
Ålands Maritima Nätverk 
Strategisk workshop 20160304 



Startpunkt - kreativ workshop 



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 

 



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 

• ,  
 

 
 



Varav fem överlevde 

• Samarbete och samverkan – Åland 

Maritime network  

• Benchmarking och internationella 

partnerskap 

• Kompetens och kompetensutveckling 

• Forskning och utveckling 

• Strukturella förutsättningar 

• Varumärket maritima Åland – 

kommunikation och lobbying 

• ,  
 

 
 



Fortsättningen - praktisk workshop 

• Framtagande av en aktivitetslista för de fem 

områdena – vad kan vi börja göra? 

• Aktiviteter identifierade – några 

genomförda redan.   
 

 
 



Strategisk workshop 

Syfte – skapa en 

plattform för Ålands 

maritima nätverk 



Agenda för dagen 

• Introduktion 

• Våra föreläsare: 

1. Internationella erfarenheter av nätverksarbete. 

Bengt Avellan, VD på HP Kyla och Värme 

2. CBP som möjlighet för ÅMN. Ester Miiros, 

Information Officer på Central Baltic Programme 

Åland Contactpoint. 

• Workshoparbete – identifiera det strategiska 

ramverket för ÅMN 

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

• Presentation och summering – vad händer nu?  

 
 



Internationella erfarenheter av 

nätverksarbete 
Bengt Avellan, VD på HP Kyla och 

Värme 



Megatrender  
& 

Internationella Nätverk 

Bengt Avellan 



B. Avellan - Resumé i korthet 

HP Kyla & Värme Ab: VD 

VIA Group Oy: Strategikonsult  

Marimatic: Vice President  

Roadscanners: Vice President 

Halton Oy: Divisionsdirektör 

Siemens Building Technologies: VD 

Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy: VD 

Landis & Gyr Europe AG: Processchef 

Oy Landis & Gyr Finland Ab: projekt-, marknadsförings- & IT-chef 



Megatrender 

Globalisering  

Digitalisering  

Climate change  

Demografi 



Vad det maritima handlar om 

1. Logistik, dvs att flytta mänskor eller varor från punkt A till 
punkt B 

2. Att utvinna något ur det maritima som t.ex. Fisk & olja 



Hur kommer trenden att påverka verksamhetsområdet? 

Hur kommer den att påverka vårt förhållande till våra kunder och övriga aktörer? 

Vilka nya serviceformer och koncept bör vi utveckla? 

Vilka nya kunnanden och organisatoriska kompetenser bör vi utveckla? 

OMVANDLA INSIKT TILL FÄRDIGHETER 

MEGATREND ATT ANALYSERA 



MEGATREND ANALYS 

MEGATREND: Globalisering 

• Tillgång till nya marknader, större leverantörsurval, ingen skyddad  

”hemmamarknad” 

• Tillgång till lägre produktionskostnader – krav på produktivitet 

• Turismen ökar 

• Ökad efterfrågan & snabb kopiering  – produkter, service & hållbara  lösningar 

• Kunderna agerar globalt, pristransparens & större priskonkurrens 

• Kundernas globala köpnätverk sätter press på mera tilläggsvärde 

• Lokal teknisk dokumentation & support 

• Effektivare produktionsprocesser 

• Snabbare responstider 

• Harmoniserade priser 

• Inte bara produkter utan också after sales service och koncept 

• Internationellt logistikkunnande 

• Förståelse för kulturella skillnader 

• Kompetens för att strukturera marknadsinformation, konkurrens, säljkanaler mm. 

• Identifiering av kundkrav och hur integrera dessa i egna processer 

A. INVERKAN  

PÅ INDUSTRIN 

B. INVERKAN  

PÅ 

KUNDGRÄNSSNITTET 

C. BEHHOV AV NYA  

KONSEPT, PRODUKTER 

& PROCESSER 

D. BEHOV ATT  

UTVECKLA NYTT 

KUNNANDE &  

KOMPETENSER 



Trend #1 ... Trend # N SLUTSATSER 

Slutsatser Summa av inverkan på  

verksamhetsområdet 

Hur kommer trenden att påverka  

verksamhetsområdet? 
Hur kommer trenden att påverka  

verksamhetsområdet? 

Hur kommer trenden att ändra kontakten  

med kunderna? Slutsatser 
Summa av inverkan på  

vårt kundgränssnitt 
Hur kommer trenden att ändra kontakten  

med kunderna 

Slutsatser Vilka nya produkter, service och koncept  

bör vi utveckla? 

Summa av inverkan  

på produkter, service  

och koncept 

Vilka nya produkter, service och koncept  

bör vi utveckla? 

Vilka nya kompetenser och  

organisatoriska kunnanden bör vi  

utveckla? 

Summa av inverkan  

på krav av kunnande  

ock kompetens 

Vilka nya kompetenser och  

organisatoriska kunnanden bör vi  

utveckla? 
SLUTSATSER! 

SAMMANDRAG 



60’ Telex - Mainframe  
80’ Telefax 
90’ Internet 
80’ - 20xx ARP – NMT – GSM – xG 

 
Hela världens information i din  
”smart-mobil” 

Näthandel alibaba.com  

Ny förtjänstlogik, t.ex. 

Über fakturering för tjänster utan investering i taxibilar 
Airbnb, logitjänster utan hotell 
Wolt, mattransport utan restauranger eller kök 

Digitalisering 

http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId&amp;SearchText=marine


Globalisering 

• Gränserna suddas ut 

• Över 99% av alla finansiella transaktioner är ”spekulativa” dvs. 
Är varken betalningar för tjänster eller produkter 

• Varor produceras där totalkostnaderna är billigast och de  
politiska riskerna acceptabla 

• Varor transporteras till lägre enhetskostnader runt jordklotet i 
en snabbt stigande takt 

• Värdekedjan förändras 

– Idé – produktutveckling- design –produktion – marknadsföring – 
försäljning 

– Saemangeum 

https://www.youtube.com/watch?v=-mm1Km3Dbjw


Globaliserad skeppsbyggnad 
Saemangeum, Syd-Korea 



Climate change 

• Klimatet förändras, kan vi påverka det? 

• Största delen av jordens befolkning lever på breddgrader med  
kylbehov. Stigande temperaturer genererar ökat kylbehov =>  
ökat energibehov 

• Ett förändrat klimat öppnar nya transportvägar och nya  
områden 



Demografi 

• Västvärlden håller på att föråldras 

• Längre livslängd i kombination med ökad välfärd genererar 
nya marknader för turism 

• Ökad efterfrågan på ”Hospitality” service inkluderande  
kryssningsfartyg 

• Växande marknad för service, speciellt hälsorelaterad service 



Hur bygga upp nätverk? 

Bara att boka biljett! 



ALASKA (USA) 

CANADA 

UNITED STATES AMERICA 

MEXICO 

GREENLAND(DENMARK) 

ICELAND 

UNITED  

KINGDOM 

CENTRAL  

AFRICAN  

REPUBLIC 
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GUYANA 

SURINAME 
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ECUADOR 

PERU 
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Agenda för Business Delegation 

Day 1 
Helsinki - Riyadh 

Day 2 
Riyadh 

Day 3 
Riyadh – Abu Dhabi 

Day 4 
Abu Dhabi 

 

 

 

 

 
Departure from Helsinki  
for Riyadh 

 
Arrival in Riyadh 

Internal Briefing Session 
for the Delegations 

 
Business Seminar 

 
B2B Meetings for  
Companies 

 
Official Meetings  
according to requests of  
the delegates 

 
Networking Dinner 

 

 

Official Meetings according  
to requests of the delegates 

 
Company Visit 

 
Departure from Riyadh for  
Abu Dhabi 

 
Dinner 

 

 

 

Internal Workshop 

 
Official Meetings according  
to requests of the delegates 

 
Reception 

Day 5 
Abu Dhabi - Kuwait 

Day 6 
Kuwait 

Day 7 
Kuwait - Helsinki 

Departure from Abu 
Dhabi for Kuwait in the  
morning 

 

Official Meetings  
according to requests of  
the delegates 

Internal Workshop  

Dinner 

Official Meetings  
according to requests of  
the delegates 

 

Business Seminar 

 
B2B Meetings for  
Companies 

 
Networking Reception 

 

 

 

Departure from Kuwait for  
Helsinki 

 
Arrival in Helsinki 



… eller så bjuder man in seglare till 
tävling! 



HP Energy Solutions 

• HP Energy Solutions utför energianalyser samt förbättringar  
av energianvändning på fartyg till den del inte har att göra  
med framdriften. 

• Har utfört analyser och installationer för förbättringar på ett 
antal fartyg. 





 Central Baltic Programme  som 

möjlighet för ÅMN.  
Ester Miiros, Information Officer på Central 

Baltic Programme  

Åland Contact Point 



Central Baltic-programmet 2014-2020 
- ett medel för en stärkt plattform? 
 
Ester Miiros, Information Officer 
Contact Point Åland    4.3.2016 

CentralBaltic Central Baltic Programme www.centralbaltic.eu 



Central Baltic Programme 2014-2020 
EU-finansiering för gränsöverskridande utvecklingsprojekt  

30 

• Ett av 60 olika INTERREG-program 

• Utifrån Europa 2020 and Östersjöstrategin  

• 115 miljoner € 

• Medfinansiering: 

75% (Finland/Åland & Sverige) 

OBS! Åland egenfinansiering special 

• Relevanta partner från minst två länder 

• Det gränsregionala samarbetet skall visa på ett tydligt 
mervärde och ge hållbara resultat  

 



Networking 
Learning from 

each other 

Working on 
joint problems 
/opportunities 

31 

Från träffen 15.12, Att skapa samverkan 
 

Från ”Informationsutbyte” till ”Samarbete” till 

”Samverkan” med öppenhet och engagemang 



New knowledge  

intensive companies 

More entrepreneurial 

youth 

More exports by the 

Central Baltic companies 

to new markets 

Natural and cultural 

resources developed 

into sustainable 

tourist attractions 

Sustainably planned 

and managed marine 

and coastal areas 

Better urban planning 

in the Central Baltic 

region 
 

Reduced nutrients, 

hazardous substances 

and toxic inflows to 

the Baltic Sea 

 

Improved transport 

flows of people and 

goods 

Improved services of 

CB small ports for 

mobility and tourism 

More people 

benefiting from 

stronger CB 

communities 

More aligned 

vocational education 

and training 

programmes 

Competitive economy  
of the region 

(29 meur) 

Sustainable use of  
common resources 

(37 meur) 

Well-connected  
region 

(37 meur) 

Skilled and socially 
 inclusive region 

(12 meur) 

Access to and use and quality of ICT 

The shift towards a low-carbon economy  

32 

Här är programmets fyra prioriteringar på 

engelska och hur mycket pengar som budgeterats 



Fyra prioriterade områden 

1. Stärkt konkurrenskraft i regionen  

• Nya kunskapsintensiva företag; Fler entreprenöriella 
ungdomar; Ökad export utanför EU 

2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser 

• Hållbara turistattraktioner; Bättre havs- och 
stadsplanering och förvaltning; Mindre övergödning och 
giftiga ämnen i Östersjön  

3. Ökad tillgänglighet i regionen 

• Förbättrade transportflöden för varor och gods 

• Bättre små gästhamnar - fler turister 

4. Stärkt kompetens och ökad samhällsgemenskap 

• Mer inklusion av utsatta grupper; Bättre yrkesutbildning 
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Mycket attraktiv finansiering 
 

> Hård konkurrens 
> Vem uppnår målen? 

• First Call: 177 ansökningar > 42 godkända projekt  

• Second Call: 148 ansökningar > 7 godkända och 21 
vidare (slutligt finansieringsbesked i juni) 

 

• Third Call öppnar i januari 2017 

34 



SO 1.1 New Central Baltic 
knowledge intensive companies 

This specific objective aims to exploit the 
opportunities of “green, “silver”, “blue” economy. 
Knowledge intensive enterprises are the ones with a 
potential to grow and internationalise, aiming to 
achieve higher value added than the regional average.  

Another aim is to target challenges related to the 
sustainability of the businesses operating in sparsely 
populated, rural, peripheral, isolated island and 
archipelago communities or with seasonal activities. 
The aim is also to achieve the creation of new joint 
Central Baltic enterprises and co-operation between 
new enterprises in the Central Baltic region. 

35 



STARPABS 

Startup Passion in Baltic Sea Region 

To raise awareness and interest towards entrepreneur-
ship among university students and help them to build 
international teams around their business ideas.  

SPECIFIC OBJECTIVE: 1.1 New Central Baltic knowledge intensive companies 

 

Lead Partner: Cursor Oy, Kotka-Hamina Regional Development Company, Kotka, Finland 

Project partners: Tallinn University, Tallinn, Estonia|Kymenlaakso University of Applied Sciences, Kotka, Finland|Stockholm School of 

Economics in Riga, Riga, Latvia 

 

OBJECTIVE 

RESULT 

10-15 new knowledge intensive cross-border 
companies and 5-6 cooperation agreements have been 
established.   

Photo: visitestonia.com 



BELT              

Baltic Entrepreneurship Laboratories 

To create new joint Central Baltic companies and cooperation 
between start-ups in the Central Baltic region by developing 
joint and cooperating business opportunities under the theme 
of “Smart City”. 

SPECIFIC OBJECTIVE: 1.1 New Central Baltic knowledge intensive companies 

 

Lead Partner: The Baltic Institute of Finland, Tampere, Finland 

Project partners: New Factory Ltd., Tampere, Finland|Norrköping Science Park / Demola East Sweden, Norrköping, Sweden| 

Latvian IT Cluster / Demola Latvia, Riga, Latvia|Laurea University of Applied Sciences/Spinno Enterprise Center, Vantaa, Finland 

Associated partners: Tampere Region Economic Development Agency Tredea, Tampere, Finland|The City of Tampere, Tampere, 

Finland|Jūrmala City Council, Jūrmala, Latvia 

OBJECTIVE 

RESULT 

At least 5 joint and 10 co-operating knowledge intensive 
enterprises. The project will support 30 new knowledge 
intensive enterprises in the Central Baltic region. 

Photo: BELT 



SO 1.3 More export by the Central 
Baltic companies to new markets 

This specific objective aims to support the Central 

Baltic SMEs to enter into new markets outside the 

EU/EFTA with focus on innovation, product 

development and internationalization. 

Here a cluster-based approach for cooperation is used 

promoting cooperation between already established 

clusters forming “meta-clusters” in order to enable 

the SMEs to enter to new markets with new or 

adapted products and services. 

(Focus on identifying markets and concrete activities 

for sales) 
38 



CB2East         

Central Baltic Cleantech Clusters expanding to 

East of EU markets 

To strengthen the Central Baltic Region’s economic 
competitiveness by creating commercially targeted open 
innovation platforms between Latvia and Finland.  
The focus areas are in sustainable eco-efficiency and water 
expertise solution needs in North-West Russia and Central 
Asia.  
 

SPECIFIC OBJECTIVE 1.3. More exports by the Central Baltic companies to new markets 

Lead Partner: Finnish Water Forum, Helsinki, Finland 

Project partners: Green Net Finland, Vantaa, Finland|Latvian Biotechnology association, Riga, Latvia 

  

OBJECTIVE 

RESULT 

Four cluster co-operations exporting to new markets and a 
continuous and commercially successful transnational 
cooperation in between two countries. 

Photo: Raija Lehtonen 

visitfinland.com 



ICT Meta Cluster                 

Central Baltic ICT - Export Meta Cluster 

To create a complete value chain offering 400 ICT-
oriented companies in Estonia, Latvia and Sweden 
resources to generate first sales or expand the sales of 
their products and services at new markets. 
 

SPECIFIC OBJECTIVE 1.3. More exports by the Central Baltic companies to new markets 

 

Lead Partner: Fiber Optic Valley AB, Hudiksvall, Sweden 

Project partners: Acreo, Hudiksvall, Sweden|Latvian IT Cluster, Riga, Latvia|Estonia ICT Cluster, Tallinn, Estonia 

OBJECTIVE 

RESULT 

A validated ecosystem for establishment and further 
business expansion into new markets. At least nine sales 
at target markets have been achieved. 

Photo: ICT Meta Cluster 



CLUSME         

Chances and challenges of cluster-based 

marketing in mechatronics 

To increase export volumes and the competitiveness of 
Estonian and Finnish mechanical engineering and 
mechatronics sector to new expanding markets of Georgia, 
Uzbekistan, South-Africa, Brazil and Mexico. 

 

SPECIFIC OBJECTIVE 1.3. More exports by the Central Baltic companies to new markets 

 

Lead Partner: IMECC Ltd, Tallinn, Estonia 

Project partners: Association of Mechatronics, Tallinn, Estonia|Federation of Estonian Engineering Industry, Tallinn, Estonia|New 

Factory Ltd., Tampere, Finland|Machine Technology Centre Turku Ltd, Turku, Finland 

OBJECTIVE 

RESULT 

Five entries to markets outside of Europe.  
Contacts will be developed with local authorities, supporting 
institutions, associations and companies in chosen subsectors. 

Photo: visitestonia.com 



SO 3.1 Improved transport flows 

of people and goods 
 

This specific objective aims to identify and target 

the challenges related to integration of different 

transport modes so as to reduce time in 

transportation of both passengers and cargo, and at 

the same time reducing the CO2 emissions.  
 

 

The objective is also to identify and target the 

challenges related to the improvement of the 

transport corridors within the Central Baltic region 

in north–south and east–west directions. 
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ADAPT           

Assuring Depth of fairways for Archipelago 

Public Transportation 

To develop safe, time-saving and fuel-efficient routes 
for the transportation of passengers and goods in the 
Åland and Stockholm archipelagos.  

 

Lead Partner: Swedish Maritime Administration, Norrköping, Sweden 

Project partners: Stockholm County Council, Stockholm, Sweden|The Government of Åland, Mariehamn, Åland 

SPECIFIC OBJECTIVE 3.1. Improved transport flows of people and goods 

 

OBJECTIVE 

RESULT 

The overall travel times for passengers using public 
transportation in the Stockholm and Åland archipelagos 
is reduced by more than 10%.  
A number of traffic routes are adjusted and under 
consideration for future adjustments.  

Photo: Raija Lehtonen 

visitfinland.com 



SO 3.2 Improved services of 
existing small ports  
 

This specific objective aims to contribute to the 
improvement of the services of small ports’ 
network. This will improve local and regional mobility 
and thus improve travel opportunities of local people 
as well as attract more visitors to the region. 
  

Plans and drawings, Investments (infrastructure and 
equipment on piers and land territory of port), ICT 
solutions, Marketing activities  
 

 

“Small ports” are defined as ports located at the 
coast of the Baltic Sea serving local people and 
visitors. Also small ports as parts of larger marina 
areas are seen as potential beneficiaries. 
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30MILES 

Small port every 30 miles apart - Development of services 

for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland 

To organise small ports into a cooperating network 
in the distance of every 30 miles.  

Lead Partner: Kotka Maritime Research Association, Kotka, Finland 

Project partners: Kymenlaakso University of Applied Sciences, Kotka, Finland|University of Helsinki, Helsinki, Finland|Cursor Ltd, Kotka, 

Finland|Posintra Ltd, Porvoo, Finland|Ida-Viru Enterprise Centre, Jöhvi, Estonia|Virumaa Small Harbours Association, Toila, Estonia|Non-Profit 

Organisation of Eisma Harbor, Vihula county, Estonia|Viimsi Municipality, Viimsi, Estonia|Estonian Maritime Museum, Tallinn, Estonia|Narva 

City, Narva, Estonia|Narva-Jõesuu Municipality, Narva-Jõesuu, Estonia 

Associated partners: Lääne-Viru County Government, Rakvere, Estonia|Finnish Sailing and Boating Federation, Espoo, Finland 

SPECIFIC OBJECTIVE  

3.2. Improved services of existing small ports to improve local and regional mobility and contribute to tourism development 

 

OBJECTIVE 

RESULT 

The service level increases in 14 small ports in the 
Eastern Gulf of Finland. 

Photo: merikotka.fi 



MASAPO        

Development of Maritime Safety in the Small 

Ports in the Baltic Sea Region 

To develop cooperation between small ports in Estonia 
and Åland islands for providing better information 
about the ports and their safety services. 

 

Lead Partner: Hiiu Municipality, Kärdla, Estonia 

Project partner: Åland island Lifeboat Society, Mariehamn, Åland 

  

SPECIFIC OBJECTIVE  

3.2. Improved services of existing small ports to improve local and regional mobility and contribute to tourism development 

 

OBJECTIVE 

RESULT 

The pilot small ports have tight cooperation with  
4 local voluntary maritime rescue organisations. 
Jointly designed basic safety quality sign and the safety 
services have been improved.  

Photo: Urmas Haljaste 

Visitestonia.com 



30-40 miljoner återstår 
Till vilken typ av projekt? 

• För export 

• För gemensamma turistattraktioner 

• För hamnar (både för noder och för små 
gästhamnar) 

• För små projekt för utsatta grupper 

47 
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”Godkända” projekt i Second Call 

Applications Approved* Success %

*Approved regular project 1st step applications and small project applications 



Vad har Åland fått hitintills? 

• Åland deltar/kommer att delta i 11 projekt som 
omsätter ca 20 miljoner (= EU-andelen av budgeten 
utgör drygt 15 miljoner €)  

 

– Det innebär att 2,3 miljoner € kommer det åländska 
 samhället till del (!) som extern  EU-finansiering 

 > anställningar, åtgärder, investeringar OCH ökad 
 kompetens inom internationellt samarbete 

- Därtill kommer den nationella medfinansieringen på 
 över 700 000 € 
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• Var finns det behov av utveckling?  

• Vad vill ni? 

• Vad finns redan i planerna?  

• Hur kan ni samarbeta på bästa sätt med någon annan 
region, t ex Sverige och/eller Estland, med liknande 
utmaningar/möjligheter? 

 

• Nu finns tid att fundera, hitta rätt partner och 
planera ett behövligt, fokuserat och konkret projekt 
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Och Ålands maritima kluster? 
Vad kan ni vinna på det här? 



Det vanliga är ett reguljärt projekt 

• Reguljära projekt 

 Ansökan i två steg 

 Ej begränsad budget eller omfattning 
 

 

• Allt sker elektroniskt (både ansökan och 
rapportering) och i samarbete med sekretariatet 

 

• Skattemedel – JO, därför tydliga kriterier och 
begränsningar, förutsätter noggrannhet och koll 
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Så – nästa steg? 

• Seminarium om små gästhamnars utveckling – 
partnersök och projektidéer 17 mars i Ekenäs 

• Tematräff om klusterexport (1.3) i Mariehamn i maj 
 

• Contact Point Åland återkommande konsultationer, 
informationsmöten, träffar med intressenter 

• Aktiv roll som informatör och ”partnerförmedlare” i 
Archipelago & Islands-subprogrammet 

• Uppföljning av pågående projekt – nätverk, utbyte, 
stöd och information > bygga långsiktigt en 
plattform för kompetens att driva/delta i 
internationella projekt för regional utveckling 
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Sekretariatets  
Project Team  
& Contact Points 
- vi hjälper er  
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www.centralbaltic.eu 

OBS! Nyhetsbrevets mailinglista! 



Frågor?  
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 Workshop 
 



Processorganisation 

• Fem fokus- eller 

utvecklingsområde

n för nätverket 

• En arbetsgrupp för 

varje 

• Arbetsgrupperna 

tillsammans = 

ÅMN 

 

 

 

AG 1 AG 3 AG  2 

AG 5 AG 4 

Åland Maritime Network  



Samarbete och samverkan 

• 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 

• ”Omvärldsspaning” 

• ”industrispionage” 

• ”sno idéer från andra” 

• ”ökat samarbete med Finnpro / Visit 

Finland” 

• ”kunna trenderna i omvärlden”,  
 

 
 



Kompetens och 

kompetensutveckling 

• 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 

• 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 – plattform för ÅMN 

och respektive område 

Kan vi skapa en plattform genom CBP för ÅMN? 

För ert område:  

• Identifiera vad vi kan och bör göra i ett treårigt 

perspektiv inom ert område – aktiviteter och 

delprojekt 

• Identifiera möjliga internationella partners för 

respektive aktivitet – eller/och för området 

som helhet 

40 minuter. Dokumentera på blädderblock!  
 

 
 



Vernissage 



Processen 2016 

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

utvecklingsområden 

4/3 9-12. Strategisk workshop – plattform  

12/5. Halvtidsavstämning – vad har skett med 

plattformen och aktiviteterna? 

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

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

process till löpande verksamhet 
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Faktisk utveckling 

Resultat 

Historiskt resultat 

Förväntat resultat 

Uppstart 

Tid 

Anpassningskostnader 



Att skapa samverkan 

Stort personligt 
engagemang 

Litet personligt 
engagemang 

Öppenhet 

ej relevant 
Stor 
öppenhet 

Informationsutbyte 

Samverkan 

Informations- 

utbyte 

Samarbete 
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Faktisk utveckling 

Resultat 

Historiskt resultat 

Förväntat resultat 

Uppstart 

Tid 



Vernissage 



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 



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 

 


