
SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN. 

 

Programmet som delfinansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 

Europeiska socialfonden (ESF) har nu genomförts under fyra år med början år 2015. 

Genomförandet med aktiva projekt påbörjades fullt ut under 2016.  

 

Programbudgeten uppgår till drygt 10 miljoner euro varav hälften finansieras från fonderna och 

den andra hälften från Ålands landskapsregering.   

 

Vid utgången av år 2018 har landskapsregeringen fattat beslut om drygt 8 miljoner euro eller 

80 procent av programmets budget. En tredjedel eller 35 procent har verkställts och nått 

slutmottagarna. I dagsläget återstår programfinansiering huvudsakligen inom finansierings-

instrumentet offentligt riskkapital.  

 

Drygt 3 miljoner euro är öronmärkt till Ålands Utvecklings Ab som förvaltare av 

finansieringsinstrumentet ”Offentligt riskkapital”. Bolaget har hittills investerat riskkapital i sju 

bolag om knappt 0,4 miljoner euro.  Budgeten för de övriga projektstöden är uppbokade till 99 

procent.  

 

Projekten med finansiering från regionalfonden är inriktade på tillväxt, innovation och 

konkurrens i små och medelstora företag på Åland. De preliminära resultaten för projekten visar 

att dessa är på rätt väg och till vissa delar är målsättningarna redan uppnådda. Vid utgången av 

2018 har 236 små och medelstora företag på Åland få ta del av de pågående projektens 

aktiviteter och kunskapsstöd. 119 av dessa företag är att betrakta som nya d.v.s. de har inte varit 

aktiva på marknaden längre än tre år.  

 

En tredjedel av de deltagande företagen avser introducera en ny produkt/tjänst i företaget och 

knappt en tiondel avser introducera den på marknaden utanför Åland.   

 

För finansiering från socialfonden ska projekten vara inriktade på arbetslöshet – framför allt 

hos unga, rörlighet på arbetsmarknaden, inklusion, kompetenshöjning av arbetskraften eller 

utbildningssystem. Preliminärt kan sägas att projekten till vissa delar redan uppnått och tom. 

överträffat målen, medan andra mål visat sig vara svåra att nå. Per den sista december 2018 har 

åtta projekt helt genomförts och sex stycken är pågående. Ytterligare ett projekt på-börjades 

efter årsskiftet. 

 

I april 2019 lämnade programmets utvärderare Nordregio sin andra delrapport. 

 

I sina slutsatser säger utvärderarna att programmet är på rätt väg när det gäller att nå 

programmålen, och både Eruf och ESF innefattar innovativa och inkluderande projekt och 

aktiviteter som bidrar till att nå målen. Strukturfondsprogrammet på Åland, speciellt Eruf-

delen, har bistått med stöd till flera ”profilprojekt” som vänder sig till en bred målgrupp och 

med förmåga att samla en stor mängd åländska företag och andra aktörer. Med tanke på 

inklusiviteten i programmet ser den valda strategin ut att ha lyckats bra hittills. Programmet har 

redan nu nått en bred kategori av aktörer - ett resultat som skulle ha varit svårt att uppnå med 

enbart projekt som drivs av enskilda företag och organisationer med fokus på enstaka 

nischprodukter eller service.   

 

Det åländska finansieringsinstrumentet (riskkapitalfonden) har hittills tagit tio styrelsebeslut på 

investeringar utav vilka sju är investeringsbeslut (betalt aktiekapital). Investeringsbeslut, 



tillsammans med förvaltnings-arvodet, omfattar bara ungefär 20 % av de tre miljoner euro som 

har reserverats för företag med medel ur riskkapitalfonden. Utvärderarna anser man kan 

ifrågasätta realismen i att investera 100 % av medlen reserverade i riskkapitalfonden före slutet 

av programperioden utan att vidta ökade åtgärder i marknadsföring av det finansiella 

instrumentet och ett ökat antal fördjupade förhandlingar med potentiella portföljbolag. 

Villkoren som ges för det finansiella instrumentet spelar också en väsentlig roll - ett vanligt 

banklån med låg ränta kan visa sig vara ett mer lockande alternativ för många företag.  Det 

finns ett tydligt behov för ytterligare kommunikation och en fördjupad lärandeprocess för att 

öka investeringstakten inom det finansiella instrumentet.  

 

Utvärderarna rekommenderar ytterligare mera rådgivning och information kring uppföljning av 

projektstödens indikatorer, fokusering på kortare handläggningstider för utbetalningar samt 

kommunikation och feedback kring de IT-svårigheter som uppstått i programgenomförandet.  

 

Nästa utvärderingsrapport kommer i form av en slutrapport under våren 2022. 

 

Projektverksamheter 

 

Högskolan på Åland startade upp Business Lab Åland redan 2015 och har sedan dess fortsatt 

med att erbjuda plats för driftiga entreprenörer som vill utveckla sitt företag med tydlig 

tillväxtambition. Deltagarna i projektet erbjuds partnerprogram, individuell och gruppvis 

coachning samt hjälp med marknadsföring och PR.  Arbetsmetoderna har under 2018 ytterligare 

utvecklats med seminarier och agila träffar för att bygga nätverk. Deltagarnas produkter har 

utvecklats inom området försäljning gällande digitala applikationer, webbaserad transporttjänst 

och lokala turistkoncept. Sammanlagt 22 företag har varit delaktiga i projektet och sedan 2017 

har åtta nya företag fått plats i projektet. Ett flertal nationaliteter är representerade bland 

företagarna. Nya produkter är relaterade till hälsa, konsulttjänster och arrangemang av 

evenemang. Målsättningen för företagen är att introducera sin produkt och tjänst på marknaden 

dvs sälja. I några av företagen kan även noteras en ökad sysselsättning vilket är ett annat av 

programmets målsättningar. Under året har företagen i större utsträckning nyttjat det nätverk 

av partners som finns i projektet. Samarbete har även skett med företagsrådgivare på Ålands 

Näringsliv för att hitta potentiella företag till projektet. Projektet pågår t.o.m. år 2021. 

Under 2018 har Högskolan på Åland fortsatt arbeta med mjukvaruutveckling samt 

långtidstester av mjukvara, elektronik och mekanik inom projektet ”Åland Sailing Robots”.  

Projektets målsättning är en mobil plattform, som är autonom och använder vind- och sol som 

energikälla. Projektet är tvärvetenskapligt och knyter samman bland annat maskinteknik, 

sjöfart, elektroteknik och informationsteknik. Arbetet har skett i samarbete med åländska 

företagare och forskningsexpertis. Seglande robotar har potential att bli ett kostnadseffektivt 

och miljövänligt alternativ för havsforskning, övervakning och vissa transporter. Projektet 

främjar tillväxt genom samverkan med näringslivet. I anslutning till projektet utvecklas en ny 

produkt, en solpanel som följer solen, avsedd för montage på flyttbara/rörliga objekt såsom 

fritidsbåtar, husbilar eller husvagnar. Projektet kommer att slutredovisas under 2019. 

Ålands Näringsliv r.f. driver projektet ”Att utveckla framtidens företag” med en mångsidig 

verksamhet kring rådgivning och affärsstöd till de åländska företagen. Projektet har efter tre 

verksamhetsår involverat totalt 203 företag vilka erbjudits starta eget och företagsrådgivning, 

affärsnätverk, affärsutveckling och föreläsningar. De som gått företagarskolan 2017 önskade 

en plattform för att kunna fortsätta dialog, nätverkande och att inhämta kunskap. Det resulterade 

under 2018 i ett nytt nätverk ”Nya företagare”. Under året har entreprenörskaps-undervisning 



erbjudits till studerande vid Ålands Gymnasium för att väcka intresset hos ungdomar att bli 

företagare. Projektet pågår ännu fram t.o.m. år 2020. 

 

Ålands Teknologi- och energicentrum (Åltec) har under 2016-2017 bedrivit ett 

utvecklingsprojekt med fokus på att förstärka konkurrenskraften hos den breda basen av SMF. 

Projektet har lagt grunden för att utveckla energirådgivningstjänster inom ramen för 

energikontor på Åland och samtidigt deltagit i arbetet med att lyfta fram Åland som ett möjligt 

testområde för smarta energisystem i ett stort landsomfattande projekt för en smart 

energiplattform. Idag drivs arbetet vidare inom FLEXe demo-projektet 

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/flexe-demo-projektet som 

syftar till att göra Åland till en testplattform för smarta elnät med 100 % förnyelsebar 

elproduktion. 

 

Inom de områden som finansieras av socialfonden har två projekt slutförts under året. Det ena 

var ett projekt som drevs av Emmaus Åland, kallat ”Emmaus Returcafé” och syftade till att ge 

framför allt långtidsarbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det andra var 

ett projekt som lyfte fram återvinning, i första hand textilier. Mise var projektägare och projektet 

byggde vidare på den förstudie de gjorde år 2016. Sammanlagt deltog 60 personer i dessa 

projekt.  

 

Inom det särskilda målet ämnat att minska arbetslöshet, påbörjades ett projekt som drivs av Ung 

Resurs r.f. i somras. Syftet är individuella och flexibla insatser för att motarbeta 

långtidsarbetslöshet, framför allt hos unga.  

 

Medis projekt inom det särskilda målet som ska minska risken för marginalisering pågick under 

året och fortsätter hela 2019. Mises projekt avslutades under året och som resultat finns nu ett 

system för att minska på avfallet och öka återanvändningsgraden av olika material, i första hand 

textil. 20 procent av socialfondsbudgeten är öronmärkt för det här särskilda målet. 

 

Det särskilda målet kallat Uppgradering av kunskaper, färdigheter och kompetens hos 

arbetskraften har lockat flest ansökningar och under 2018 pågick sex stycken projekt. Ålands 

Yrkesgymnasium driver tre olika projekt av vilka två syftar till kompetenshöjning hos lärare 

och personal genom dels skapande av rutiner för utbildning av examensmästare, dels det andra 

projektet som syftar till att skapa förutsättningar för att bedriva undervisningen ur ett mer 

helhetsperspektiv. Det tredje projektet som ägs av Yrkesgymnasiet har som mål att fortbilda 24 

mathantverkare och är ett samarbete med hela Svensk-Finland. Företagsam skärgård driver ett 

kompetenshöjningsprojekt riktat till företag i skärgården. Energi- och miljötekniska föreningen 

EMIL påbörjade ett projekt på hösten och syftet med det projektet är att höja kompetensen inom 

miljösäkerhet bland de anställda i de olika medlemsföretagen. Det minsta projektet inom detta 

särskilda mål drivs av Inpex Ab och syftet är att bygga kompetens hos personalen i hållbart 

tänkande och kvalitetsledningssystem.  

 

Det fjärde särskilda målet, Flexibla och relevanta utbildningssystem hade under året ett aktivt 

projekt. Det ägs av Ålands landskapsregering och ska skapa ett system som ger 

studievägledarna mera verktyg för sin verksamhet och samtidigt förbättra samarbetet mellan 

olika myndigheter. 
 

https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/flexe-demo-projektet

