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Resultat från den Kreativa verkstaden för de maritima näringarna på Åland 

29.9.2015  
 

Syftet med den Kreativa verkstaden den 29 september 2015 var att formulera frågeställningar eller 

utmaningar – vilka frågor måste vi lösa för att skapa tillväxt i den maritima sektorn på Åland - samt 

att samla in förslag till lösningar på utmaningarna. På basen av den prioritering som gjordes vid 

mötet och inkomna förslag har fem olika fokusområden utkristalliserats. Varje område ska bidra till 

samma målsättning – att öka den ekonomiska tillväxten inom de maritima näringarna på Åland. 

 

Fokusområden 

1. Samarbete och samverkan – Åland Maritime Network 

Vi kan konstatera att samarbete efterfrågas genom hela materialet och är ett av de bärande 

begreppen för att främja entreprenörskap och skapa tillväxt inom de maritima näringarna. 

Aktörerna efterfrågar forum och kanaler för att mötas, sprida kunskap och interagera. 

Exempel från materialet: 

 Sprida goda exempel internt 

 Tätare samverkan och dialog mellan näring, utbildning och offentligt 

 Frukostträffar 

 Nätverksträffar för leverantörer 

 Alumninätverk för Ålandsutbildade 

 Jobbrotation mellan företag 

Det finns stora utmaningar att hålla liv i samverkan för samverkans skull – det måste finnas 

frågor och utmaningar att hantera gemensamt för att en livskraftig strategisk samverkan ska 

komma till stånd. De övriga utvecklingsområdena nedan blir viktiga för att skapa ett innehåll i 

en stärkt samverkan inom den maritima sektorn. 

 

2. Benchmarking och internationella partnerskap 

”Omvärldsspaning”, ”industrispionage”, ”sno idéer från andra”, ”ökat samarbete med 

expertorganisationer i omvärlden”, ”kunna trenderna i omvärlden” är exempel på de idéer 

som vi sammanfattar under utvecklingsområdet ”Benchmarking och internationella 

partnerskap”. 

 

Att systematisera inhämtandet av omvärdskunskap är sannolikt en viktig uppgift för att skapa 

tillväxt i den maritima sektorn på Åland. Att aktörerna skapar gemensamma bilder och 

gemensamma kunskaper om de trender, idéer och aktörer som styr utvecklingen 

internationellt är en nödvändig bas för gemensam utveckling på Åland. Området bör 

inbegripa både en kontinuerlig omvärldsbevakning och att aktivt identifiera och besöka 

intressanta case och benchmarks internationellt. Internationella kontaktytor och strategiska 

partnerskap är sannolikt viktiga uppgifter för att stärka konkurrenskraften på Åland. 
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Att skapa forum för dialog runt hur gränssnittet mellan offentlig sektor och näringsliv kan och 

ska se ut, och hur respektive part kan underlätta för den andra, kan vara främjande för 

utveckling. Områden att utveckla kan vara att underlätta för etableringar, byråkratiminskning 

– enkelt att vara maritim företagare och beskattning. 

 

3. Kompetens och kompetensutveckling 

Kompetens och utbildning framkommer genomgående som centrala faktorer för att främja 

en tillväxt inom de maritima näringarna. Det finns redan utbildningar inom den maritima 

sektorn på Åland, utvecklingspotentialen ligger troligtvis i ett än närmare samarbete med 

näringslivet för att säkerställa att man utbildar om rätt saker. Det finns också beröringar med 

de två utvecklingsområdena ”Forskning och utveckling” respektive ”Benchmarking och 

internationella partnerskap.” Genom att stärka forskningsinslagen och bli bättre på att 

systematisera omvärldskunskap till utmaningar kan det åländska utbildningssystemet ta en 

tydligare utvecklande roll i systemet. Exempel på input kopplat till kompetens och 

kompetensutveckling: 

 Språk 

 Specifika utbildningar inom Ålands styrkeområden (se nedan för styrkeområden) 

 Tätare samverkan mellan utbildning och näringsliv 

 

4. Forskning och utveckling 

Ett antal nuvarande och potentiella styrkeområden för framtida tillväxtområden pekas ut i 

materialet. I kombination med systemförutsättningarna på Åland i termer av ett litet nätverk 

där det är lätt att driva frågor kan det finnas möjligheter att skapa FoU-kluster med korta 

avstånd mellan forskning, testbädd och lansering. De exempel som lyfts upp i materialet är: 

 Robotik 

 Autonoma fartyg 

 Framdrift och energi 

 Fartygsdrift i skärgårdsmiljö 

 Elektroteknisk ingenjörsutbildning 

 Trim- och driftsoptimering 

 Bokningssystem 

 Snabb turn-around 

 LNG-Drift 

 Maritim försäkring 

 

5. Varumärket maritima Åland – kommunikation och lobbying 

Att göra Åland attraktivt för studenter, företagsetableringar och investerare inom den 

maritima sektorn lyfts upp som en viktig förutsättning för tillväxt i många inlägg. ”Incitament 

för etableringar av maritima företag” till ”exportsäljare” och ”skapa hype runt Åland som The 

agile islands” är exempel på förslag och lösningar för att skapa tillväxt. Bilden i omvärlden av 

Åland som maritimt centrum är viktig att hantera och förhålla sig till i den fortsatta 

processen. Detta hänger också ihop med den totala Ålandsbilden och varumärket, en fråga 

som diskuterats i systemet. Att identifiera vad vi vill bli förknippade med, vilka 

styrkeområden vi har som maritimt centrum och till vilka vi ska kommunicera dessa bör vara 

en fråga som drivs vidare i systemet. 


