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Nätverket bärkraft.ax
Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga
Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Nätverket bildades i början av 2016 på
initiativ av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt
bildningssektorn. Bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer
och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland.
Samverkansformerna i och kring bärkraft.ax är transparenta och i ständig utveckling.
Det är deltagarna, såväl individer som medaktörer, som löpande ger och omformar
nätverkets innehåll.

Föreningen bärkraft.ax Åland r.f.
Inom nätverket finns föreningen bärkraft.ax Åland r.f., vars medlemmar främst består av
organisationer som är medaktörer i nätverket. Föreningens syfte är att främja en hållbar
och bärkraftig utveckling på Åland. I detta syfte ska föreningen genom sin verksamhet
bidra med inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av
engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av
utvecklings- och hållbarhetsagendan.
Föreningen har två anställda personal med syftet att tillhandahålla hållbarhetslotsar för
inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av
engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligande av
agendan.
Årsmötet beslutade den 12 maj att göra en stadgeändring. Stadgeändringen innebar en
ändring av räkenskapsperiod från kalenderår till att räkenskapsperioden omfattar ett
kalenderår. Således sträckte sig detta verksamhetsår från 1 januari 2020 till 31 mars 2021.

Styrelse
Lotta Nummelin, ordförande
Tomas Urvas, vice ordförande
Julia Lindfors, kassör
Jacob Haagendal, ordinarie styrelsemedlem
Henrik Lagerberg, ordinarie styrelsemedlem
Niclas Forsström, ordinarie styrelsemedlem
Anna Häger, ordinarie styrelsemedlem
Sekreterare utanför styrelsen: Karin Rosenberg-Brunila

Verksamhetsgranskare
Tage Silander
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Anställda under verksamhetsåret
Ledande hållbarhetslots: Karin Rosenberg-Brunila. 01.01.2020-31.03.2021,
moderskapsledig 05.10.2020-31.03.2021
Hållbarhetslots: Sofia Enholm, 01.01.2020-31.03.2021
Vikarierande ledande hållbarhetslots Irene Blomqvist 12.10.2020-31.03.2021

Coronapandemins effekter på verksamheten
Lotsfunktionens verksamhet har som för de flesta andra organisationer påverkats av
coronapandemins framfart. Verksamheten minskade inte, men de flesta möten
arrangerades digitalt eller i hybridform. Större evenemang som bärkraftmötet och
medaktörsmöten anpassades efter myndigheternas rekommendationer. Nya initiativ
kom till för att möta människors behov och nya livssituationer, t.ex. kampanjen
#viställerom där civilsamhällets aktörer tillsammans, med hjälp av lotsfunktionen
sammanställde digitala aktiviteter och stödfunktioner. Även de uppskattade
medborgarsamtalen var ett initiativ som genomfördes som en konsekvens av
pandemin. Den årliga statusrapporten anpassades till rådande läge med rubriken
”Ålands väg under och ur coronakrisen”. En positiv effekt av pandemin var nya
kunskaper om digitala verktyg och lösningar med effekten att fler hade möjlighet att
delta vid möten och evenemang.

Medaktörer och nätverksgrupper –
med lotsfunktionen som katalysator
Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax
Medaktörerna utgör på många sätt medelpunkten i bärkraft.ax. Medaktörerna
samordnar löpande planering av och åtgärder för agendans förverkligande och träffas
regelbundet för samordningsmöte. Lotsfunktionen fungerar som spindeln i nätet för
medaktörernas möten, nätverksgrupper, kampanjer samt som kommunikationsstöd.
Fr.o.m. 2021 kan, utöver föreningar, intresseorganisationer, skolor, institut, fonder,
myndigheter, kommuner, lagtinget och landskapsregeringen, även enskilda företag
ansluta sig som medaktörer. Enligt detta breddande av begreppet kan alla enskilda
medlemmar i nätverksgruppen för hållbara storföretag samt nätverksgruppen för
hållbara företag bli medaktörer.
Detta innebär färre, men större medaktörsmöten för en enad och gemensam kraft. En
plats för dialog och samverkan över sektorsgränser.
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Medaktörsmöten
Hållbarhetslotsen ansvarade för koordineringen av gruppen under verksamhetsåret.
Fem medaktörsmöten hölls under 2020 samt ett 2021.

På grund av coronapandemin anordnades medaktörsmötena i maj 2020 och mars 2021
helt digitalt och resterande möten arrangerades som hybridmöten där deltagarna
kunde välja om de ville medverka digitalt eller på plats. På samtliga möten deltog
mellan 30-100 organisationsrepresentanter.
Mellan mötena har hållbarhetslotsen stöttat medaktörer med material och vid behov
genomgång av material innan presentationer inom och utanför Åland, för att hjälpa
aktörerna att agera lotsar i egen verksamhet.
Bärkraftmötet
Bärkraftmötet har varit nätverkets årliga mötesplats och är öppet för alla som bor och
verkar på Åland. 2020 års bärkraftmöte var planerat att hållas den 10 juni. På grund av
restriktioner till följd av coronapandemin blev evenemanget framflyttat till den 1
oktober.

Bärkraftmötet arrangerades på Alandica och kvällen erbjöd:
-

-

TV-sända talkshowen SkÅvlan där studion gästades av några av författarna till
statusrapport 4 ”Ålands väg under och ur coronakrisen”
Utdelning av bärkraftpriset i kategorierna: privatperson (Erika Boman), företag
(Leva Börman), förening (Rädda Barnen och Fältarna) och offentlig sektor
(Ålands hotell- och restaurangskola). Drygt 1500 personer förhandsröstade via
hemsidan bärkraft.ax.
Kulturella inslag av sång, musik och dans
Intervjuer på scenen med representanter från utvecklings- och hållbarhetsrådet
samt vinnare av bärkraftpriset

Bärkraftmötet sändes live på sociala medier och talkshowen SkÅvlan sändes även på
Ålandskanalen via Ålands Radio.
På plats i Alandica deltog ca 160 personer, 53 personer följde SkÅvlan via ÅRTVs hemsida
och livesäändningen på bärkraft.ax facebook hade 300 visningar. Hur många som följde
SkÅvlan via TV går inte att fastställa. I efterhand hade SkÅvlan på youtube 386 visningar.
Civilsamhällets gemensamma röst: Vi ställer inte in – #viställerom
Efter att många medaktörer blev tvungna att ställa in aktiviteter på grund av pandemin
fanns ett behov av att ställa om. Man kunde även konstatera hur viktiga funktioner
civilsamähllet erbjuder för en meningsfull vardag. Ett femtontal representanter från
föreningar inom medaktörsnätverket gick samman och startade kampanjen
#viställerom. Hållbarhetslotsen sammanställde föreningarnas aktiviteter på hemsidan
bärkraft.ax och annonserade dessa på sociala medier och i dagstidningarna.
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Gruppen sammanställde med hjälp av hållbarhetslotsen en rad konkreta förslag för att
stötta landskapsregeringen i det fortöpande arbetet med omställningen till ett hållbart
samhälle i det förändrade läge som coronapandemin förde med sig.
Sammanställningen skickades in till landskapsregeringen och lades även till som ett
kapitel i statusrapport 4 ”Ålands väg under och ur coronakrisen”.
Medborgarsamtal – upplevelser och erfarenheter under pandemin
Under medaktörsmötet i maj konstaterade mötets deltagare att det fanns ett behov av
att lyssna av medborgarnas upplevelser och erfarenheter av samhällets förändring till
följd av coronapandemin. Utvecklings- och hållbarhetsrådet gav tillsammans med
kultur- och utbildningsminister Annika Hambrudd landskapsregeringen tillsammans
med övriga medaktörer i nätverket i uppdrag att genomföra medborgarsamtal runtom
på Åland.

Hållbarhetslotsen och Håkan Strömmer, ungdoms- och demokratisamordnare vid
landskapsregeringen planerade och genomförde samtalstillfällen mellan 15-24
september. Totalt genomfördes tio fokusgruppssamtal och öppna samtalstillfällen, vilka
anordnades i Mariehamn, Godby, Brändö och Föglö. För att få en bred representation
och perspektiv från både unga, äldre, personer med funktionsvariationer och inflyttade
arrangerades även målgruppsspecifika samtal.
Frågor som diskuterades under samtalen var "Upplevelser och erfarenheter under
pandemin - vilka vanor, aktiviteter och verksamheter innan pandemin vill du bevara
som de varit och/eller utveckla framåt? Är det något som du inte vill återupprätta?"
Resultatet från samtalen sammanställdes som en bilaga till statusrapport 4 ”Ålands väg
under och ur coronakrisen” och presenterades på ett lunchseminarium den 26
november. Presentationen sändes även live på sociala medier.
Medverkande i medaktörsnätverket 01.01.2020-31.03.2021: ABF-Åland, Ams, Brändö
kommun, Eckerö kommun, Datainspektionen, Emmaus, Finströms kommun,
Folkhälsan, Föglö kommun, Företagarna på Åland, Företagsam skärgård, Geta
kommun, Hammarlands kommun, Hållbart initiativ, Högskolan på Åland, Jomala
kommun, Kumlinge kommun, Kökar kommun, Landsbygdsutvecklingen, Liberalerna
på Åland, Leader Åland, Lemlands kommun, Lumparlands kommun, Mariehamns stad,
Mathantverkarna på Åland, Mise, Moderat Samling, NIPÅ, Obunden samling, PAF,
PusselFamiljen, Regnbågsfyren, Rädda Barnen Åland, Rädda Lumparn, Röda Korset,
Saltviks kommun, SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Skördefestens
Vänner, Smart Energy Åland (Flexens), Sottunga kommun, Sunds kommun, Sveriges
Generalkonsulat i Mariehamn, Ung Resurs, Upphandlingsinspektionen, Visit Åland,
Vårdö kommun, Ålands Barnmorskeförening, Ålands feministparaply, Ålands
fredsinstitut, Ålands Gymnasium, Ålands handikappförbund, Ålands Idrott, Ålands
kommunförbund, Ålands marthadistrikt, Ålands naturskola, Ålands Natur & Miljö, Ålands
Näringsliv, Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands Producentförbund, Ålands
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Socialdemokrater, Ålands 4h, Ålands Vatten, Åländsk demokrati, ÅSUB, Östersjöfonden
och Ålands landskapsregering.

Nätverksgruppen för hållbara storföretag
Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska
utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år
2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs
näringslivets engagemang och insatser.
En viktig pusselbit är att profilera de åländska företagen med ett trovärdigt
hållbarhetsarbete, som även bidrar till att attrahera kompetent arbetskraft och därmed
kompetensförsörjning inom de åländska företagen. Flera frågor inom
hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av
erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma
och får kraft av att göra saker tillsammans. Dessutom kan man gå samman t.ex. med
gemensamma inköp där man får mer tyngd att påverka leverantörer.
Gruppens huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med
att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.
Den stora nätverksgruppen samlas två gånger i året. Ledande hållbarhetslots agerar
stöd och rådgivare för gruppen.
I gruppen medverkar följande företag:
Alandia Försäkring, Crosskey, Dahlmans, Eriksson Capital, Hotell Arkipelag, Inficon,
Landskapets Fastighetsverk, Mathias Eriksson/Mariehamns Parti, Optinova, Orkla, PAF,
Rederi Ab Eckerö, Transmar/ Ålands Renhållning, Viking Line, ÅCA, Åland Post,
Ålandhotels, Ålandsbanken, Ömsen försäkringar och Bengt Dahlgren.
Möten
10.1.2020. Företagslunch. Tema: Arbeta med globala målen. Värd: Tove Erikslund,
Ålandsbanken.

6.3.2020. Företagslunch. Tema: Nya regeringen och hållbarhetsarbetet. Värd: Niklas
Lampi, MP/Mathias Eriksson
12.4.2020. Stormöte. Fokus: Gemensamma frågor och planering av samverkan.
22.10.2020. Stormöte. Fokus: Gemensamma åtaganden, planering.
Fokusområden och åtaganden
Under höstmötet den 22.10.2020 togs genom en ”World café”-workshop fyra
fokusområden fram utifrån vilka ett antal åtaganden utvecklades.

Fokusområden;
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-

-

Ledarskapsprogrammet Axlead, för att främja ledarskap som ger förutsättningar
att blomstra och arbete med att förbättra integrationen på arbetsmarknaden.
En beställning till sittande regering; subventionering av Co2-reducernade
aktiviteter, hantering av problemen med fiskodlingar, skapa förutsättningar för
Åland som testområde för en hållbar kollektivtrafik samt en satsning på att göra
den offentliga sektorn till nordens mest trivsamma arbetsplats där alla kan
blomstra.
Skapa en gemensam kampanjgrupp för att hålla igång gräsrotskampanjer
Ett gemensamt klimatåtagande där företagen arbetar fram klimatplaner,
beräknar sina utsläpp med med syftet att nå en sjunkande utsläppstrend. Från
och med januari 2021 arrangerades de tre första av månatliga tematräffar för att
öka kunskapen om och skapa förutsättningar för att genomföra åtagandet:
Tematräff 1: Föreläsning om Greenhouse Gas Protocol
Tematräff 2: Utbyte av erfarenheter kring Scope 1 och 2
Tematräff 3: Fastigheters energiåtgång och stödupplägg

Nätverksgruppen för hållbara företag (0 - 49 anställda)
Frågor som rör utvecklings- och hållbarhetsagendan är högaktuella i alla
organisationer. Nätverksgruppen för hållbara företag (0–49 anställda) fokuserar på de
praktiska steg som företag kan ta för att stärka det interna hållbarhetsarbetet. Genom
utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa
ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans. Medverkande företag har
möjlighet att höja sin egen hållbarhetsprofil samt öka handlingsberedskapen i frågor
som är betydelsefulla för kunder och intressenter.
Nätverksgruppens huvudsakliga syfte är att fungera som ett samlings- och
diskussionsforum för initiativ och affärsmodeller som bidrar till förverkligandet av den
åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan för företag. Möten och aktiviteter
baseras på väsentliga hållbarhetsfrågor inom den bredd av olika typer av företag som
finns på Åland. Samarbetet skapas utgående från medlemmarnas egna intressen och
angelägna områden.
Gruppen är öppen för allt från enpersonsföretag till småföretag med färre än 50
anställda, oberoende av vilken sektor som företaget är verksam inom. Ledande
hållbarhetslots agerar stöd och rådgivare för gruppen.
I gruppen medverkar följande företag:
Allwinds, April kommunikation, Carlsro Badhotell, Feja, Finavia, Flexens, Granlunda Gård,
Saxofönen, WL Profile Åland AB, Zebrabil, Åland Event, Åland expeditions and events,
ACS, Solel Åland AB och Enklare Åland.

Nätverksgruppen har medverkat på företagsluncher och haft två möten.
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Möten
23.06.2020. Fokus: Planering av aktiviteter

18.02.2021. Fokus: gemensamt åtagande
Företagsluncher
10.9.2020 Ca 15 deltagare. Hållbara kontor

08.10.2020 Ca 20 deltagare. Hållbara evenemang
23.11.2020. Ca 30 deltagare. Mot en fossilfri framtid: Elbilar
15.01.2021. Ca 50 deltagare. Mot en fossilfri framtid: Solenergi

Nätverksgruppen för hållbara kommuner
En rapport skrevs om kartläggningen och som resultat av denna skapades en
nätverksgrupp för hållbara kommuner. Gruppens första möte planeras äga rum den
21.05.2021 i samband med en kommundirektörsträff.

Lotsstöd till organisationer
Exempel på större samlingar där deltagarna har fått information om bidrag till
förverkligande av utvecklings- och hållbarhetsagendan:

-

-

Basutbildning i hållbar utveckling för lagtingsledamöter.
Samtalsledare på temat hållbara livsmedel under Get to know your neighbour.
Presentation om bärkraftprocessen för gäster från Färöarna.
Presentation av verksamhet för Ålands Natur & Miljös advisory board.
Utbildning på temat hållbar upphandling inom ÅHS.
Presentation av bärkraft.ax och utvecklings- och hållbarhetsagendan för Odd
Fellows.
Föreläsning om hållbart företagande och medverkande i juryn för projektet
Unga Företagare vid Ålands Yrkesgymnasium
Föreläsning om utvecklings- och hållbarhetsagendan samt hållbar vård och
väsentlighet inom hållbarhetsarbete i vården för sjuksköterskestuderande vid
Högskolan på Åland under 4 tillfällen.
Föreläsning om utvecklings- och hållbarhetsagendan som en del av
introduktionskursen till hållbar utveckling vid Högskolan på Åland.
Föreläsning om hållbarhet i leverantörsledet för deltagare inom kurs i
hållbarhetsredovisning.
Presentation av bärkraft.ax och utvecklings- och hållbarhetsagendan samt
diskussion med Rädda Barnens sommarpiloter.
Presentation av visionen för Åland ”Alla kan blomstra” samt de sju strategiska
utvecklingsmålen vid projektet ”En säker hamn”s slutseminarium.
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Kartläggning och lotsstöd till kommuner
Alla kommuner har erbjudits lotsstöd i samband med att en kartläggning över
pågående hållbarhetsarbete, utmaningar och stödbehov från lotsfunktionen eller
nätverket samt huruvida de ställt sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan för
Åland genom ett beslutande organ i organisationen. Fyra kommuner har lotsats till den
fasen att de har en färdplan för kommande år eller ett utkast för en färdplan. Ytterligare
tio kommuner lotsas för närvarande.
Åppföljningsverktyget
Ett uppföljnings- och planeringsverktyg för medaktörer och övriga organisationer har
tagits fram och en första version presenterades vid medaktörsmötet den 26 mars. Detta
verktyg har flera syften:

•

Att möjliggöra för organisationer att genom sin verksamhet bidra till
förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland

•

Att göra det enkelt för organisationer att synliggöra arbetet mot förverkligandet
av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland

•

Att göra arbetet mot agendan transparent och tillgängligt, så att organisationer
kan sporra och inspirera varandra

•

För att möjliggöra en uppföljning av Ålands organisationers hållbarhetsresa till
2030 och underlätta och möjliggöra att skala upp ledande hållbarhetslotsens
arbete

Med hjälp av det här verktyget kan organisationer årligen rapportera aktiviteter de
genomfört som bidrar till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för
Åland och de sju strategiska utvecklingsmålen. Verktyget hjälper även organisationer
att prioritera vilka aktiviteter de vill genomföra under inkommande verksamhetsår.
Resultaten blir en rapport som ger en översikt av alla genomförda och pågående
aktiviteter samt en plan för framtida aktiviteter.

Övrigt
Hållbahetsredovisning
Kurs i hållbarhetsredovisning pågick under året med ett avbrott på våren pga
coronapandemin. Ledande hållbarhetslots bistod dels med marknadsföring av kursen
och som bollplank inför och under kursen för kursledare Lotta Nummelin. På
webbplatsen bärkraft.ax har en sida skapats för de som vill ta del av exempel på lokala
hållbarhetsredovisningar.
Green Key och Blue Flag
Ledande hållbarhetslotsen deltar i styrgrupperna för Green Key och Blue Flag. Green
Key är en internationell hållbarhetsmärkning för logianläggningar, restauranger, caféer
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och besöksanläggningar. Blue Flag är Green Keys motsvarighet för bland annat
småbåtshamnar.
Mall för beräkning av Co2-utsläpp
En av organisationerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra
det lätt för den offentliga och privata sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som
verksamheterna ger upphov till. Syftet med initiativet är att underlätta för uppföljning
av koldioxidutsläpp och att på ett tydligt sätt ha möjlighet att följa effekten av insatser
och initiativ inom den egna organisationen. Mallarna Energianvändning inom offentlig
sektor och Energianvändning inom företag är ett svar på detta önskemål och de finns
tillgängliga för alla åländska kommuner, landskapet, myndigheter och företag. Mallarna
publicerades för första gången 2018. 2019 och 2020 publicerades uppdaterade mallar
baserat på utvecklingsförslag från användare. Arbetet med mallarna är gjort av
lotsfunktionen och landskapets bygg- och energiteam.
International outreach
Under första kvartalet av 2021 började bärkraft.ax arbete kring ”international outreach”
genom att ta fram en strategi för internationella relationer. I i slutet av mars började
Rufus Panelius sitt uppdrag som högskolepraktikant hos lotsfukntionen och fick i
uppdrag att arbeta vidare på strategin, samt beskrivningen av bärkraftprocessen,
definitionen av ”The Everyone Can Flourish-idea” och översättning och utveckling av
den engelskspråkiga hemsidan.

Medverkan i koordineringen och
implementeringen av strategiskt
utvecklingsmål 7
Arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och
hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels att ansvara för rapporteringen
av genomförandet. Uppdragsbeskrivningen är fastställd av utvecklings- och
hållbarhetsrådet.

Arbetsgruppen ansvarar för att centrala aktörer, däribland företag, kommuner och
övriga myndigheter, har möjlighet att delta i det samhällsgemensamma koordineringsoch rapporteringsarbetet. Ledande hållbarhetslotsen är inom ramarna för gruppen
processledare för mål 7, hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.
Lotsen deltar i månatliga träffar för Arbetsgrupp för koordinering och rapportering och
har regelbundna möten med ansvarig för mål 7 (inklusive med huvudansvariga för
andra mål). Eftersom uppnåendet av mål 7 på många sätt är beroende av uppnåendet
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av mål 6, markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad
energieffektivitet, och vice versa har hållbarhetslotsen även en tät dialog med
landskapets bygg- och energiteam som tillsammans med bollplank ansvarar för mål 6
inom ramarna för gruppen.
Hållbar produktion
Arbetet med sektorsvisa färdplaner för olika näringsgrenar inom mål 7 har fortsatt, en
process där både konsument och näring får delta. Arbetet med förankring av färdplan
för dagligvaruhandel har skett kontinuerligt under verksamhetsåret och en plan av och
för industrisektorn togs fram under hösten 2020.
Revidering av delmål under mål 7
Hösten 2020 och våren 2021 har ett arbete för att ta fram ett revideringsförslag för
delmålen och indikatorerna för dessa under mål 7. Revideringsförslaget inklusive
beslutsunderlag är framtagna av processledaren i samråd med målansvarige Linnéa
Johansson.
Team mål 7
En arbetsgrupp som arbetar med förverkligandet av hållbara konsumtionsmönster
kallat team mål 7 konsumtion har etablerats och hade sitt första möte i december 2020.
Teamet leds av processledaren för mål 7 i samråd med målansvarige. Teamets första
mission är att göra en guide till hållbar konsumtion. Resultatet ska kommuniceras ut till
privatpersoner, offentliga organisationer, företag och beslutsfattare.

Teamet strävar till att skapa hållbara konsumtionsmönster inom följande
fokusområden: mat, bostad (nybygge och renovering), saker (kläder, elektronik, möbler
etc.), resor (tjänsteresor, semesterresor, pendling etc.). Teamet har bred representation
från samhällets sektorer; näringslivet, föreningslivet och offentliga sektorn.

Statusrapport 4 ”Ålands väg under
och ur coronakrisen”
Statusrapport 4 "Ålands väg under och ur coronakrisen" är ett lapptäcke av perspektiv
som är ett stöd i att lyfta blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen, med
fokus på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för
Åland.
Ledande hållbarhetslotsen agerade redaktör och projektledare för rapporten där
läsaren tillsammans med skribenter kan bekanta sig med olika perspektiv på frågor
kopplade till visionen och målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan.
Huvudområden för rapporten, som publicerades i form av ett webbmagasin i oktober
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2020, är utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick, lärdomar från omvärlden,
Ålands mål i fokus kopplat till coronakrisen och idéutveckling för att stärka Åland.

”Alla kan blomstra” – att skapa
kännedom och engagemang
Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och visionen ”Alla kan blomstra i ett
bärkraftigt samhälle på fredens öar” berör alla på Åland. Ur ett demokratiperspektiv är
det nödvändigt att alla får möjlighet att känna till, engagera sig och vara ambassadörer
för de mångfacetterade och sektorsövergripande delarna som leder till visionens och
utvecklingsmålens förverkligande. Lotsfunktionen koordinerar målgruppsanpassade
kommunikationsinsatser genom bärkraft.ax kanaler för att öka kännedomen om och
skapa engagemang för att förverkliga agendan och visionen.
Blomstra i Vakna med Steel FM
Under 2020 har goda exempel lyfts fram i Steel FM:s morgonprogram ”Vakna med
Steel”. Privatpersoner, medaktörer, företag och sakkunniga har medverkat och berättat
om olika initiativ som bidrar till förverkligandet av de sju strategiska utvecklingamålen.
Avsnitten finns samlade på hemsidan bärkraf.ax. Samarbetet fortsatte under 2021.
Instagram
Bärkraft.ax instagramflöde har veckovis uppdaterats med ”Veckans tips”, ”Visste du att”
samt andra inspirerande aktualiteter. Instagramkontot har 31.03.21 696 följare.
Facebook
Facebook uppdateras kontinuerligt med nyheter, aktiviteter, medaktörernas aktiviteter
samt aktuella händelser. Hållbarhetsotsarna administrerar grupperna ”Hållbart åländskt
näringsliv” samt ”Medaktörer i nätverket bärkraft.ax”. Nätverkets facebooksida har
31.03.21 1463 gilla-markeringar samt 1575 följare.
Nyhetsbrev
Ca en gång per månad skickas ett nyhetsbrev ut med aktuella händelser inom
nätverket eller nyheter kopplade till hållbarhet. Medaktörer i nätverket har även
möjligheten att göra medskick för större spridning. 234 personer prenumererar på
nyhetsbrevet den 31.03.2021.
Sjupunktslistan
I mars när coronapandemin slog till och en stor oro spred sig i samhället satte
hållbarhetslotsarna ihop en lista med sju punkter med tips på hur ålänningarna kunde
ta hand om sig själva, varandra och konsumera på ett sätt som stöttar lokala företag.
Sjupunktslistan skickades ut till alla hushåll på Åland.
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Färdplaner
Efter färdplanernas lansering på hemsidan kommnucerades dessa till allmänheten
genom informativa videoklipp och inlägg på nätverkets facebooksida samt instagram.
Pressmeddelanden
Pressmeddelanden har skickats till åländsk media vid flertalet tillfällen.
Krönikor i Nya Åland – Alla kan blomstra
Utvecklings- och hållbarhetsrådets medlemmar har under året skrivit krönikor i
samarbete med Nya Åland med syftet att agera ambassadörer för visionen Alla kan
blomstra. Krönikorna har även publicerats på bärkraft.ax samt i sociala medier.
Samarbetet har koordinerats av hållbarhetslotsen. Samarbetet fortsatte under 2021.
Medverkan i Åland 100:s kommunikationgrupp
Hållbarhetslots Sofia har representerat bärkraft.ax i Åland 100:s kommunikationsgrupp.

Kännedoms- och attitydsundersökning om visionen ”Alla kan
blomstra” samt utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland
Perioden 15 juni till 25 augusti hade Tobias Sjöblom hägskolepraktik hos föreningen.
Tobias huvudsakliga uppdrag var att genomföra en kännedoms- och
attitydsundersökning om visionen ”Alla kan blomstra” samt utvecklings- och
hållbarhetsagendan för Åland. Under ledning av hållbarhetslots Sofia samt med
konsultstöd av seniora rådgivare Maria Viktorsson, VD för marknadsanalysföretaget
Ponit of Insigt ansvarade Tobias för undersökningens genomförande.
Studien gjordes som en enkätundersökning på ett urval representativt för den åländska
befolkningen. Resultatet av undersökningen presenterades för utvecklings- och
hållbarhetsrådet, för medaktörerna samt för allmänheten genom en presskonferens
ledd av lantrådet Veronica Thörnroos.

Involvering av barn och unga
Lärarhandledning – utvecklings- och hållbarhetsagendan
Under slutet av 2019 inleddes en dialog med utbildningsbyrån vid landskapsregeringen
med syftet att se vilka möjligheter som finns att systematiskt göra både lärare och
elever i skolorna bekanta med, och delaktiga i förverkligandet av visionen och målen i
utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Denna dialog fortsatte under våren 2020 och tjänstemän vid utbildningsbyrån tog
tillsammans med hållbaretslots Sofia fram en projektplan för förverkligandet av en
lärarhandledning och ett utbildningsmaterial till lärare och personal inom barnomsorg
och skola. Huvudansvaret ligger hos utbildningsbyrån på landskapsregeringen.
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Hållbarhetslots Sofia medverkade under lärarkonferensen Dialog 2020 på Alandica för
att informera om utvecklings- och hållbarhetsagendan samt kartlägga behovet av
handledning hos lärare och personal.
Bärkraft.ax ungdomsråd på Åland (BURÅ)
Ungdomarnas miljörörelse på Åland (UMÅ) beslutade vid sitt årsmöte i december att bli
en del av nätverket bärkraft.ax och bytte då namn till BURÅ. Hållbarhetslotsen fungerar
som kontaktperson och handledare.

Axplock – Närvaro i media under
året
Man ska bli inspirerad när man kommer hit. Nya Ålands miljöbilaga 07.02.20
Hösten 2019 flyttade nätverket bärkraft.ax hållbarhetslotsar in i ett tomt kontor på
Hamngatan. De inredde givetvis hållbart så långt de kunde.
Råd för hållbarhet och utveckling. Nya Åland 07.02.21
Landskapsregeringen har tillsatt utvecklings- och hållbarhetsråd för perioden 2020–
2021.
För ett bärkraftigt samhälle genom coronakrisen. Insändare Nya Åland 20.5 och
Ålandstidningen 17.05.20
”Tillsammans har vi som aktörer inom tredje sektorn en stor samlad kunskap. Genom
praktisk erfarenhet ser vi både möjligheter och brister vad gäller handling samt
fördelning av de samhälleliga resurserna. Vi vill därför samla kunnande och konkreta
förslag som finns hos tredje sektorns aktörer för att stötta Ålands landskapsregering i
det fortlöpande arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle i detta förändrade
läge.”
Bärkraft lanserar digitala färdplaner. 16.06.20
Nätverket Bärkraft presenterade under en presskonferens i dag sina nya digitala
färdplaner. Dessa ska göra det enklare att ta reda på vad som behöver göras för att
uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen som nätverket tagit fram.
Tobias brinner för bärkraft. Ålands Radio 30.06.20
I sommar praktiserar Tobias på nätverket bärkraft.ax. Hans praktik går i huvudsak ut på
att undersöka vad den åländska allmänhetens attityd till utvecklings- och
hållbarhetsarbete är och imorse gästade han Gomorron.
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Penni Dahlblom invigde hållbar utställning. Nya Åland 08.09.20
Med sitt bidrag ”Spöket” vann nioåriga Penni Dahlblom skräpkonsttävlingen i
anslutning till festivalen ”hållbART”. Tävlingsjuryn, bestående av Johanna Sandin
(konstnär), Micke Larson (huvudsekreterare vid nätverket bärkraft.ax), Alfons Röblom
(utvecklingsminister) och Anna Lind Bengtsson (kommunikationsansvarig och
projektledare vid Nipå), var enligt Lind Bengtsson ”ganska enig” om att kora Penni
Dahlblom med bidraget ”Spöket” till segrare i skräpkonsttävlingen.
Positivt överaskade av resultatet från bärkraft.ax undersökning. Ålands Radio
16.09.20
Undersökningen handlade om allmänhetens attityder till hållbar utveckling i allmänhet
samt kännedom och/eller attityder kring utvecklings- och hållbarshetsagenda för Åland
samt “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle”-visionen i synnerhet.
Så ska Åland ta sig ur krisen. Ålands Radio 30.09.20
Nätverket Bärkraft.ax har nu presenterat sin fjärde statusrapport vars syfte är att ge
läsaren en nulägesbeskrivning om hur vi ligger till som samhälle i förhållande till de sju
strategiska mål som finns i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.
Unik inblick i ålänningarnas upplevelser under krisen. Ålandstidningen 28.11.20
Hur har vanliga ålänningar haft det under coronapandemin, och vad vill de att vi ska ta
med oss från den här tiden? 51 personer har delat med sig av sina innersta tankar.
Bärkraft tacklar coronakrisen. Nya Åland 01.10.20
Coronapandemin har fått nätverket Bärkraft.ax att tänka och arbeta i nya banor. I den
färska statusrapporten ”Ålands väg under och ur coronakrisen” blickar man framåt.
Krisen öppnar upp för nya möjligheter, Ålandstidningen 01.10.20
Coronakrisen skakar om vår tillvaro, samtidigt ger den en unik chans att öka takten mot
ett hållbart samhälle. Utvecklings- och hållbarhetsrådets fjärde statusrapport lyfter
vikten av att prioritera frågan högt – och uppmanar till modiga val inom näringslivet.
Erika Boman årets bärkraftsvinnare. Nya Åland 02.10.20
Erika Boman, Leva Börman, Rädda barnen och fältarna samt Ålands hotell- och
restaurangskola prisades för sitt hållbarhetsarbete i går.Hållbarhetsnätverket Bärkraft
uppmärksammade årets statusrapport samtidigt som man delade ut årets
hållbarhetsutmärkelser med en gala i Alandica på torsdagen.
90 procent av all porr innehåller våld. Ålands Radio 02.10.20
Hållbarhetsnätverket Bärkraft delade ut årets hållbarhetsutmärkelser på en gala i
Alandica på torsdagen. I kategorin för föreningar vann Rädda barnen och fältarna, för
sitt projekt ”#prataomporr”.
Storföretagen inom bärkraft.ax har enats om klimatåtagande ”Vi har alla ett ansvar”.
Ålands Handel 10.12.20
Storföretagen inom nätverket bärkraft.ax har enats om ett gemensamt klimatåtagande.
Därmed åtar sig nu i princip alla större företag på Åland att minska sina utsläpp år för år.
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– Drömmen är att Åland ska vara klimatneutralt, och ju tidigare det sker, desto bättre,
säger Niklas Lampi, ordförande för nätverksgruppen.
Åländska storföretag i gemensamt klimatåtagande. Ålandstidningen 06.01.21
Tjugo åländska storföretag har gått ihop i ett gemensamt klimatåtagande att successivt
minska sina utsläpp. Beslutet fattades på storföretagsgruppen inom bärkraft.ax:s
senaste möte.
”Delmålet om vattnet går det sämst för”, Ålands Radio 22.03.21
Under måndagen uppmärksammades olika sorters vattenfrågor världen över i och med
den internationella vattendagen.
Han vill vattna gräsrötterna i vattenfrågan. Nya Åland 31.03.21
”Allt vatten ska ha god kvalitet”, det är ett av Bärkrafts sju strategiska utvecklingsmål. Ny
ansvarig för målsättningen är Christian Pleijel som har haft tårna i det åländska
vattenarbetet redan länge.
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