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SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN. 

 

 

Programmet som delfinansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 

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

 

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

den andra hälften från Ålands landskapsregering. Sammanlagt 7 miljoner euro har fördelats till 

21 projekt.  

 

Ålands Utvecklings Ab som förvaltare av finansieringsinstrumentet ”Offentligt riskkapital”  har 

hittills investerat riskkapital i tio bolag om drygt en miljon euro.   

 

Programfinansieringen från regionalfonden är inriktade på att skapa tillväxt, innovation och 

ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag på Åland. De preliminära resultaten visar 

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

2019 har 375 små och medelstora företag varit delaktiga i programmets genomförande. 231 av 

dessa företag är att betrakta som nya d.v.s. de har inte varit aktiva på marknaden längre än tre 

år.  

 

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

tiondel avser introducera den på marknaden utanför Åland. I uppföljningen av programmet 

redovisas för en ökad sysselsättning om 85 arbetsplatser bland de delaktiga företagen. 

 

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 2019 har 

åtta projekt helt genomförts och sex stycken är pågående. Det totala antalet deltagare överstiger 

det planerade antalet. 

 

Projektverksamheter 

 

Högskolan på Åland startade upp ”Business Lab Åland ” redan 2015 och har nu fem år på 

nacken. Sammanlagt 31 företag har under projektets gång erbjudits en plats för driftiga 

entreprenörer som vill utveckla sitt företag med tydlig tillväxtambition. Under 2019 har fyra 

nya företag antagits för att under en åttamånaders period ta del av de verktyg Business Lab -

konceptet erbjuder i form av partnerföretag som kan erbjuda möten inom sina specialistområden 

(bokföring, ekonomi, juridik och kommunikation), coaching av projektets projektledare samt 

deltagande i kursverksamhet. Varje deltagare erbjuds plats i gemensamma kontorslokaler. 

Projektet pågår ännu t.o.m. år 2021. 

Under 2019 avslutade Högskolan projektet ”Åland Sailing Robots”. Projektets målsättning var 

en autonom mobil marin forskningsplattform som använder vind- och sol som energikälla. 2017 

deltog ett lag från Högskolan på Åland med ASPire vid World Robotic Sailing Championship 

i Horten, Norge och utgick med en seger i segelbåtsklassen. Projektet som har varit 

tvärvetenskapligt har knutit samman bland annat maskinteknik, sjöfart, elektroteknik och 

informationsteknik. I anslutning till projektet utvecklades en ny produkt, en solpanel som följer 



solen, avsedd för montage på flyttbara/rörliga objekt såsom fritidsbåtar, husbilar eller 

husvagnar. Projektet har främjat tillväxt i ett längre perspektiv genom främjandet av innovation, 

samverkan mellan högskola och näringsliv samt större kunskap kring autonoma fartyg och grön 

teknologi. Vinddrift och energisnål elektronik är komponenter som kan bidra till mer hållbar 

utveckling och tillväxt. 

Efter fyra verksamhetsår har Åland Näringsliv r.f. genom projektet ”Utveckla framtidens 

företag” involverat totalt 353 företag. I början av år 2019 arrangerades bl.a. ett export- 

seminarium med fokus på exportfrågor som lockade ett femtiotal deltagare. Årets 

företagarskola har erbjudit olika teman med inbjudna föreläsare allt ifrån Kund och 

marknadsanalys till Företagsjuridik och Riskanalys. Under året påbörjades planeringen och 

uppstarten av ett nytt nätverk ”Starta Upp” för dem som funderar på att starta företag. 

Företagsjuntan för företagarkvinnor fick under året en nystart. Inom projektet drivs sedan flera 

år även andra nätverk såsom Affärskvinnor och Nya företagare. Kontakter för att planera 

samarbeten och entreprenörskapsundervisning har skett med utbildningssektorn. Projektet 

pågår ännu 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 det förberedande 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 det särskilda målet ämnat att minska arbetslöshet, pågår ett projekt som drivs av Ung 

Resurs r.f. Syftet är individuella och flexibla insatser för att motarbeta långtidsarbetslöshet, 

framför allt hos unga. Målet för antalet deltagare är ännu inte uppfyllt, men projekt pågår även 

under 2020.  

 

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

2019. 20 procent av socialfondsbudgeten är öronmärkt för det här särskilda målet och det har 

hållit även efter att programmet utökades och programmet reviderats. Resultatet av detta projekt 

har varit bra och de allra flesta deltagarna har fått både praktikplatser och arbete efter 

projektslut.  

 

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

arbetskraften har lockat flest ansökningar och under 2019 pågick sex stycken projekt, varav två 

avslutades. 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 driver ett projekt som syftar till att höja 

kompetensen inom miljösäkerhet bland de anställda i de olika medlemsföretagen. Så gott som 

samtliga deltagare erhåller en kvalifikation för att på certifierat sätt utföra olika typer av 

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


servicearbeten. 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. Projektet avslutades under året men lever vidare genom att systemet tagits 

in i den ordinarie verksamheten hos utbildnings- och kulturavdelningen. 
 


