är det ända språket som förstås i slutändan. Många använder hållbar 
utveckling och miljöåtgärder för att få ihop pengar till projekt eller liknande och sen kanske 
inte har det som prioritet nummer ett i alla fall, utan det sätts till sidan. Det är väldigt få som 
arbetar konsekvent med det och får resultat men på Whistler har de lyckats. I Whistler har de 
använt en modell som kallas back casting då de projekterat sig fram i tiden och ser var de 
kan stå om 40 år och vad som måste göras för att nå dit genom att titta bakåt. Då blir det 
konkret, menar Jansson.   
 
Då Åland är starkt säsongsbetonat menar Jansson att det inte är problem att ta emot fler 
turister under lågsäsong men även sommartid ska det inte vara några bekymmer bara 
turisterna tas emot på rätt sätt. Turisterna upplever nog inte att det känns för trångt utan 
problemet är egentligen övernattningskapaciteten då boende i staden eller i de finare 
stugorna är begränsade. Men det finns absolut kapacitet för fler turister då Åland har stor 
tillgänglighet tack vare rederierna som lägger sina rutter förbi Åland. Vidare menar Jansson 
att turistens mål och syfte med resan spelar stor roll vad gäller tillgänglig kapacitet på Åland, 
mycket beroende på hur turisten väljer att övernatta och denna diskussion leder in på att 
Åland borde utveckla naturprodukter och även sätta en prislapp på den. Inom konceptet 
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cykelturer, kajakturer och vandringar menar Jansson att de är lite för dåliga på att ta tillvara 
den arena som naturen som finns och att paketera produkterna, och som sagt, folk betalar 
bara det är professionellt utfört. Här skulle Åland kunna få in en stark eko-aspekt.  
 
Ålands Turistförbund har inga uttalade visioner om hållbar utveckling på Åland och vidare 
förklarar Jansson att Ålands Turistförbund är en marknadsorganisation som har i uppdrag 
att marknadsföra Åland som turistdestination. Ansvaret för hållbar utveckling ligger hos 
Ålands Landskapsregering och det är de som arbetar med det och har möjligheterna att 
arbeta med lagar och förordningar som verktyg för att påverka utvecklingen. Men det gäller 
att de blir ännu tuffare med det här anser Jansson. Hon hoppas att kommande 
landskapsregering, efter valet hösten 2007, blir ännu tuffare. Hon hoppas även på att det 
kanske dyker upp ett intresse från branschen att satsa mer på den typen av produkter som är 
i linje med hållbar utveckling, ekoturer och ekoprodukter men i nuläge är intresset dåligt. 
Frågan de ställer sig är om de ska försöka tvinga fram det, men det brukar tyvärr inte fungera 
den vägen. Slutligen menar Jansson att någon borde göra bra ”business” på ekoturism så att 
grannen får upp ögonen och vill göra samma sak.  
 
 

8.5 VD på Hotell Arkipelag 
 
Intervju med Ann-Louise Djupsund, VD Hotell Arkipelag93. 
 
Ann-Louise Djupsund förknippar hållbar utveckling med att det ska finnas något kvar för 
våra barn och deras barn i framtiden.  
 
Vidare menar Djupsund att det inte finns något direkt miljösamarbete mellan hotellen idag. 
För cirka tio år sedan, var ett samarbete på gång och det var då turistförbundet som höll i 
det med föreläsningar och dylikt. Syftet var att påvisa vad hotellen och uthyrningsstugor kan 
göra för en bättre miljö. Djupsund tror att om de skulle få igång ett samarbete mellan 
turismföretagen i miljöfrågor, skulle det definitivt aktivera alla berörda i dessa frågor. 
 
Hållbar utveckling finns med i det dagliga arbetet på hotell Arkipelag och då ofta genom att 
leverantörernas distribution kontrolleras, det är dock inte den avgörande faktorn när de 
väljer leverantörer. De undviker även så långt det är möjligt att använda 
engångsförpackningar och hon anser att de är bra på att sopsortera. De använder sig av 
lågenergilampor och har vidtagit en hel del andra energisparande åtgärder. 
 
Djupsund kan inte se en ökad efterfrågan på miljövänliga boendealternativ bland gästerna 
men hon tror absolut att det kommer att bli en allt viktigare aspekt. Ser hon till 
hotellgästerna är det ovanligt få som har synpunkter eller önskemål angående miljövänliga 
alternativ. Däremot märker de att det är allt fler restauranggäster som uppmärksammar 
miljövänliga alternativ, det kan till exempel vara efterfrågan på lokalt producerade råvaror, 
eko-viner och så vidare. De försöker också värna om lokalproducerad mat och dryck, det är 
något som gästerna uppskattar och som de själva brinner för.  

                                                 
93 Ann-Louise Djupsund, VD på hotell Arkipelag, intervju den 2 oktober 2007 
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På frågan om det finns kapacitet för det kommande kultur- och kongresshuset svarar 
Djupsund att den tiden under året när det är aktuellt med kongressbesökare finns det 
tillräckligt med kapacitet. Det som Åland lider brist på är ett tillräckligt stort antal hotellrum i 
Mariehamn med god standard för att ta emot grupper på 500-600 personer, såvida dessa 
grupper vill ha enkelrum. 
 
Djupsund avslutar med att påpeka att de hela tiden eftersträvar att bli bättre i miljöfrågor, 
som det är nu tar de steg framåt hela tiden, men kanske inte i så snabb takt som de borde. 
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9. Analys 
 
Under 1600-talet började turism bedrivas i Sverige och under detta århundrade väcktes även 
intresset för bad- och kurorter. På Åland inleddes den första turismsatsningen år 1863 
genom att ett badhus byggdes. Med detta vill vi påvisa att Åland följer utländska influenser 
men förverkligandet av det tar oftast lång tid. Ett annat exempel som kan nämnas är att 
första gången begreppet turist nämndes i skrift i Sverige var år 1824 medan Åland nämndes i 
skrift, i samband med turism, år 1854. Idag, en bit in på 2000-talet, pågår ett stort arbete med 
att säkra jordens existens till kommande generationer, detta arbete benämns oftast som 
hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling myntades för cirka 20 år sedan och kan 
därför sägas vara ett relativt nytt fenomen. Bärkraftsförmågan är ett liknande begrepp som 
har ungefär samma innebörd som begreppet hållbar utveckling, dock tar bärkraftsförmågan 
mer hänsyn till miljön och dess aspekter. 
 

Ekologisk Fysisk  

Bärförmåga Ekonomisk Psykisk  

Social/kulturell Infrastrukturell 

 
       Figur 9.1 Sex typer av bärkraftighet 

 
I den finska riksdagen har tre huvudpunkter tagits fram som ska vara av vikt vid 
diskussionen om hållbar utveckling; ekonomisk-, ekologisk- samt social/kulturell hållbarhet. 
Jämförelsevis med modellen ovan finns det sex sektorer att beakta vid diskussionen kring 
bärförmåga och hållbar utveckling, de som valts bort eller som inte är av lika stor vikt inom 
den finska regeringen är; fysisk-, psykisk- och infrastrukturell bärförmåga. Detta val som den 
finska riksdagen har gjort ser vi som ett sätt att värna om det som är av högsta betydelse för 
landets välfärd, dock är de punkter de valt bort viktiga men dessa sektorer kanske fungerar 
på ett bra sätt redan och inte behöver ha prioritet ett för tillfället.  
 
På Åland arbetar myndigheter som miljöbyrån, näringsavdelningen och Agenda 21 dagligen 
för och med hållbar utveckling och det ska även påpekas att Åland har rätt att stifta lagar 
angående exempelvis miljö och därmed arbetet för hållbar utveckling. Ålands Turistförbund 
fungerar som en marknadsorganisation under Ålands Landskapsregering och följer därför 
beslut som fattas i regeringen. Dock är engagemanget och viljan till att arbeta för hållbar 
utveckling bland turismföretagare låg, Ålands Turistförbunds VD anser att de har kunskapen 
men när det inte finns någon lagstiftning eller förordning som styr görs det heller inget 
konkret. En bidragande orsak till att små turistföretagare inte gör något för hållbar 
utveckling kan vara en tidsfråga då de ofta även arbetar på sidan av turismverksamheten för 
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att få lönsamhet då turismsäsongen är kort. Större turistanläggningar arbetar för hållbar 
utveckling men inte i den grad som de borde göra. Denna diskussion om hur de olika 
parterna arbetar för hållbar utveckling kan förklaras genom figuren nedan. 
  

   
inom hållbar turismutveckling 

enom intervjuerna fick vi en uppfattning av att väldigt lite görs för hållbar utveckling inom 

D för Ålands Turistförbund lyfte under intervjun fram orten Whistler i Kanada som 

dag består den största delen av turismen på Åland av stugturister, vilka står för 33 % av de 

iland på Åland och därmed generera högre intäkter för näringsidkarna. 

 
Figur 9.2 De olika sektorerna 

 
G
turismnäringen men med denna modell vill vi illustrera att även arbetet inom andra sektorer 
kan bidra till hållbar turismutveckling. På ett eller annat sätt arbetar miljöbyrån och 
näringsavdelningen med dessa frågor men det slutliga beslutet tas av politikerna och det är 
deras intresse för hållbar utveckling som styr hela arbetet. Sammanfattningsvis kan det sägas 
att turismföretagarna nog är en stor del av den hållbara turismutvecklingen och att de borde 
engagera sig mer men att även arbetet på en högre nivå är av stor betydelse för en global 
påverkan. 
 
V
modell för arbetet med hållbar utveckling. Då Whistler under många år har arbetat med detta 
och lyckats uppnå resultat ville Ålands Turistförbund i samarbete med Agenda 21 få 
ålänningar att få upp ögongen för detta projekt genom en föreläsning med en representant 
från Whistler. Dock var det få som dök upp på föreläsningen och detta kan ge en liten bild 
av hur dåligt intresset är för en hållbarhetsaspekt på Åland. 
 
I
totala övernattningsnätterna. Denna turismform kan sägas vara relativt miljövänlig då ingen 
större påverkan på miljön sker i jämförelse med vissa kryssningsfartyg som släpper ut avlopp 
i havet, därför är Östersjön en viktig aspekt vid diskussioner angående hållbar utveckling. 
Detta nämner bland annat Ålands riksdagsledamot och chefen för miljöbyrån. 
Kryssningsturismen är en betydande del av den åländska turismen, dock är det väldigt få 
kryssningsresenärer som kommer iland på Åland och här anser vi att en förbättring kunde 
ske. Vi kan tycka att de åländskt ägda rederierna borde värna om Åland och den 
landbaserade turismen genom att göra turlistor som uppmuntrar kryssningsresenärer att gå 

 
Hållbar 

turismutveckling 

Hållbara 
samhällen

Hållbara 
jordbruk 

Hållbara 
miljö- och 
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Hållbart 
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Flera av de respondenter som varit med i intervjustudien menar att det finns kapacitet för 

er turister på Åland. Dels kunde fler turister komma under högsäsongen då det ofta finns 

gliga för turisten och detta kan 
efinieras som hållbar utveckling och ekoturism. Men dessa kajakturer och cykelpaket är 

       Massturism 
        

r 9.3 Den hållbara turismens del av den totala turismen 

fl
ledig kapacitet utåt landet dels finns det väldigt mycket ledig kapacitet under vinterhalvåret. 
De strategier som tagits fram för den åländska turismen bygger i stort på att förlänga 
turismsäsongen genom bland annat en ny golfbana och ett kultur- och kongresshus. Detta 
kultur- och kongresshus beräknas kunna ha plats för 500-600 personer och detta ska bidra 
till en längre säsong. Dock kan kongressledamöter oftast inte definieras som turist utan mer 
som en besökare då de vanligtvis inte stannar längre än ett dygn. Jämförelsevis är 
golfturismen den som spenderar mest pengar per dag på Åland, det vill säga 131 euro medan 
affärsresenärer, som kan jämföras med kongressledamöter, spenderar 79 euro per dag. Här 
kan en slutsats dras att golfturismen genererar goda kringeffekter medan kultur- och 
kongressgäster bidrar till en säsongsförlängning på Åland. 
 
Idag finns exempelvis kajakturer och cykelpaket tillgän
d
inget som marknadsförs som ekoturism eftersom detta begrepp inte används i någon större 
utsträckning på Åland. Ålands Turistförbunds VD anser dock att Åland har goda 
förutsättningar för hållbar turism och ekoturism och genom projektet Scandinavian Islands 
vill de försöka framhäva Ålands potential. Scandinavian Islands kan även ses som den enhet 
som riksdagsledamot Nauclér efterfrågade vid ett fortsatt arbete för hållbar utveckling. Med 
figuren nedan och med pilens placering vill vi påvisa vilken sorts turism som bedrivs på 
Åland. Massturism är inget som existerar på Åland, i alla fall inte i lika hög bemärkelse som 
på andra kända turistdestinationer. Vi valde att placera pilen just vid gränsen mellan hållbar 
turism och ekoturism, dock lite närmare hållbar turism då ett större arbete inom hållbarhets 
aspekterna görs på myndighetsnivå. Detta kan även kopplas till figuren ovan då det mesta av 
arbete för hållbar utveckling oftast leder till hållbar turismutveckling. Som vi skrev ovan är 
ekoturism som begrepp inget som används på Åland, dock finns det utbud av 
turismaktiviteter som hör till denna kategori. Slutligen är alternativ turism av stor betydelse 
på Åland, då detta begrepp används då varken massturism eller ekoturism bedrivs i någon 
större utsträckning. Sammanfattningsvis kan sägas att Åland bedriver en småskalig, alternativ 
turism med inslag av hållbara turismaspekter.     
 
  All turism    
 
 
 
 
 
        Hållbar turism  
 
        Ekoturism 
 
        Alternativ turism 
 
      
 

Figu
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10. Slutdiskussion 
 
Som en avslutande del av detta arbete kommer vi nu att svara på våra frågeställningar och 
redogöra för våra slutsatser. Slutligen i detta kapitel kommer vi att redogöra för de tankar 
som uppstått under arbetets gång och som kan ligga som grund vid fortsatt forskning. 
 
Genom vår första frågeställning ville vi ta reda på hur stor kunskapen är om hållbar utveckling 
bland myndigheterna och turismföretagare är på Åland. Då denna frågeställning inte kan knytas an 
till någon redan skriven teori utgår den helt från intervjusvaren. Vid frågan till 
respondenterna om vad hållbar utveckling är hade alla en uppfattning om dess innebörd och 
svaren stämde bra in på de definitioner vi fått fram om hållbar utveckling. Flera 
respondenter menade att turismföretagare har goda kunskaper om hållbar utveckling, att de 
har mycket större kunskap inom området idag än de hade för fem år sedan. Dock nämnde 
en respondent att kunskaperna kring miljölagstiftningen bland turismföretagarna är låg men 
att det ofta kan bero på att dessa texter inte översatts till något mer lättförståeligt format.  
 
Den andra frågan vi ställde oss i startskedet av detta arbete var hur myndigheter och 
turistföretagare arbetar för hållbar utveckling inom turismnäringen på Åland. För att få en klar bild 
valde vi att först se vad som görs på riksdagsnivå. Genom intervjun med Ålands representant 
i Finlands riksdag fick vi en bild av att hållbar utveckling ofta tas upp men då även inom 
andra områden än turism och miljö. Det som är en viktig fråga för riksdagsledamoten är 
Östersjön då det är något som berör Åland. Dock kan inte riksdagsledamoten på 
riksdagsnivå besluta om hållbar utveckling och turism dels för att hon inte sitter i de 
utskotten, dels för att Åland själv har beslutanderätt i dessa frågor.  
 
På regeringsnivå sker allt arbete utifrån de beslut som fattas i Ålands Landskapsregering och 
de underliggande avdelningarna som vi valt att kontakta är näringsavdelningen och 
miljöbyrån som dagligen arbetar med hållbar utveckling, dock är det näringsavdelningen som 
arbetar konkret med hållbar turismutveckling. På näringsavdelningen arbetar de med 
ekonomiska hjälpmedel genom finansieringsstöd till näringsutövare om de uppfyller de krav 
näringsavdelningen satt upp för en hållbar turismutveckling. Näringsavdelningen och 
miljöbyrån har ett nära samarbete då de på miljöbyrån arbetar utifrån miljölagstiftningar och 
på så sätt kan komma med riktlinjer. Ålands Turistförbund är en marknadsorganisation som 
arbetar under Ålands Landskapsregering och därför är det deras beslut som även här 
påverkar i viss utsträckning. Ålands Turistförbund arbetar i samarbete med Agenda 21 att 
informera om hållbar turismutveckling men tyvärr är det väldigt få som kommer på dessa 
informationstillfällen. Ålands Turistförbunds VD menar att kunskapen om hållbar 
turismutveckling finns men inte viljan att förändra. Hon menar vidare att det även kan vara 
låg lönsamhet i att göra dessa förändringar och därför är det inget som driver, därför borde 
det till strängare lagstiftning och hårdare straff. Ett mer konkret projekt som pågår är 
Scandinaivian Islands där turismföretagare som verkar för hållbar turismutveckling får ingå i 
deras produktkorg och därigenom framhäva arbetet för en hållbar turism. 
 
På hotell Arkipelag arbetar de dagligen med hållbar utveckling genom vissa små insatser som 
lågenergilampor, sopsortering samt andra energisparande åtgärder. Respondenten på hotell 
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Arkipelag menar dock att de borde eftersträva att bli bättre i miljöfrågor och i en snabbare 

s mål 

llbart tänkande. Här kan 

ing inom hållbar 

sköts och vad som borde göras. En annan intressant fråga är om det verkligen spelar någon 

takt. 
 
Den sista och kanske viktigaste frågan vi ställde oss var om det finns uttalade visioner och mål 
för framtiden vad gäller hållbar utveckling inom turismnäringen på Åland. Varje enskild avdelning 
inom regeringen har sina egna mål och visioner för framtiden, det vill säga miljöbyrån har en 
ersion som passar deras verksamhet och näringsavdelningen har en annan. Miljöbyrånv

utgår från miljöhandlingsprogrammet där långsiktiga mål sträcker sig ända till år 2015. På 
näringsavdelningen har de utarbetat en turismstrategi som ska leda till att uppsatta mål ska 
förverkligas. Den landbaserade turismen ska öka med 3 % till år 2010 och genom detta ska 
även de totala övernattningarna öka, ett annat mål var även att förlänga turismsäsongerna. 
Diskussionen kring förlängda turismsäsonger är på god väg att förverkligas då flera större 
projekt har startats som exempelvis kultur- och kongresshuset samt en tredje golfbana. För 
att en hållbar utveckling ska kunna ske inom turismnäringen behövs ett stort ansvarstagande 
för naturen, kulturen och den sociala miljön tas. Bland annat ska turismföretagare få bättre 
information samt utbildning inom området hållbar turismutveckling. 
 
Som vi kan se det finns det ingen brist på kunskap hos myndigheterna samt skrivna mål och 
visioner utan det är hos turismföretagarna arbetet för hållbar turismutveckling upphör. Vi 
har fått den uppfattningen att framförallt Ålands Turistförbund arbetar för att informera och 
utbilda turismföretagare på Åland men att dessa i sin tur inte är intresserade av att ta till sig 
den information som ges. Detta kan vara av olika orsaker och den största, tror vi, är att det 
inte finns någon större lönsamhet i att handla på ett mer hållbart sätt och att det egentligen 
inte är någon som lyckats rent ekonomiskt med en hållbar turismsatsning. En annan 
bidragande faktor till att hållbar turismutveckling ska bli mer etablerat på Åland är att detta 
ka bli en livsstil, att de dagliga rutinerna alltid ska innebära ett hås

exemplet Whistler lyftas fram där de lyckats med att få med samhället och företag i det 
hållbara tankesättet och de har genom detta skapat en identitet för orten. Orten Whistler har 
använt olika verktyg genom åren för att kunna arbeta för hållbar utveckling och en av de 
första var ”Det Naturliga Steget” som sedan mynnade ut i projektet Whistler2020. Det är 
ingenting som säger att Åland behöver gå denna väg men vi tror att det kan vara bra att ta 
hjälp av ett redan befintligt handlingsprogram, som ”Det Naturliga Steget” eller aspekter 
som ekoturism, för att sedan kunna utarbeta en egen handlingsplan för den egna orten. 
 
Vi anser att den hållbara aspekten kommer att bli allt viktigare och att det kan komma att bli 
en avgörande faktor då turister väljer sitt resmål i framtiden. Detta var även något som 
Ålands Turistförbunds VD trodde och hon ansåg även att Åland skulle kunna bli en mer 
”grön” destination. Här kunde Åland, som historiskt sett varit steget efter i 
turismutvecklingen, ha möjligheten att istället ligga steget före och bli banbrytande vad gäller 
”grön” turism. I slutändan hänger allt på Ålands Landskapsregering och hur viktigt de anser 
att det är med hållbar turismutveckling då det är de som har den beslutande rätten för att 
införa lagar och restriktioner.  
 

etta arbete har genererat frågor som kan leda till en fortsatt forsknD
turismutveckling, och det är något vi har insett under arbetets gång, att det är ett enormt 
område att utforska. Ett sätt att få en annan syn på dessa frågor är att inrikta sig på 
exempelvis turisterna eller turismföretagarna och därigenom få deras åsikter om hur arbetet 
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större roll för turisten vid val av resmål vad gäller resmålets arbete för hållbar utveckling eller 
om det inte är av någon större betydelse. Slutligen anser vi att det kunde vara intressant att 

riva uppsatsen ur en ekonomisk synvinkel, då pengar oftast är en avgörande faktor vid sk
större förändringar. 
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Elisabeth Nauclér, Ålands representant i Finlands riksdag, 01.10.2007 

llbar 

sdagen? 

frågan? 
 del av Finland? 

ar utveckling?  
 inom hållbar utveckling 

på Åland och i Finland? Vad har ni för mål? 
 
 
 
Helena Blomqvist, chef på miljöbyrån, 01.10.2007 
 

1. Får vi i uppsatsen referera till dig? 
2. Vad är det första du tänker på om vi säger hållbar utveckling? 
3. Hur viktigt är det att arbeta för hållbar utveckling? 
4. Hur arbetar ni på miljöbyrån för hållbar utveckling på Åland?  
5. Har ålänningarna kunskap om hållbar utveckling? 
6. Finns det ett stort engagemang för detta på Åland? 
7. Samarbetar ni på något sätt med turismnäringen vad gäller hållbar utveckling och 

olika miljöaspekter? 
8. Vad har ni för visioner för framtiden vad gäller hållbar utveckling? Hur kommer 

arbetet att fortskrida? 
 

 
1. Får vi i uppsatsen referera till dig? 
2. Vad betyder hållbar utveckling för dig? 
3. Vad är det ni i riksdagen huvudsakligen diskuterar när ni pratar om hå

utveckling? 
4. Hur mycket diskuteras hållbar utveckling miljömässigt i den finska rik
5. Anser du att det är tillräckligt? 
6. Finns det särskilda arbetsgrupper inom riksdagen för den här 
7. Diskuteras turismen inom riksdagen? Anses den vara en viktig
8. När turism diskuteras, är det då oftast i förhållande till hållb
9. Har man inom riksdagen några visioner för framtida arbete

 



Annica Jansson, VD Ålands Turistförbund, 01.10.2007 

1. Får vi i uppsatsen referera till dig? 
2. Vad är det första du tänker på om vi säger hållbar utveckling? 

 hållbar utveckling inom turismnäringen? 
förbund för hållbar utveckling på Åland?  

5. Har turismföretagarna kunskap om hållbar utveckling? 
6. Finns det ett stort engagemang för hållbar utveckling bland turismföretagarna? 

r och hållbar utveckling? 

n vad gäller hållbar utveckling? Hur kommer 

 
 
 
Ann
 

5. er att välja miljövänliga 
boendealternativ?  

6. Samarbetar ni på något sätt med turismnäringen vad gäller hållbar utveckling och 

vad gäller hållbar utveckling? Hur kommer 

hållbar utveckling på 

 
 
 
Lin J
 

3. beta för hållbar utveckling? 
4. Hur arbetar ni på näringsavdelningen för hållbar utveckling på Åland?  
5. Hur arbetar ni mer konkret med turism och hållbar utveckling? 
6. Hur stor del av ditt arbete består av aspekterna hållbar utveckling och turism? 
7. Samarbetar ni på något sätt med turismnäringen och/eller miljöbyrån vad gäller 

hållbar utveckling? 
8. Har Åland kapacitet för en ökad turism? 
9. Vad har ni för visioner för framtiden vad gäller turismen och hållbar utveckling? Hur 

kommer arbetet att fortskrida? 
 
 

 

3. Hur viktigt är det att arbeta för
4. Hur arbetar ni på Ålands Turist

7. Samarbetar man på något sätt för att främja miljöaspekte
8. Finns det kapacitet för fler turister till Åland? 
9. Vad har ni för visioner för framtide

arbetet att fortskrida? 

-Louise Djupsund, VD Hotell Arkipelag, 02.10.2007 

1. Får vi i uppsatsen referera till dig? 
2. Vad är det första du tänker på om vi säger hållbar utveckling? 
3. Hur viktigt är det att arbeta för hållbar utveckling? 
4. Hur arbetar ni på hotell Arkipelag för hållbar utveckling?  

Kan ni sen en ökad efterfrågan bland era gäst

olika miljöaspekter? 
7. Vad har ni för visioner för framtiden 

arbetet att fortskrida? 
8. Hur tror du att kultur- och kongresshuset kommer att påverka 

 på Åland? Åland? Är ett så stort antal gäster/besökare hållbart

nea ohansson, vikarierande chef på näringsavdelningen, 03.10.2007 

1. Får vi i uppsatsen referera till dig? 
2. Vad är det första du tänker på om vi säger hållbar utveckling?  

Hur viktigt är det att ar
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