
 
Tankesmedjan 
 

Kreativa tankar ska leda till konkreta åtgärder 
Vad är Tankesmedjan? Vem får vara 
med i Tankesmedjan? Några få utvalda 
eller alla ålänningar? Vad ska 
Tankesmedjan egentligen leda till? Blir 
det en rad vackra visioner som göms i 
en diger lunta eller blir det konkreta 
handlingar som syns och märks och 
som påverkar utvecklingen av Åland? 
Frågorna är många och 
lagtingsledamoten Jörgen Strand har 
svaren.  Han tog som näringsminister i 
Ålands landskapsregering initiativ till 
Tankesmedjan som tillsattes våren 
2007. Till processledare utsågs 
ekonomie doktor Agneta Karlsson som även är chef för forskningsinstitutet Aicis. 
- I politik och näringsliv har vi ofta fokus på dagsaktuella frågor. Men vi måste även lyfta 
blicken in i framtiden och fundera på hur vi vill att vårt Åland ska se ut om tio år. När vi har 
ett mål kan vi hitta vägen medan det är svårare tvärtom – att hitta vägen utan att ha ett mål, 
säger Jörgen Strand. 
- Åland med sin lagstiftningsbehörighet att alla möjligheter att aktivt utforma sin framtid, 
tillägger han. 
 

BRED KOMPETENS 
22 personer med engagemang inom olika områden har engagerats till Tankesmedjan. De har 
valts vitt och brett med tanke på ålder, erfarenhet, boningsort och branschkunskap och -
erfarenhet eftersom gruppen ska vara så representativ för Åland som möjligt.  
Någon av dem brinner för kulturupplevelser, en annan har arbetat hela livet inom sjöfarten, en 
tredje är tjänsteman, en fjärde entreprenör medan den femte studerar – bland flera andra. 
- Mångfalden i gruppen ger nya nyttiga infallsvinklar och öppnar nya ögon, säger Jörgen 
Strand. 
Alla politiska partier är också representerade men Strand betonar att Tankesmedjan ska höja 
sig över dagspolitiken – just därför är den inte heller knuten till den sittande regeringen. 

ÅTTA STORMÖTEN 
Från starten 2007 till 2010 skall Tankesmedjan hålla åtta heldygnsmöten. Deltagarna samlas 
till strukturerade rundabordsamtal – ibland alla på en gång, ibland i mindre grupper – och 
idéerna, tankarna och visionerna redovisas för alla och sammanställs innan deltagarna skiljs 
åt. Även utomstående experter anlitas för konsultation. 
En övergripande vision för Tankesmedjan utmejslades redan under det första mötet i oktober 
2007 – ”Ett grönt Åland i ett blått Östersjön” eftersom vi i all verksamhet måste beakta 



konsekvenserna för miljön. 
 

KONKRETA ÅTGÄRDER 
Visioner både kan och ska ta ut svängarna. Den stora uppgiften blir sedan att konkretisera de 
tankar som Tankesmedjan formulerar. Det handlar kort sagt om att göra upp ett 
handlingsprogram med konkreta åtgärder som ska vidtas för att nå de uppställda målen. 
- Ett avgörande led i processen. Vilka åtgärder som ska vidtas återstår att se. Det kan handla 
om att ändra lagstiftningen, att stöda nödvändig forskning eller att rikta investeringar åt 
önskat håll bland en hel del annat, säger Jörgen Strand. 
 

ALLA FÅR VARA MED 
Tankesmedjan är en öppen process. Alla ålänningar ska vara delaktiga i de visioner som tas 
fram.  
- Eftersom deltagarna representerar så många olika områden har de en bred förankring i det 
åländska samhället. Om du har synpunkter på Ålands framtida utveckling – tag kontakt med 
någon i gruppen, uppmanar Jörgen Strand. 
Deltagarna ska också kontinuerligt informera via sina egna nätverk. Information läggs också 
fortlöpande ut på hemsidan. 
- Vi vill att så många som möjligt deltar i arbetet och delar den visionen som tas fram. Det är 
en garanti för att vi når vårt mål. 
Han är övertygad om att Tankesmedjans arbete leder till märkbara resultat. 
- Engagemanget i gruppen och den breda förankringen i samhället i kombination med de 
möjligheter vår självstyrelse ger är en garanti för att vi når konkreta resultat, säger Jörgen 
Strand. 
 

ATTRAKTIVT 
Programmet med konkreta åtgärder ska tas fram under 2010 och 2017 ska man se de första 
resultaten av det som gjorts. 
- Vårt framtida Åland ska vara det mest attraktiva samhället att bo i med ett aktivt näringsliv, 
med goda utkomstmöjligheter och med en bra grundtrygghet för invånarna, säger Strand. 

 


