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Projektets namn 

Företagarsamarbete i skärgården 

 

Projektsökandes bakgrund och huvudsakliga verksamhet 

Finlands öar rf – Suomen saaret ry (i fortsättningen FÖSS) är en tvåspråkig medborgarorganisation 

med syftet att säkra framtiden för öborna och att förbättra deras levnadsvillkor. Föreningen grundades 

2006 och har ca hundrafemtio medlemmar runtom i Finlands olika skärgårdsområden. FÖSS 

huvudsäte är dock den åboländska skärgården, på grund av det åboländska skärgårdsområdets 

storlek. 

 

I Finland finns 455 bebodda öar utan fast förbindelse, med totalt 8769 invånare. Skärgårdslagen 

stipulerar att skärgården ska hållas levande, med en befolkning i alla åldersklasser. Föreningens 

uppgift är att som allmännyttigförening främja intressebevakning och samarbete mellan Finlands öar 

både på nationell och internationell nivå, samt att trygga en positiv regional utveckling. Föreningen 

arbetar för att säkra framtida service för öborna och förutsättningar för en året-runt bebodd skärgård. 

 

Bakgrund  

Utvecklingen under de senaste åren har med all önskad tydlighet visat att det inte är genom 

kommunala eller statliga arbetstillfällen som sysselsättningsgraden i skärgården kommer att öka i 

framtiden. Det blir därför allt viktigare att de som är bosatta i skärgården kan skapa sina egna arbeten. 

Redan nu är många skärgårdsbor experter på mångsyssleriets konst, det vill säga att många lyckas 

skapa sig en dräglig inkomst från flera olika mindre näringsgrenar. Men genom ett effektiverat 

samarbete mellan redan existerande företag kunde företagens konkurrenskraften höjas. Genom att 

bilda välfungerande näringsklusters i skärgården kan man också påvisa vilka näringsidkare det ännu 

skulle finnas behov av, samt möjliggöra en trygg grogrund för nya företag som vill etablera sig.  Under 

senare år har även crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, lyfts fram som en möjlighet för till exempel 

sommargäster att stöda företag som verkar på en ort man vill se att hålls livskraftig. 

 

I FÖSS nya vision fram till 2020 stipuleras, att föreningen kommer att arbeta för att det i skärgården 

verkar företag inom både service, industri och primärnäringar, där företagen kan bedriva verksamhet 

på liknande villkor som på fastlandet. Bland föreningens huvudsakliga prioriteringar för inkommande år 

2014, lyfts företagsverksamheten i skärgården upp som en av de tre viktigaste. Som ett led i detta vill 

föreningen starta upp detta utredningsprojekt, som sätter fokus på att öka samarbetet mellan 

företagarna i skärgården.  

 



Projekttid 

1.2.2014-31.12.2014 

 

Projektets åtgärder  

Utredningsprojektet består av tre delar: 

 Samla information om fungerande näringsklusters och finanseringskällor, som t.ex. 

crowdfunding i skärgårdsmiljö 

 Intervju-undersökning bland skärgårdens företagare i Åboland kring ämnena ovan 

 Rapportering av projektets resultat på hemsida samt under ett slutseminarium hösten 2014 

Projektet syftar till att åstadkomma åtgärdsprogram inom de utredda områdena och generera 

projektplansunderlag för utvecklingsprojekt. 

 

Näringskluster 

 

Ett näringskluster eller sysselsättningsnätverk bygger inte enbart på affärsrelationer mellan företag, 

utan relationer mellan företag och myndigheter, kommuner, organisationer, utbildnings- och 

forskningsinstitutioner kan också spela en central roll för klustrets/nätverkets funktion. Företagare som 

bildar sysselsättningskluster kan ofta lättare anpassa sin verksamhet i takt med att kundernas behov 

förändras, och detta innebär att de är mer konkurrenskraftiga. Ny företagsverksamhet inom service, 

industri och primärnäringar är viktiga för skärgården. Stimulering samt stöd och information för att 

underlätta både skärgårdens unga personers företagsamhet samt etablering av verksamhet till 

skärgården är viktigt för en framtida levande skärgård. Utredningen syftar till att kartlägga den 

nuvarande situationen och identifiera de mest lovande möjligheterna inom de olika klustrena. Ifall en 

klar potential identifieras, strävar föreningen till att i framtiden organisera kanaler för att befrämja start-

ups i skärgården. 

  

I Åboland ser FÖSS i första hand möjligheter för näringsklusters inom byggbranschen, båtbranschen, 

mathantverk samt inom kulturturismen, men förhoppningsvis kan projektet visa på möjligheter inom 

även andra branschvisa klusters. Projektet kommer att lyfta fram olika framgångsrika näringsklusters i 

finländsk och eventuellt även nordisk skärgårdsmiljö samt möjliga funktioner och åtgärder för att 

befrämja och stöda företagsverksamhet och –samarbete i skärgården för de potentiella aktörerna. 

Klustrena utvärderas och utvecklingsmöjligheter framförs. 

 

Gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering (engelska: crowdfunding eller crowd sourced fund raising) är 

en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta 

sker numera ofta via internetbaserade system. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika 

områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. Det minskar risken för producenterna, 

genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen 

påbörjas. Detta kan till exempel handla om välgörenhetsprojekt, att samla in startkapital för ett företag, 

eller att stöda ett företag som verkar på sådana etiska/ekologiska grunder som man vill understöda. 

Trots att detta är ett antagande, vågar vi drista oss till att säga att många deltidsboende och många av 

de turister som rör sig i skärgården gärna skulle bidra till att hålla skärgården levande på sätt eller 

annat. Crowdfunding av ett företag som verkar på en ö man vill se att hålls livskraftig kunde kanske 

vara ett sätt.  

 

 



Information och rapportering 

Projektet får en egen hemsida under FÖSS nätsidor (www.foss.fi). Här samlas information om aktuella 

händelser inom projektet, samt exempel på redan fungerande näringskluster i skärgårdsmiljö. 

Projektledaren deltar i och arrangerar nationella skolningsdagar och seminarier som ökar kunskaperna 

om det aktuella temat. I mån av möjlighet kan studerande involveras i utredningsprojektet. Ett 

slutseminarium arrangeras under hösten 2014.  

 

Projektets innehåll i korthet 

 Deltidsarbete (80%) under sex månader för projektledaren. Till de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna hör att  

1) samla information från öar och skärgårdsområden där det redan finns exempel på 

välfungerande näringsklusters 

2) utföra en intervju-undersökning om företagarnas behov och åsikter om olika näringsklusters 

och olika finansieringsformer, t.ex. crowdfunding 

3) samt arrangera ett slutseminarium som presenterar projektets resultat.  

 Inom projektet inkluderas projektets projektadministration; utbetalningsansökningar, rapporter 

samt bokföring. 

 Projektet och verksamhetsledaren stöds av en inofficiell ledningsgrupp för projektet 

 

Projektets målsättningar och resultat 

1) Att stimulera ett mer aktivt samarbete mellan skärgårdsföretag och –entreprenörer samt 

pådriva utveckling av nya näringsverksamheter 

2) Åstadkomma en bättre bild av möjligheterna att utveckla företagsverksamhet och –samarbete, 

speciellt gällande unga i skärgården 

3) Säkerställa kunskap och aktuell information för verkställande av FÖSS rf verksamhet inom 

området 

4) Sammanfatta utredningsprojektet, inkluderande slutsatser och rekommendationer för projekt 

för utvecklande av service, industri och primärnäringar i skärgården 

 

Projektets målgrupp 

Företagare och öbor i Åbolands skärgård, kommuner och myndigheter 

 

Projektets samarbetsparter 

Expertis från Leader-föreningen I samma båt rf, Egentliga Finlands Byar rf, Väståbolands företagare rf, 

Skärgårdshavets biosfärsområde och de åboländska kommunerna erbjuds möjlighet att ingå i den 

inofficiella ledningsgruppen för projektet.   

 

Det finns redan nu goda exempel på näringskluster i skärgårdsmiljö, bland annat i det båtkluster som 

håller på att växa fram i Nagu, samt Djurmo Turism på åländska Jurmo. Dessa både kommer närmare 

att presenteras inom projektet. 

 

Forsknings- och utbildningsinstitut i regionen kommer i mån av möjlighet att inkluderas i projektet. 

Enligt prof Jan-Åke Törnroos på Handelshögskolan vid Åbo Akademi kunde projektet väl lämpa sig för 

en graduskribent.  

 

 



Projektets finansieringsplan 

Utredningsprojektets budget (se bifogad budget)  19.800 € 

 

Utredningsprojektets finansiering   19.800 € 

90% Leaderfinansiering    17.820 €  

Egen finansiering via fonder, företag och bidragsgivare.    1980 € 
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