
Beboerne på Ålandsøerne har nem adgang til billig alkohol. Alligevel ser det 
umiddelbart ud til, at de drikker mindre end finnerne og svenskerne.  

Men hvad skyldes det?
AF LISE MØLLER SCHILDER

Man kan komme til Ålandsøerne på mange måder. Enten 
via fly, færgedrift eller med privat båd. På færgerne og 
flyene er det muligt at købe taxfree alkohol. Og det ud-
nytter de mange tusinde turister, som besøger de natur-
skønne øer hvert år. Det er dog ikke kun turisterne, som 
køber billig alkohol på færgerne og flyene. Det gør øens 
beboere også. Kun 22 procent af beboerne på Åland har 
ikke prøvet at købe alkohol, når de rejste til og fra Åland 
med fly eller færge.

Beboerne har altså nem adgang til billig alkohol. 
Men ser man på undersøgelser af ålændernes al-
koholforbrug, ser det ikke ud til at manifestere 
sig i et større forbrug end hos deres svenske og 
finske naboer.

“Det er spørgsmålet til en million. Jeg kan ikke give dig 
noget klart svar på, hvorfor det ser ud til at være sådan,” 
siger Fredrik Rönnlund, der er seniorrådgiver i regerin-
gens afdeling for sociale anliggender i Åland. 

Undtagelsernes land
Åland ligger placeret i Østersøen midt mellem Finland 
og Sverige. Selvom de 29.000 beboere taler svensk, er 
Ålandsøerne en del af Finland. Øgruppen har dog status 
som en autonom region med egen regering, parlament, 
politi og postvæsen.

På grund af den strategiske placering har øerne historisk 
set været genstand for mange stridigheder mellem Sve-
rige, Finland og Rusland. Stridighederne endte i 1921 
med, at Åland blev erklæret en autonom region i Finland 

af den internationale organisation Folkeforbundet. Det 
skete, på trods af at et stort flertal af beboerne ønskede 
at tilhøre Sverige. Et plaster på såret blev, at Åland er et 
demilitariseret område, hvor beboerne er fritaget for at 
gøre militærtjeneste i Finland.

Åland er også blev undtaget på andre områder. Da Fin-
land blev en del af EU i 1995, fulgte Åland med. Dog 
med det forbehold, at Åland ikke er dækket af alle EU’s 
skatteregler. På den måde kunne færgerne, der sejler 
mellem Sverige, Åland og Finland, stadig sælge taxfree 
varer, hvilket har stor indflydelse på økonomien. Oven i 
dette har salget af taxfree varer også sikret, at der fortsat 
er en hyppig færgedrift, hvilket er vigtigt for de lokale.

Statistikkerne er et mareridt
Færgerne er dog også en af grundene til, at det er gan-
ske svært for forskerne at finde ud af, hvor meget ålæn-
derne drikker. Thomas Karlsson, der er seniorforsker 
ved Finlands Nationale Institut for Sundhed og Velfærd, 
kalder ligefrem statistikkerne for et mareridt.

“Mange af ålænderne køber alkohol på færgerne, der 
sejler mellem Finland og Sverige, og det vises naturligvis 
ikke i de officielle statistikker,” forklarer han. 

Ser man på statistikkerne fra Åland, ser det da også ud, 
som om ålændernes forbrug ligger i den lave ende. Sta-
tistikkerne indikerer, at ålænderne drak 6,5 liter ren alko-
hol om året i 2016. Et relativt lavt forbrug sammenlignet 
med naboernes. Men der er også et andet problem, som 
mudrer statistikken til, forklarer Thomas Karlsson.
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“Der er mange turister på øerne, især i sommermåneder-
ne. En del af turisterne køber den alkohol, de forbruger, 
fra butikker og restauranter på øen. Det fordrejer salgs-
statistikken den anden vej. Salgsstatistikken er derfor en 
meget upålidelig indikator for Ålands alkoholforbrug.”

Er det bare rent gætværk?
Regeringen er klar over, at man ikke kan bruge salgssta-
tistikkerne til så meget, hvis man skal have et overblik 
over folkesundheden, når det drejer sig om indtag af al-
kohol. De gennemfører derfor deres egen undersøgelse 
hvert femte år, forklarer seniorrådgiver i regeringens af-
deling for sociale anliggender, Fredrik Rönnlund.

Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2016. Her 
blev det estimeret, at alkoholforbruget ligger på 7,1-7,8 
liter ren alkohol pr. indbygger. Det er noget højere end 
de 6,5 liter, men stadig lavere end forbruget hos naboer-
ne. Til sammenligning drak svenskerne 9,03 liter, mens 
finnerne og danskerne begge drak 10,3 liter ren alkohol 
i 2017. Undersøgelsen fra Åland kombinerer flere fakto-
rer. Ud over salgsstatistikkerne har Ålands Statistik- og 
Forskningsinstitut også gennemført et forbrugsstudie for 
at anslå, hvor meget der købes på fly og færger. Og oven 
i det forsøger man så at trække den mængde fra, som 
man anslår, at turisterne køber. 

“Vi har også konsulteret Finlands Nationale Institut for 
Sundhed og Velfærd i forbindelse med opgørelsen,” si-
ger forsker Sanne Roos fra Ålands Statistik- og Forsk-
ningsinstitut og fortsætter: 

“Ser man på tallene, viser de normalt, at den svenskta-
lende del af befolkningen i Finland er sundere end den 
finsktalende. Statistikkerne har også vist, at alkoholfor-
bruget blandt Ålands yngre generation er faldende. Men 
hvis du leder efter et mere detaljeret svar på, hvorfor 
alkoholforbruget er mindre på Åland end i Finland og 
Sverige, ville vi skulle gennemføre en mere detaljeret 
undersøgelse.”

Lovgivningen er strammet
Det leder tilbage til spørgsmålet: Hvordan kan det være, 
at ålænderne drikker mindre alkohol end deres nabo-
er, når de har så nem adgang til taxfree alkohol? Både 
Thomas Karlsson og Fredrik Rönnlund afviser, at der 

skulle være en sammenhæng med den demografiske 
udvikling. Åland er nemlig et samfund, hvor der fødes 
flere, end der dør. Og det er et attraktivt sted for mange 
at flytte til på grund af de mange arbejdspladser, blandt 
andet inden for shipping og turisme, forklarer Fredrik 
Rönnlund. Han understreger samtidig, at regeringen har 
et stort fokus på at forhindre misbrug af både alkohol 
og stoffer. 

“Finland har for nylig vedtaget en ny alkohollov, hvil-
ket betyder, at alkoholsalget er blevet dereguleret på 
mange måder. Lovgivningen på Åland følger den finske, 
men den er lidt strengere på området omkring regule-
ring af alkoholsalg på barer, natklubber og restauranter. 
Her kan Åland nemlig selv bestemme lovgivningen,” si-
ger Fredrik Rönnlund.

Han forklarer, at gældende Åland-lovgivning betyder, at 
licenshavere af barer, der serverer alkohol stærkere end 
4,7 procent, eller serverer alkohol efter klokken 01.30, 
skal gøre det muligt for deres medarbejdere at deltage i 
undervisning om ansvarlig servering af drikkevarer. Det 
er ikke et krav i Finland. Forbruget af alkohol i Åland er 
faktisk også gået tilbage det seneste årti. Det steg op 
gennem 80’erne, 90’erne og 00’erne, men nu er udvik-
lingen vendt, forklarer seniorforsker Thomas Karlsson.

“Faldet i alkoholforbrug for Åland er en del af samme 
udvikling som i Finland generelt. Alkoholafgifterne er 
øget, og selv om økonomien på øerne ikke har været 
så hårdt ramt af økonomisk krise, har det også påvirket 
forbrug af varer på Åland. Tendensen i Finland har også 
været et faldende alkoholforbrug i det meste af det sidste 
årti,” siger han. Det faktum illustrerer så blot, at ålæn-
derne faktisk bliver påvirket af priserne på alkohol. Så 
der er ikke tale om en gruppe mennesker, hvis forbrug 
er immunt over for prisstigninger og -fald. Men hvad er 
så forklaringen? “Folk lever generelt ret sundt her. Vi har 
et godt og meget velfungerende civilsamfund. Oven i det 
har vi et godt sundhedsvæsen, lav arbejdsløshed og et 
højt velfærdsniveau. Men jeg skal ikke kunne sige, om 
der er en sammenhæng,” siger Fredrik Rönnlund.

Lise Møller Schilder er journalist
Fotograf: Julie Hellesøe
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