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1. Bakgrund 

En väl fungerande kapitalförsörjning är viktigt för start och utveckling av företag. Tillgång till 

kapital har bland annat betydelse för kommersialisering av innovationer, som i sin tur kan 

bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Företagens efterfrågan på kapital ska i 

första hand tillgodoses på den privata marknaden. Det finns emellertid situationer då det finns 

behov av marknadskompletterande lösningar. 

Redan under programperioden 2007–2013 uppmuntrade Europeiska kommissionen 

medlemsländerna att inom ramen för strukturfondsprogrammen istället för eller som 

komplement till bidrag använda återbetalningsbara (revolverande) marknadskompletterande 

finansiella instrument såsom ägarkapital, kreditgarantier och lån. För programperioden 2014–

2020 för EU:s strukturfonder förordas också en ökad satsning på finansieringsinstrument.  

Syftet är att förbättra resultatfokus i sammanhållningspolitiken.  

1.2 Syfte 

Syftet med förhandsbedömningen är att påvisa eventuella marknadsmisslyckanden inom 

kapitalförsörjningsområdet och säkerställa att utformningen och genomförandet av 

finansieringsinstrument grundar sig på existerande kunskap och erfarenhet.  

Enligt de gemensamma bestämmelserna för strukturfondsperioden 2014–2020 

(Kommissionens förordning 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, sammanhållningsfonden, 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 

fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerfonden 

samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006) ska stöd till 

finansieringsinstrument grunda sig på en förhandsbedömning. 

Förhandsbedömningen ska bland annat fastställa belägg för marknadsmisslyckanden eller 

icke-optimala investeringssituationer, innehålla den beräknade nivån på det finansiella gapet 

så långt det är möjligt, redovisa omfattningen av de offentliga investeringsbehoven samt 

beskriva de finansieringsinstrument som ska stödjas. 

Resultatet av förhandsbedömningen ska möjliggöra att finansieringsinstrumenten hanterar 

högprioriterade marknadsmisslyckanden i linje med programmens inriktning och 

insatsområden. Enligt förordningen kan förhandsbedömningen genomföras i etapper. 

Förhandsbedömningen ska dock slutföras innan den förvaltande myndigheten beslutar att 

lämna programbidrag till ett finansieringsinstrument. En sammanfattning av resultaten och 

slutsatserna från förhandsbedömningen ska offentliggöras inom tre månader från det att den 

har slutförts. 

Förhandsbedömningen ska lämnas in till övervakningskommittén för Ålands EU-program 

2014-2020 i informationssyfte i enlighet med de fondspecifika bestämmelserna. 
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1.3 Innehåll och metod 
Föreliggande rapport innehåller en förhandsbedömning för att använda så kallade 

revolverande finansieringsinstrument inom ramen för den Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf) under programperioden 2014–2020 inom Ålands operativprogram 

Entreprenörskap och kompetens. 

Ett viktigt underlag till denna förhandsbedömning är den rapport som Ålands statistik- och 

utredningsbyrå år 2012 genomfört på uppdrag av landskapsregeringen ”Små företags 

kapitalförsörjning på Åland - behövs offentligt riskkapital?”, Rapport 2012:6. Rapporten 

beställdes efter en genomförd förstudie år 2011 om de åländska företagens 

kapitalförsörjningssituation. ÅSUB:s uppdrag var att analysera små och medelstora företags 

efterfrågan på och tillgång till externt kapital samt belysa behovet av att använda revolverande 

finansieringsinstrument inom ramen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden under 

programperioden 2014–2020. Arbetet innebar en analys av hur det ser ut i det åländska 

näringslivet och vilka behov som företagare upplever samt hur finansiärer på Åland uppfattar 

situationen när det gäller (risk)kapitalförsörjning med särskild inriktning på nyföretagande 

och småföretag och byggde på genomgång av skriftliga källor, tillgänglig företags- och 

kapitalmarknadsstatistik för Åland samt intervjuer med såväl banker och finansiärer som 

småföretagare på Åland. 

Enligt regelverket ska finansieringsinstrument genomföras för att stödja investeringar som 

förväntas vara finansiellt genomförbara, men som inte kan erhålla tillräcklig finansiering på 

marknaden, på grund av antingen otillräcklig tillgång till finansiering (såsom höga risker inom 

sektorn eller låga förväntningar på vinster) eller höga kostnader sammankopplade med 

tillgängliga finansieringskällor. För att analysera marknadsmisslyckanden och investeringsgap 

rekommenderas en konsultation av olika källor. Det handlar både om sekundärkällor såsom 

utvärderingar av tidigare eller pågående instrument, publicerad statistik samt publikationer 

från vetenskapliga och finansiella institutioner, och om primärkällor, till exempel 

genomförande av intervjuer med experter för att erhålla kvalitativa bedömningar och 

information beträffande pågående beslutsprocesser. 

Med rapporten som grund tillsammans med övrigt relevant underlag har landskapsregeringen 

genomfört förhandsbedömningen enligt EU-kommissionens riktlinjer. 

2. Analys av marknadsmisslyckanden1 
Följande avsnitt innehåller en analys av marknadsmisslyckanden i relation till små och 

medelstora företag (SMF), baserad på ÅSUB-rapporten.   

En utförlig beskrivning och analys av Ålands ekonomiska miljö återfinns i den socio-

ekonomiska analys av programområdet (Socioekonomisk nulägesbeskrivning, 

Bakgrundsanalys av Åland inför strukturfondsprogrammet 2014-2020, Ålands 

landskapsregering 04.01.2012) som landskapsregeringen lät utföra inför programarbetet 2013. 

                                                           
1
 Kapitlet baseras på ÅSUB Rapport 2012:6 ”Små företags kapitalförsörjning på Åland – Behövs offentligt 

riskkapital?” 
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Ålands landskapsregering tillsatte i juli 2011 en arbetsgrupp för att utreda 

kapitalförsörjningstillgången för små företag på Åland. Arbetsgruppen uppfattade att det finns 

tillräcklig tillgång på kapital på Åland, men att företag av olika anledningar kan uppfatta att 

kapitalet inte alltid är tillgängligt. Arbetsgruppen konstaterade också att det finns 

kapitalförsörjningsproblem i samband med uppstart och expansion inom tjänstesektor och 

turism och att den typ av större satsningar med offentligt riskkapital som gjorts i Sverige och 

Finland inte gjorts på Åland. 

För att fördjupa kunskapen om kapitalförsörjningsbehovet hos små företag på Åland, särskilt 

under beaktande av det kommande programarbetet fick ÅSUB 2012 uppdraget att identifiera 

och fastställa om det finns ett ”finansieringsgap” i riskkapitalhänseende som kunde 

överbryggas med delvis offentligt finansierat riskkapital till nytta vid nyetablering och 

expansion av innovativa småföretag på Åland. 

2.1 Det åländska näringslivet och dess kapitalförsörjning 
Åland har ett aktivt näringsliv med ett stort antal företag som – tillsammans med den 

offentliga sektorn – skapar de framtidsinvesteringar och de arbetsplatser som ett välutvecklat 

och livskraftigt samhälle förutsätter. I det följande redovisas det privata näringslivets 

huvudsakliga struktur med avseende på företag och branscher, samt deras utestående 

lånestock och dess fördelning på olika typer av krediter.  

Det privata näringslivet domineras idag av servicenäringar såsom sjöfart, juridiska och andra 

företagstjänster, handel, bank och försäkring m.m. Inom den mindre omfattande 

varuproduktionen märks särskilt tillverkningsindustrin, byggsektorn och primärnäringarna. De 

olika branschernas bidrag till den privata sektorns samlade ekonomi redovisas 2010 i Figur 1 

nedan.  

Figur 1. Näringslivets förädlingsvärde fördelat på bransch (procent) 

 

Åland har ett i förhållande till befolkningsunderlaget betydande antal privata företag och 

företagare med viktig verksamhet inom i stort sett samtliga delar av ekonomin. Ett begränsat 
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antal större företag främst inom sjöfart och finanssektorn dominerar näringslivet ifråga om 

både genererat förädlingsvärde och utbudet av arbetsplatser men den överväldigande 

majoriteten av de aktiva företagen utgörs av de små enheterna. Företagen med mindre än 10 

anställda år 2010 utgjorde upp emot 90 procent av företagen, en andel som snarare ökat än 

minskat under den senaste tioårsperioden. Inom branscher som bygg, handel samt företags- 

och personliga tjänster samt främst restaurangdelen av branschen hotell/restaurang har 

nettotillväxten i antalet nya företag varit störst. Nyetableringsaktiviteten tenderar att vara 

högst i de branscher som hör till de mest ”småföretagstäta” delarna av näringslivet. 

2.2 Företagens kreditbestånd 
Etablering av ett helt nytt företag kräver som regel någon form av kapital. I princip handlar 

det om av ägarkapital samt olika former av lån och krediter. Som framgår ovan är de flesta 

nya åländska företag verksamma inom tjänstesektorn men den stora efterfrågan på 

företagskrediter finns hos de större och mer etablerade företagen, se figur 2 nedan. 

Figur 2. Kreditbeståndet 2010 efter företagens storleksklass (antal personer) 

 

Företagen inom tjänstesektorn är till största del personalintensiva och kräver ofta relativt sett 

mindre startkapital än de mer kapitalintensiva företagen inom tillverkningssektorn.  De tre 

mest kredittyngda branscherna på Åland är – transportsektorn (inkl. sjöfart), 

tillverkningsindustrin (inkl. livsmedelsförädling) samt företagstjänster (inkl. IT-utveckling 

och support). Se figur 3. 
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Figur 3. De åländska företagens krediter år 2010 efter bransch  

 

Mikroföretagens mindre upplåningsbehov märks även om man tar hänsyn till deras ålder. Det 

finns även en del viktiga skillnader mellan mikroföretagen och de större bolagen beträffande 

vilka krediter man efterfrågar och använder sig av. De äldre och mer etablerade storbolagens 

krediter domineras sålunda av banklån och koncernintern skuldsättning. De minsta företagen 

har betydligt större skulder till delägarna, alltså den eller de entreprenörer som startat och 

driver företaget (Figur 4).  
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Figur 4. Kreditbeståndet efter företagens storlek och typ av kredit (1 000 EUR)  

 

 

2.3 Möjliga finansieringskällor  

Företag kan även få tillgång till externt ägarkapital, det finns privata investerare på Åland 

både privatpersoner och institutionella placerare. En del av dem är dock huvudsakligen 

intresserade av värdeskapande i mogna företag. Genom den investeringsstrategi som väljs för 

finansieringsinstrumentet i ERUF-programmet kommer hälften av investeringarna per enskild 

investering att genereras från privata investerare. 

Åländska företag har också tillgång till vissa marknadskompletterande 

finansieringsinstrument i form av vissa låne- och garantiprodukter genom det samarbetsavtal 

som Ålands landskapsregering har med Finnvera Abp. Finnvera är en statsägd 

specialfinansiär som erbjuder finansieringstjänster till finländska företag i form av olika lån, 

borgen och exportgarantier. Samarbetet anses idag täcka behoven från SMF av både lån och 

garantier. 
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2.4 Analys av utbud och efterfrågan på ägarkapital  
Den referensram som användes för analysen av riskkapitalmarknaden på Åland visar att 

kapitalförsörjning inte bara handlar om utbud, tillgängligt riskkapital utan även om tillgången 

på finansieringsfärdiga företag. En tunn marknad kännetecknas av svårigheten för kapitalet 

och företagen att mötas. Kostnaderna för att hitta varandra blir höga. Åland är ett litet 

samhälle. Det finns kapital på Åland men det uppfattas som konservativt och inte riskvilligt. 

Det finns en begränsad kompetens att värdera och bedöma affärsidéer. Det finns många 

företag, men bara ett fåtal företag med tillväxtambitioner, öppenhet för externt ägande och en 

affärsidé med höjd. Åland saknar många av de ingredienser som räknas upp som 

betydelsefulla för en expansiv väl fungerande privat riskkapitalverksamhet.  

Den informella kapitalmarknaden har enligt forskningen stor betydelse. Ett uttalat och 

strukturerat affärsängelnätverk saknas på Åland, samtidigt som finansiärerna säger att de har 

informella kontakter till och kännedom om investerare som de kan kontakta vid behov. Det 

saknas också arenor och rutiner för riskvilligt kapital och affärsidéer med höjd och potential 

att mötas i tillräckligt hög grad. Riskkapitalfonderna i närregionerna har visat sig spela en 

viktig roll i att utveckla och synliggöra sådana arenor och mötesplatser som sammanför 

företag med behov av riskvilligt kapital och investerare med riskkapital.  

Samtliga finansiärer lyfter i intervjuerna fram behovet av kunskap och kompetens och betonar 

humankapitalets stora betydelse. Genom Företagarskola, mentorskap, expertkunskap i 

styrelsearbete och nätverkande främjar man effektivt företagens utveckling. Företags 

kapitalförsörjning handlar sålunda om mycket mer än bara pengar. 

2.5 Slutsatser angående marknadsmisslyckanden och finansieringsgap 
Den översikt som gjordes i ÅSUB utredningen indikerar att kapitalförsörjningen till åländska 

företag i allt väsentligt fungerar väl när det gäller ”normala” företagskrediter, men att 

tillgången på genuint riskkapital är begränsad, att det behövs mer riskvilligt kapital. Det är 

dock omöjligt att med befintlig statistik utröna hur stort behovet av riskkapital är och gapet på 

en så liten marknad varierar i praktiken från år till år.  

Analysen i denna förhandsutvärdering pekar således på att det finns ett finansieringsgap att 

fylla, ett gap som inte marknaden klarar av att tillfredsställa. God tillgång till ägarkapital kan 

ha stor betydelse för kommersialisering av innovationer, som i sin tur kan bidra till 

strukturomvandling, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Landskapsregeringen har 

bedömt en satsning på finansieringsinstrument som en viktig insats för strukturfonderna för 

att realisera Europa 2020-målen om smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 

3. Identifierade behov och möjliga satsningar 2014-2020 
En genomförd SWOT analys för regionalfonden inför utarbetande av det Operativa 

programmet ”Entreprenörskap och kompeten” Ålands strukturfondsprogram 2014-2020  

identifierar bl.a. ett behov av kapitalförsörjning till små och medelstora företag genom 

kompetensförsörjning och kunskapsutveckling samt offentligt riskkapital för små 

tillväxtföretag med en ny, mer riskfylld affärsidé. 
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Särskilt lyfts nystartade företag upp och etablerade små tjänsteföretag inom s.k. nya branscher 

som upplevelseindustrin, omsorg och vård samt företag som drivs av inflyttade och unga 

företagare som vill expandera där kravet på säkerhet vid anskaffningar av externt kapital kan 

utgöra ett hinder. Utöver ett behov av att utveckla kunskaps- och humankapitalet när det 

gäller företagens kapitalförsörjningsbehov har det visat sig att det finns ett visst behov av 

marknadskompletterande kapitalförsörjning, inte minst beträffande nystartade tjänsteföretag 

med en ny mer riskfylld affärsidé med inriktning på tillväxt.  

Vägen från idé till kommersiell produkt d.v.s. de tidigaste stadierna av affärsutvecklingen 

innan marknaden, t.ex. i form av privata investerare, kan ta över, förutsätter tillgång till både 

kunskap som tillgängligt kapital. En viktig förutsättning för företagande, entreprenörskap och 

innovationer är risktagande, något som förutsätter goda finansieringsmöjligheter. I denna 

tidiga fas har offentlig finansiering en roll som komplement, eftersom privata aktörer är 

mindre benägna att investera när de kommersiella riskerna bedöms som höga och affärsidén 

svårbedömd. 

Erfarenheter från programperioden 2007-2013 har också visat att det funnits efterfrågan på 

finansiering för att utveckla affärsidéer men att dessa företag brottats med problem då det 

saknats rörelsekapital för att kommersialisera nya produkter/innovationer på marknaden och 

det krävs resurser för anställande av personal, marknadsföring och kontaktskapande 

verksamhet. 

4. Bedömning av mervärdet 
Bedömning av det mervärde som införandet av revolverande finansieringsinstrument i form 

av offentligt riskkapital kan medföra för företag och samhälle. 

Extern finansiering i form av venture capital innebär i högre grad än andra typer av finansiella 

instrument en möjlighet att också förbättra tillgången till affärskompetens och nätverk för 

portföljbolagens fortlöpande utveckling. På samhällsnivå kan venture capital-investeringar 

därför ha stor betydelse för kommersialisering av innovationer, som i sin tur kan bidra till 

strukturomvandling, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.  

Genom att investera tillsammans med det offentliga finansieringsinstrumentet finns möjlighet 

för de privata medinvesterarna att dela den finansiella risken (genom att inte själv behöva stå 

för hela investeringsbeloppet) och få en hävstång på investerade medel (ökad trygghet att 

kunna genomföra flera investeringsrundor i portföljbolaget). Offentliga saminvesteringar kan 

därför förväntas bidra till att attrahera privat kapital som inte skulle ha investerats i samma 

utsträckning utan instrumentet. Ett revolverande finansieringsinstrument innebär slutligen 

också en effektivare användning av EU:s regionalfondsmedel.  

5. Bedömning av tidigare erfarenheter 
Samlade erfarenheter från Sverige och Finland som också ingår i ÅSUB-rapporten visar 

sammanfattningsvis att satsningen på riskkapitalfonder där offentliga och privata investerare 

gemensamt och på lika villkor går in med ägarandelar i SMF hitintills har varit lyckad. Det 
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finns ett behov av ökade investeringar. Konstruktionen av fonderna fungerar väl, kravet på 

lika medfinansiering ses som en garanti för att investeringarna görs på marknadsmässiga 

grunder, och de privata investerarna är positiva till den ökade kunskap som fonderna medför. 

6. Investeringsstrategin 

6.1 Finansiell produkt och målgrupp  

I enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013 avses ett ekonomiskt bidrag lämnas till ett 

finansieringsinstrument som genomförs och förvaltas på regional nivå enligt artikel 38.1.b. 

Finansieringsinstrumentet utformas för att uppnå de specifika målen som anges i 

operativprogrammet ”Entreprenörskap och kompetens”, med finansiering ur regionalfonden 

under tematiskt mål 1: Att stärka forskning, tekniskt utveckling och innovation. 

Finansieringsinstrumentet som erbjuds är ägarkapital och riktas sig till små och medelstora 

tillväxtföretag vilka är i en sådd-, start eller expansionsfas av företagets livscykel och mogna 

små företag med nyutveckling. Åtgärden ska stöda strategin för smart specialisering
2
, vilket 

innebär att kärnkompetensen på Åland, de utvecklingsbara kringeffekterna och spin-off 

potentialen bearbetas och tillvaratas. Företagens förmåga till förnyelse av produkter och 

marknader stärks och fler produkter och tjänster kommersialiseras. 

Syftet är att hjälpa företag att utveckla mer innovativa produkter, processer, och tjänster 

inklusive marknadsföring samt diversifiera den regionala ekonomin genom nya verksamheter 

med hög tillväxt. Med innovation avses förnyelse i vid bemärkelse. Projekt som innehåller 

produkt- och/eller processinnovationer, som stöder innovationsstrategin för smart 

specialisering på Åland kan erhålla finansiering. Produktinnovationer omfattar materiella 

varor och/eller immateriella tjänster. Processinnovationer kan vara teknologiska och/eller 

organisatoriska sätt att producera varor och tjänster. Innovationer är inte bara den slutliga 

produkten utan det omfattar också själva innovationsprocessen som kan bestå av 

tillverkningsmetoder, affärsidéer och annat icke–materiellt.  Även idéer som det inte skulle 

kunna gå att ”skyddsmärka” alternativt patentera kan utgöra innovationer. 

6.2 Fas 
Behoven bedöms finnas i alla de tidiga faserna, sådd, start och expansion. Tyngdpunkten 

kommer att vara i startfasen. 

Målgrupp för insatsen är små
3
 och medelstora

4
 företag som vid tidpunkten för den första 

riskfinansieringsinvesteringen är onoterade och befinner sig i någon av följande 

utvecklingsfaser. 

Sådd - Företaget har inte varit verksamt på någon marknad.  

                                                           
2
 Ålands innovationsstrategi, Ålands landskapsregering 12.5.2015. 

3
 Små företag är företag som har högst 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 

miljoner euro per år. 
4
 Medelstora företag är företag som har högst 249 anställda och vars årliga omsättning inte överstiger 50 

miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro. 
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Start - Företaget har varit verksamt på en marknad mindre än sju år efter sin första 

kommersiella försäljning.  

Expansion - Företaget är äldre än 7 år och kräver en första investering som, på grundval av en 

affärsplan som utarbetats i avsikt att gå in i en produktmarknad eller geografisk marknad, är 

högre än 50% av deras genomsnittliga årliga omsättning under de senaste fem åren.  

6.3 Investeringsbelopp 
Finansieringsinstrumentet föreslås användas till investeringar i många företag med mindre 

belopp. Beloppen (Eruf- och nationell medfinansiering exklusive privat finansiering) kommer 

att ligga i spannet 50.000-200.000 euro inklusive följdinvesteringar. Tyngdpunkten kommer 

att ligga på mellan 100.000-150.000 euro och endast undantagsvis överstiga 200.000 euro. 

6.4 Pari passu eller asymmetri 
Finansieringsinstrumentet ska investeras på lika villkor, pari passu, som privat kapital. 

Finansieringsinstrumentet ska aldrig utgöra mer än 50 % i varje enskild investering i 

målföretag. Övrigt ägarkapital ska vara privat och då räknas inte målföretagets ägarinsatser. 

6.5 Mervärde 
De föreslagna satsningarna bedöms kunna komplettera andra former av offentliga insatser och 

bidra till en effektivare användning av EU:s regionalfondsmedel genom de möjligheter till 

revolvering som uppstår. Vid positiv avkastning kan pengarna återinvesteras för liknande 

ändamål. Genom satsningarnas inriktning på externt ägarkapital för innovativa små och 

medelstora företag (SMF) ökas inte bara tillgången till finansiering, utan företagens 

tillväxtmöjligheter stärks också genom bättre tillgång till affärskompetens och nätverk. 

6.6 Implementering av strategin och styrningsstruktur 
Landskapsregeringen i egenskap av förvaltande myndighet avser besluta om att anförtro 

genomförandeuppgifter till en aktör som bedriver sin verksamhet i form av ett privaträttsligt 

organ (artikel 38.4 b iii). När det gäller urvalet kommer det att ske genom ett öppet förfarande 

och med beaktande i övrigt av de kriterier som framgår av artikel 7 i kommissionens 

delegerade förordning (EU) nr 480/2014. 

6.7 Statsstödsregler 
Som framgått ovan är inriktningen att finansieringsinstrumentet ska verka i enlighet med ett 

pari passu-upplägg utan inslag av asymmetriska villkor till förmån för privata investerare. 

Förvaltningen av finansieringsinstrumentet kommer att utlysas genom ett öppet förfarande 

med ett tidsbegränsat projektuppdrag och där ersättningen utformas i enlighet med relevanta 

bestämmelser i gällande strukturfondsregler. Inslag av statsstöd i EU-rättslig bemärkelse 

saknas därmed i detta avseende. 

Eventuella inslag av statsstöd bedöms kunna hanteras inom ramen för EU:s allmänna 

gruppundantag, förordning (EU) 651/2014, företrädesvis bestämmelserna i artikel 21 om 

riskfinansiering eller artikel 22 om stöd till nystartade (inklusive innovativa) företag eller 

enligt regelverket om stöd av mindre betydelse s.k. de minimis-stöd. 
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7. Förväntat resultat 
Av det godkända Operativprogrammet ”Entreprenörskap och kompetens” framkommer de 

utfalls- och resultatindiaktorer som fastställts för investeringsprioriteringen ”Att främja 

affärsutveckling, tillväxt och innovationer” där det planerade finansieringsinstrumentet ingår. 

 

Resultat indikator Mätenhet Utgångs-

värde 

År Mål 

(2023) 

Källdata Rapportering 

(frekvens) 

Förädlingsvärde per 

arbetstimme för valda 

branscher (se programmet) 

€ 41,9 2010 

 

54,2  Statistikcentralen, 

ÅSUB 

 

2017, 2019 

 

 
Utfallsindikator  

 

Mätenhet Fond Målvärde  

(2023) 

Datakälla Rapport- 

ering 

frekvens 

Företag som får stöd Antal Eruf 25 Förvaltnings- 

myndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

Företag som får annat  

ekonomiskt stöd än bidrag 

(fin.instrument) 

 

Antal Eruf 20 Förvaltnings- 

myndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

Företag som får annat stöd  

än ekonomiskt stöd 

Antal Eruf 10 Förvaltnings- 

myndighetens 

uppföljningssystem 

 

Årligen 

Företag som infört nya  

produkter i företaget   

Antal Eruf 25 Förvaltnings- 

myndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

Företag som får stöd för att 

introducera för marknaden nya  

produkter  

 

Antal 

 

Eruf 

 

25 

Förvaltnings- 

myndighetens 

uppföljningssystem 

Årligen 

Privat investering som matchar  

offentligt stöd till innovations-  

eller FoU-projekt  

Euro Eruf 3,1 milj. € Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

Sysselsättningsökning i företag 

som får stöd  

Heltids- 

ekvivalenter 

män/kvinnor 

Eruf 10 Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

Programspecifik indikator      

Antal projekt för samverkan 

mellan näringsliv och högskola 

Antal  2 Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

Blivande nyföretagare i en 

företagskuvös 

Antal  10 Förvaltnings- 

myndighetens  

uppföljningssystem 

Årligen 

 

 

Genom utfallsindikatorer och kvantifierade målvärden kommer omfattningen på de konkreta 

aktiviteterna i programmet att följas upp. Med företag som får stöd avses det unika antalet 

företag som får stöd vilket inbegriper såväl finansiellt stöd som annat stöd än ekonomiskt 

bidrag (ett företag som erhåller både finansiellt och annat stöd än ekonomiskt bidrag räknas 
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som ett företag). Med företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag 

(finansieringsinstrument) avses de företag som förväntas erhålla offentligt riskkapital. 

Med företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd avses målgruppen för insatserna (företag) 

vilken erhåller annat stöd än ekonomiskt bidrag t.ex. kunskapsstöd och rådgivning. 

Vid urval av investeringsstrategi bör urvalskriterierna nedan för investeringsprioriteringen 

bedömas och beaktas. 

Särskilt mål: Att främja affärsutveckling, tillväxt och innovationer 

Urvalskriterier Bedömningskriterier 

1. Projektet leder till 

samverkan mellan 

företag och 

högskola/universit

et eller 

utvecklande av 

nationella och 

internationella 

samarbeten 

Projektet stöder smart specialisering genom att koppla ihop 
olika kompetensområden på ett nytt sätt. 
 
Projektet förbättrar Ålands beredskap att utveckla kompetenser 
inom forskning och innovation samt teknologiska förändringar.  
 
Projektet stöder ett samarbete mellan SMF och forsknings-, och 
utbildnings- eller utvecklingsinstanser. 

2. Projektet främjar 

innovation och 

stöder smart 

specialisering.  

 

Projektet stöder uppkomsten av för Åland ny affärsverksamhet. 
 
Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster (för 
Åland). 

 
Projektet stöder främjandet av företagens 
innovationsledningskapacitet.  

3. Projektet främjar 

företagens 

konkurrenskraft. 

Projektet stöder företagens internationalisering. 
 
Projektet främjar samarbete och nätverk mellan SMF företag. 
 
Projektet bidrar till ökat entreprenörskap och/eller 
intraprenörskap. 

4. Projektet främjar 

hållbar tillväxt 

Främjar en ökning av antalet 
miljöteknikföretag och/eller leder till mer miljöanpassad teknik. 
 
Projektet främjar jämställdheten mellan könen, och beaktar 
genus- och jämställdhetsaspekter i själva projektarbetet – i tex 
idéer, frågeställningar, problemformuleringar, dokument, 
rapporter, teorier, metoder, analyser, resultat, planer, riktlinjer, 
implementering, information och spridning av resultaten. 
 
Projektet stöder utvecklingen av koldioxidsnål 
affärsverksamhet. 
 
Projektet främjar lika behandling av olika gruppers (tex etnisk 
bakgrund, funktionshinder) behov av rådgivningsverksamhet. 
 
Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.  

Summa   
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8. Uppdatering av förhandsbedömningen 
Landskapsregeringen kommer i egenskap av förvaltande myndighet att vid behov genomföra 

en översyn och uppdatering av förhandsbedömningen i samband med att indikationer erhålls 

om att utbud och efterfrågan på lån, garantier och ägarkapital avsevärt förändras jämfört med 

den beskrivning och analys som återfinns i följande rapport. 


