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 Projekt: Företagsamma fyrklövern 

(Diarienr: ÅLR 2019/7954) 

Redovisning för perioden 1.7.2020 – 31.12.2020 
 

Sommar och höst har projektet fortskridit som planerat. Perioden har präglats av förberedande kurser 
för en ny grupp ungdomar, ungas planering av sitt företagande, handledning och skolbesök. De kurser 
som arrangerades var arbetslivskörkortskursen och företagskursen, varav företagskursen arrangerades 
för andra gången. Två unga som har gått arbetsförberedande kurser på våren började på hösten 2020 
planera sitt företagande, prissättning och marknadsföring med tillhörande handledning. Förutom det 
har en större grupp unga fått information och engagerats i skolorna.  

 
Kurser 

Under juni-juli arrangerades kursen ”Introduktion till arbetslivet – Arbetslivskörkortskursen” delvis 
fysiskt och delvis online. Företagskursen arrangerades för andra gången under oktober – december, 
enligt samma hybridmodell som arbetslivskörkortskursen. De fysiska träffarna bedömdes som säkra 
att arrangera, med tanke på gruppstorleken och att alla deltagare fick klara instruktioner som 
överensstämmer med de anvisningar som då rådde på Åland. Kurserna bestod av en teoretisk del, 
praktiska övningar och gästföreläsningar, för att säkerställa mångsidigheten i kurserna. 
Arbetslivskörkortskursen arrangerades med avstamp i finlandssvenska 4H:s material med tillägg från 
projektledaren. Ett sådant tillägg var bl.a. en CV-workshop, som fick positiv feedback. En 
gästföreläsning hölls av Johanna Dahlgren på Stallhagen och hon gav råd till de unga med avstamp ur 
arbetsgivarens synvinkel. Vad det gäller företagskursen så togs feedback i beaktande från första 
gången den anordnades. Detta ledde till en utvidgad praktisk del, där deltagarna fick testa på att 
bokföra affärshändelser, att göra marknadsföringsmaterial och logo och att komma på hållbara 
affärsidéer. Gästföreläsningar hölls i företagskursen denna gång av Företagarna på Åland, 3 unga 
företagare och Flexens samt Smart energy Åland. Samarbetet med Ålands Lyceum fortgick under 
hösten och bidrog till att ytterligare två elever fick kursen tillgodo i sina studier. De utomstående 
föreläsarna och organisationerna på både företagskursen och arbetslivskörkortskursen har uttryckt ett 
intresse för att bli involverade i kurserna också framöver. Se en kurssammanfattning på nästa sida. 

 
Handledning och ungas företagande 

Efter vårens arbetsförberedande kurser fattade två ungdomar tycke för att testa på företagande i 
praktiken. De unga planerade sin prissättning och marknadsföring och deltog på flera personliga 
handledningsträffar, där deras affärsidéer och tidsplaner diskuterades. De unga gick båda två 
företagskursen på våren och hade efter det affärsidéer som de på hösten utvecklade vidare och 
konkretiserade. En av dem gick också dogsitter-kursen.  

En av de unga kommer att börja med hundpassningsverksamhet genom lättföretagande och en 
ungdom kommer att testa på både lättföretagande och 4H-företagande inom IT-
verksamhetsområdet. På höstens företagskurs tillkom ytterligare en ung person som ville börja med  
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lättföretagande inom musikbranschen. Handledningen har varit nödvändig för att säkerställa att de 
unga har en tidsplan, men de har varit duktiga att på egen hand fundera kring upplägg, 
marknadsföring och prissättning. Tanken är att verksamheten startas upp ordentligt från och med 
våren 2021 och 4H hjälper till med marknadsföringen.  

 
Nomineringar 

Två ungdomar som har engagerat sig i den verksamhet som uppkommit i och med projektet har 
erhållit nomineringar från finlandssvenska 4H för sitt engagemang. Premieringarna offentliggjordes 
på Svenska Lantbrukssällskapens förbunds årsmöte och de nominerade har också uppmärksammats 
av åländska medier. Nomineringarna var ”Årets 4H-medlem i södra Finland” och ”Årets skogsbrukare” 
och de ungdomar som blev nominerade har gått på vårens kurser och fortsatt sitt engagemang 
efteråt.  
 

 
 

Skolbesök 

Under hösten gjordes skolbesök till ett antal skolor. De skolor som besöktes var Kumlinge högstadium 
(online), Strandnäs högstadium, Övernäs högstadium samt Ålands yrkesgymnasium (se tabell för 
sammanfattning). Resterande skolor kom med avslag på förfrågan pga. restriktioner. Skolorna kunde 
välja mellan en praktisk övning i form av en CV-workshop eller en affärsidé-övning som 
ackompanjerades av en presentation om sysselsättning eller om hur företagande kan te sig och om 
4H:s verksamhet för ungdomar. Från Yrkesgymnasiet kom en förfrågan om en presentation av 4H:s 
verksamhet. På Strandnäs och Övernäs högstadium fick eleverna ta del av presentationen och göra en 
affärsidé-övning. Kumlinge högstadium fick ta del av presentationen och göra ett CV. Genom den 
praktiska övningen fick eleverna utlopp för sin kreativitet. 
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Genom projektledarens medverkan som samtalsledare under de medborgarsamtal som 
Landskapsregeringen och nätverket Bärkraft med medaktörer anordnade under hösten så gjordes 
också besök till Ålands yrkesgymnasium och Ålands Lyceum. Samarbetet med Lyceet för att unga ska 
få företagskursen till godo i sina studier fortsatte också under hösten. Överlag har responsen från 
skolorna varit mycket positiv och de önskar fortsatt samarbete framöver. 

 

Sammanfattning 

Hösten 2020 har innefattat kursverksamhet, handledning, skolbesök och så har unga börjat planera 
sitt företagande. Kännedom om hur företagande kan te sig, om 4H:s verksamhet och om 
sysselsättningsfrämjande åtgärder har tillkommit en stor grupp ungdomar och några unga som 
tidigare har varit aktiva och gått kurser har tagit steget och beslutet att under 2021 testa på 
företagande.  

Två ungdomar som engagerats under projektets gång nominerades av finlandssvenska 4H till ”Årets 
skogsbrukare” & ”Årets 4H-medlem i Södra Finland”. En sammanfattande översikt över kurser och 
skolbesök finns nedan: 

 

Kurser: 

Kurs Datum Bekräftade 

deltagare 

Avhoppade 

deltagare 

Samarbeten 

Arbetslivs-

körkortskurs 

16.06.2020 – 

07.07.2020 

2 2 Johanna Dahlgren 

Företagskurs 

(online & 

fysiskt) 

20.10.2020 – 

09.12.2020 

5 1 Med Företagarna 

på Åland, unga 

företagare, Flexens 

& Ålands Lyceum 
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Skolbesök: 

Skola  Antal klasser Elevantal 

totalt 

Årskurs / 

inriktning 

Strandnäs  

 

7 klasser 

 

98 8 och 9 

Övernäs 

 

4 klasser 65 9 

Kumlinge 

 

1 klass 4 7, 8 och 9 

Ålands 

Yrkesgymnasium 

3 klasser 50 Merkonomerna 

 
 
Den aktivitet som utförts under hösten 2020 har varit informerande och stöttande. 
Projektplanen har följts förutom sett till planeringen av en kiosk på 4H-gården som inte var 
möjligt pga. takbyte och Coronaläget. Kurserna har gett oss 8 nya medlemmar. 

 

Medlemmar i projektet under 2020 

• Föreningen har fått 8 nya medlemmar, som har deltagit i aktiviteter 

• 12 medlemmar, som har varit aktiva i 4H före projektet, har deltagit i aktiviteter 

 


