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Resultat från den Praktiska verkstaden för de maritima näringarna på Åland 

15.12.2015  
 

Syftet med den Praktiska verkstaden den 15 december 2015 var att på basen av de fem valda 

fokusområdena från träffen den 29 september formulera aktivitetsplaner 2016 för varje område. 

Fokusområdena anger vad som bör hanteras för att skapa tillväxt i den maritima sektorn på Åland. 

För varje fokusområde finns det en arbetsgrupp som driver processen framåt under året. Hör gärna 

av dig till maritimt.natverk@regeringen.ax om du vill ansluta till någon grupp. 

 

Sammanfattning av mål och aktiviteter under år 2016: 

 

1. Samarbete och samverkan – Åland Maritime Network 

MÅL:  

- Tätare samverkan är det viktigaste målet. Företagen är intresserade att komma till skolorna 

och berätta om sin verksamhet.  

- Att kommunicera över gränserna; näringsliv-, utbildning- och politik 

- Företagsregister 

- Näringslivsdag, träff mellan företag och studerande 

- Fastslagna dagar, kvartalsvis, något företag vara värd för varje träff 

- Tema på lunchmöten, kort presentation kring temat, för att ha något att prata om kring 

lunchbordet 

- Attraktion att komma till Åland och studera 

- Examensarbeten skall med fördel göras i samarbete med företag. Påminna om lista på 

examensarbeten, företagen skall sedan sprida förfrågan till sina avdelningar för att bli 

påfylld.   

- Nätverkande sker på stora mässor ute i världen, skall ålandsbaserade företag, speciellt de 

små, samarbeta för att kunna vara med i en monter. 

 

AKTIVITETER: 

- Fyra tematräffar: Den första hålls 11 februari, de övriga i april, september och november 

o 19 minuters föreläsningar med intressanta teman, därefter nätverkslunch 

o Inte företagspresentationer 

o Dragplåster för att locka många som kommer för att nätverka 

 

2. Benchmarking och internationella partnerskap 

MÅL: 

- Att det maritima klustret växer 

- Öka klustrets internationella synlighet 

- Sno “beteenden”, t.ex. god samarbetsvilja i Norge eller Danmark 

- Fler internationella praktikanter till åländska företag 

- Erbjud importservice på plats i företagets exportland, mentor i företagets exportprocess 
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AKTIVITETER: 

- Erbjud shipmanagement-bolag incitament för etablering och expansion 

- Samla presentationer om alla maritima företag på Åland inklusive oberoende referenser 

på webben (hos HÅ?). Ta fram relevant klusterstatistik. 

- Identifiera företagen som är intresserade av Benchmarking och inom vilka områden. 

Formera nätverket. Bestäm cases, platser och tidsplaner. 

- Kartlägg när olika företag är beredda att ta emot internationella praktikanter och inom 

vilka områden (eg. rekryteringsinsats). Sammanställ informationen. 

- Utforma “paket” som kan erbjudas exportföretag med lokal importservice i landets 

exportdestination, definiera efterfrågan på exportmentorer. 

 

3. Kompetens och kompetensutveckling 

MÅL: 

- Utreda kompetensbrist, inom vilka områden saknas kompetens (förväntad kompetens). 

Vilken kompetens efterfrågas internationellt och i framtiden. 

- Var finns det kompetens? Utreda behov av samarbete med geografiska 

områden/personer/organisationer med hög kompetens. Typ av kompetens? 

- Utreda fortbildningsbehov 

- Utreda behov av grundexamen, nya utbildningar 

- Utred behov av utrustning och anläggningar 

- Forskningsområden? 

AKTIVITETER: 

- För varje punkt: 

 definiera områden och behov + förväntad effekt (enkät 1 går till hela klustret) 

 prioritera (enkät 2 går ut till hela klustret) + återigen förväntad effekt 

 val av åtgärd 

o förväntad effekt för Åland och medlemmar inom Ålands Maritima Nätverk 

och enskilda personer/företag 

 finansiera 

o välj metod för att verkställa 

 

4. Forskning och utveckling 

MÅL: 

- Samverkansmöjligheter för forskning och utveckling. För att få företagen och Högskolan 

att mötas inom fler områden. 

AKTIVITETER: 

- Forskningsföreläsningar på Sjöfartens dag - visa vad som är på gång på sikt 

- Roadshow angående examensarbeten 

- Simulatorn - energioptimering experiment 

- Fortbildning - andra föreläsningar  

- Använd M/S Michael Sars - försök och experiment 
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5. Varumärket maritima Åland – kommunikation och lobbying 

MÅL:  

- Utveckla Sjöfartens dag (Finlands viktigaste sjöfartsdag) 

- Fastställa gemensamma värdeord för den åländska sjöfartsnäringen 

AKTIVITETER: 

- Fortsätta utveckla Sjöfartens dag 

- Varumärkesdag för att fastställa gemensamma värdeord. Är det möjligt att skapa 

värdeord för den åländska sjöfarten? Kan bli ett intressant tankeexperiment.  Används 

och kommuniceras konsekvent. (t.ex. nischat, hållbart, pålitligt, kunnigt, etc.). 

- Undersökning görs under Sjöfartens dag. Deltagarna svarar på vad de förknippar Ålands 

sjöfart med. 

- Skapa bättre förutsättningar för kryssningsfartygen att besöka Åland 

- Ge ut tidningen Ålands Sjöfart (kommer ut 4 gånger per år). Lyfta fram branschens 

aktörer, även de små. 

- Hemsidan www.sjofart.ax knutpunkt för den åländska sjöfarten 

- Utveckla/förstärka våra kontakter till industrin. Kontakter skapar affärer. Tag med hela 

storyn om Åland i de kontakterna. 

 

 

 


