»Åland är en
synnerligen
framgångsrik
region«
Åland har en naturlig roll som länk mellan Sverige och
Finland, enligt Kjell Skoglund på finsksvenska handelskammaren. Här ger han handelskammarens syn på
svenskans ställning, samarbetet mellan grannländerna och
vad Åland kan göra för att bli ännu mer av en brobyggare.
Vd Kjell Skoglund vid Finsk-svenska handelskammaren, med kontor i Finlands ambassad
i Stockholm, basar för en organisation som på tre år dubblerat medlemsantalet.

Är samarbetet mellan Finland och Sverige lika
viktigt som tidigare?
– Betydelsen av samarbetet mellan de nordiska
länderna och framför allt mellan Finland och
Sverige har ökat under de senaste åren. Ett flertal
faktorer har drivit på den här utvecklingen. På ett
internationellt plan har säkerhetsläget försämrats drastiskt, vilket även gäller Östersjöregionen.
Det har lett till ett ökat försvarssamarbete mellan
Finland och Sverige. Det nordiska samarbetet gynnas även av en global trend där städernas och
regionernas roll växer sig starkare. Städer och
regioner fungerar i allt högre grad som lokomotiv
för innovationer och ekonomisk tillväxt. Norden
som helhet är redan en av de största ekonomierna
i Europa. Det finns potential att stärka den här
utvecklingen ytterligare.
Vad borde göras för att stärka samarbetet mellan
länderna?
– Formellt har de nordiska institutionerna ett
relativt tydligt mandat att driva på ett utökat
samarbete mellan länderna. I praktiken sker
reformerna ändå långsamt och jämfört med de
stora framsteg som gjordes för över 50 år sedan,
är resultaten anspråkslösa. I praktiken fungerar
samarbetet så att det land som vill minst har mest
makt i varje fråga. En bra start skulle därför vara
att analysera hur det politiska beslutsfattandet
kunde effektiveras för att genomföra reformer
som underlättar till exempel rörligheten mellan
länderna.
Vad kan Åland göra för att stärka sin roll som
en brobyggare mellan Finland och Sverige?
– Åland har en naturlig roll som förenande
länk mellan Finland och Sverige, bland annat
när det gäller handel, transporter och turism.
Inom näringslivet kunde bolagen till exempel
lyfta fram den åländska företagskulturen, som
delvis är en blandning av den finska och svenska.
Inom turismen är Åland en viktig aktör med
ett stort antal besökare från både Sverige och
Finland.

Vad betyder det ökade Nato-understödet i
Sverige för Finland och Åland?
– De ökade spänningarna i Östersjöområdet
leder sannolikt till att Nato kommer att diskuteras
flitigt i de kommande riksdagsvalen i Sverige och
Finland. Om Sverige börjar närma sig Nato måste
även Finland reagera.
Finns det risk att Åland kan bli en spelbricka i en
internationell konflikt om de politiska spänningarna i Östansjöregionen tilltar?
– Åland har av geografiska skäl en nyckelposition om det uppstår en militär konflikt i Östersjöregionen. Det är därför viktigt att vi för en
grundlig debatt kring Natofrågan både på Åland
och i övriga Finland. En viktig fråga är även hur
försvarssamarbetet inom Norden och framför allt
mellan Finland och Sverige kan utvecklas ytterligare.
Svenskans ställning riskerar att försvagas på
längre sikt i Finland. Vilka konsekvenser kan
detta ha för Åland?
– För Åland är det synnerligen viktigt att det
officiella Finland fungerar även på svenska. Åland
upplever redan i dag vissa problem med att
all officiell information inte översätts till svenska
i samma utsträckning som tidigare. Det gäller
även en del kommunikation på myndighetsnivå.
Det kan skapa situationer där det uppstår fördröjningar innan viktig information är tillgänglig på
svenska på Åland.
Vilken betydelse har kunskaper i de nordiska
språken i framtiden?
– Det borde vara självklart att kunskaper i
svenska gör det lättare att vara verksam i de övriga
nordiska länderna. Språket ger möjlighet att
fördjupa sig i kulturen och följa med debatten i
de olika länderna. Ur ett finländskt perspektiv är
det skäl att notera att det finns stor efterfrågan på
duktiga personer som behärskar finska i framför
allt Sverige. Det finns många företag som har
verksamhet i båda länderna och därför värdesätter kunskaper i båda språken.

Åland har låg arbetslöshet. Vad kan övriga
Finland lära av Åland?
– Åland är en synnerligen framgångsrik region
i ett nordiskt och framför allt finländskt perspektiv. Med en arbetslöshet på cirka fyra procent är
Åland en förebild för övriga Finland. En förklaring
är den starka entreprenörsandan som har lett till
att det finns gott om företag på Åland. Många
ålänningar driver ett eget bolag vid sidan av det
dagliga jobbet. Den åländska entreprenörsandan
är någonting som alla regioner i Finland kunde ta
efter.
Åland har liksom flera övriga regioner i Finland
brist på kompetent arbetskraft inom vissa sektorer. Vad borde göras för att råda bot på den
situationen?
– I praktiken tävlar Åland om samma talanger
som Stockholm, Helsingfors och flera europeiska
städer. För Åland och övriga regioner och städer
med behov av kvalificerad arbetskraft gäller det
att satsa på marknadsföring i de rätta kanalerna
och samtidigt skapa en miljö som är lockande för
de respektive målgrupperna.
Åland har väl utbyggd färjetrafik till Sverige och
Finland. Finns det några hot mot dessa kommunikationer? Finns det skäl att förbättra flygtrafiken
från Åland till Helsingfors och Stockholm?
– Färjekommunikationerna fungerar i dag väl.
De färjor som går via Åland har stor betydelse för
det åländska näringslivet och turismen. Hotbilderna
är närmast förknippade med eventuella ändringar
i myndighetsregleringen som gäller färjetrafiken
och förändringar inom turismen och bland övriga
kommunikationsalternativ. Flygtrafiken har också
avgörande betydelse för Åland. För de åländska
företagen är det viktigt att det finns förutsägbarhet och kontinuitet i kommunikationerna. Det är
nödvändigt för att kunna bygga upp en långsiktig
verksamhet.

