
Åland Maritime Network 

Praktisk workshop 20151215 



Agenda för dagen 

• Introduktion 

• Åland Maritime Network - Processupplägg 

och mål med ÅMN 

• Aktivitetsplan per utvecklingsområde 

-----Kaffe under arbetet! ------- 

• Presentation och summering – vad händer 

nu?  

 
 



Åland Maritime Network 

Processupplägg , syfte och mål 



Mötet i september visade… 

• Det finns en vilja och ett behov av att  

systematisera arbetet i det maritima 

klustret. 

• Konsekvens: Vi behöver skapa en 

klustermotor/funktion för att driva ÅMN-

relaterade frågor. 

• Lösning: ettårig process för att identifiera 

uppgifter och former för nätverket 

 



Processen 2016 

15/12: Ramverk. plan för ÅMN och för prioriterade 

utvecklingsområden 

4/3 9-12. Rapport & finjustering av mål och aktiviteter 

12/5. Halvtid: revidering av mål, ansökan 

finansiering Var står vi? Vilka utv.områden lever? ÅSUB-

fakta in i processen – hårda klusterfakta. Rev av mål på 

ÅMN-nivå, start på områden för ansökan finansiering.   

16/9 9-12. Deadline för aktiviteter i utvecklingsområdena  

15/12 13-17 + afterwork. Summering, övergång från 

process till löpande verksamhet 

 



Processorganisation 

• Sex fokus- eller 

utvecklingsområde

n för nätverket 

• En arbetsgrupp för 

varje 

• Arbetsgrupperna 

tillsammans = 

ÅMN 
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Åland Maritime Network  



Tillbakablick kreativ workshop 



Sex ”framvaskade” områden 

• Samarbete och samverkan – Åland 

Maritime network  

• Benchmarking och internationella 

partnerskap 

• Kompetens och kompetensutveckling 

• Forskning och utveckling 

• Strukturella förutsättningar 

• Varumärket maritima Åland – 

kommunikation och lobbying 

• ,  
 

 
 



Som blir fem idag… 

• Samarbete och samverkan – Åland 

Maritime network  

• Benchmarking och internationella 

partnerskap 

• Kompetens och kompetensutveckling 

• Forskning och utveckling 

• Strukturella förutsättningar 

• Varumärket maritima Åland – 

kommunikation och lobbying 

• ,  
 

 
 



Åland Maritime Network 

Processupplägg , syfte och mål 



Samarbete och samverkan (gul) 

• Sprida goda exempel internt 

• Tätare samverkan och dialog mellan näring, 

utbildning och offentlighet 

• Frukostträffar  

• Nätverksträffar för leverantörer 

• Alumninätverk för Ålandsutbildade 

• Job rotation mellan företag 
 

 
 



Benchmarking och internationella 

partnerskap (orange) 

• ”Omvärldsspaning” 

• ”industrispionage” 

• ”sno idéer från andra” 

• ”ökat samarbete med Finnpro / Visit 

Finland” 

• ”kunna trenderna i omvärlden”,  
 

 
 



Kompetens och 

kompetensutveckling (grå) 

• Språk 

• Specifika utbildningar inom Ålands 

styrkeområden  

• Tätare samverkan mellan utbildning och 

näringsliv 
 

 
 



Forskning och utveckling (blå) 

• Robotik 

• Autonoma fartyg 

• Framdrift och energi 

• Fartygsdrift i skärgårdsmiljö 

• Elektroteknisk ingenjörsutbildning 

• Trim- och driftsoptimering 

• Bokningssystem 

• Snabb turn-around 

• LNG-Drift 

• Maritim försäkring.  
 

 
 



Varumärket maritima Åland – 

kommunikation och lobbying (grön) 

• Att göra Åland attraktivt för studenter, 

företagsetableringar och investerare inom 

den maritima sektorn lyfts upp som en 

viktig förutsättning för tillväxt: 

– ”Incitament för etableringar av maritima 

företag” 

– ”exportsäljare” 

– ”skapa hype runt Åland som The agile 

islands”   
 

 
 



Uppgiften nu – projektplan  för 

varje område tom. 16/9 

• Mål och mätning/indikatorer.  

– Vad ska vi uppnå, hur mäter vi det? 

• Aktiviteter 

– Vad ska vi göra för att uppnå målet? Ansvarig, 

tidsplan, deadline,  

• Arbetsformer för gruppen 

– När ses vi, vem är sammankallande? 

– Bemanning – behövs fler aktörer? Vilka?  

• Resursbehov?   
 

 
 



Medskick 

• Vissa konkreta insatser kan säkert göras, men i 

många fall är sannolikt förundersökningar 

lämpligast 

• Att formera nätverk runt utvecklingsområdet 

kan vara en insats i sig 

• Använd mötena 4/3 samt 12/5 som milestones 

– vad ska ha hänt till dess? 
 

 
 



Slutdiskussion 



Utvecklingsområdena 

1. Håller ”vårt” utvecklingsområde? Ska det 

formuleras om, strykas eller slås ihop med 

något annat? 

2. Har vi identifierat något mer 

utvecklingsområde?  
 

 
 



Processen 2016 

15/12: Ramverk. plan för ÅMN och för prioriterade 

utvecklingsområden 

4/3 9-12. Rapport & finjustering av mål och aktiviteter 

12/5. Halvtid: revidering av mål, ansökan 

finansiering Var står vi? Vilka utv.områden lever? ÅSUB-

fakta in i processen – hårda klusterfakta. Rev av mål på 

ÅMN-nivå, start på områden för ansökan finansiering.   

16/9 9-12. Deadline för aktiviteter i utvecklingsområdena  

15/12 13-17 + afterwork. Summering, övergång från 

process till löpande verksamhet 

 



Utvecklingsområdena 

1. Håller ”vårt” utvecklingsområde? Ska det 

formuleras om, strykas eller slås ihop med 

något annat? 

2. Har vi identifierat något mer 

utvecklingsområde?  

3. Är processen rimlig, och fungerar med vårt 

utvecklingsområdes plan?  

 
 

 
 



Att skapa samverkan 

Stort personligt 
engagemang 

Litet personligt 
engagemang 

Öppenhet 

ej relevant 
Stor 
öppenhet 

Informationsutbyte 

Samverkan 

Informations- 

utbyte 

Samarbete 



23 

Faktisk utveckling 

Resultat 

Historiskt resultat 

Förväntat resultat 

Uppstart 

Tid 
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Faktisk utveckling 

Resultat 

Historiskt resultat 

Förväntat resultat 

Uppstart 

Tid 

Anpassningskostnader 



Hugga is eller vara med och bygga en 
internationell ”mega-atraktion”? 

  25% hakar på direkt 

 50% avvaktar på läktaren 

 25% går inte ens på matchen 


