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ringar på vattnet
vardagsuttryck, idiom 

när en händelse ger effekter som sprider 
och skapar ytterligare effekter.

(Cambridge Dictionary, översatt)

Vår klimatkompensation för denna årsberättelse
Paf har kompenserat för den klimatpåverkan på 3,0 ton co₂e som orsakats 

av denna årsberättelse. Vi har klimatkompenserat genom att stödja biomas-

sakraftverket Sri Balaji i Indien med hjälp av vår klimatpartner Tricorona. 

Läs mer om projektet i Sri Balaji på insidan av bakpärmen av årsberättelsen. 

Trycksak 
2041 0893

SV
AN

ENMÄRKET

Miljömärkningar
Boken är även framtagen med nödvändiga 

märkningar som avser miljöansvar kring tryck-

sakens råvaror, kemikalier, klimatpåverkan, utsläpp 

och avfall. 
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Paf är ett spelbolag som ägs av Ålands landskapsregering, 

med uppdraget att generera pengar till goda ändamål i det åländska 

samhället. Vårt överskott går varje år till aktiviteter och åtgärder inom 

olika områden såsom kultur, säkerhet, hälsa, hållbarhet, idrott och konst. 

Vi tror på gemenskap och transparens och vill därför bjuda in allmänheten 

och våra samarbetspartners att upptäcka Paf och våra höjdpunkter från 2017. 

Vi vill också ge en inblick i hur Paf-medlen fördelas och i slutändan berikar vår 

vardag här på Åland. Genom en mångfald av initiativ förvandlas vårt bidrag 

till musik på äldreboenden, till ny inspiration, till minskad övergödning, till 

konstupplevelser, vind i seglen, räddningsinsatser till sjöss eller till 

ökad tolerans, mening och delaktighet. Vi får vara med och 

sprida goda ringar på vattnet som kan nå långt ut 

förbi havet som omger oss.

F Ö R  
H E L A  Å L A N D



s.14 s.20

s.26

s.34 s.36

s.73

s.58

s.62 s.80

s.68

s.54
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2017 var ett utomordentligt starkt 

år för Paf. Nettoresultatet i det 

närmaste fördubblades jämfört med fjolåret och vi 

ser en god tillväxt på samtliga marknader. Vi kan 

glädjas åt att Paf, trots försäljningen av vår italien-

ska verksamhet i februari 2017, visar en tillväxt på 

översta raden. Det är ett tydligt kvitto på att vår 

strategi med fokusering på nyckelmarknader redan 

nu ger goda resultat.

Det är också roligt att se det resultat som 

affärsområdet Land & Fartyg uppvisar. Den 

framgångsrika lanseringen av våra produkter 

ombord norska Color Line har medfört tillväxt och 

förbättrad lönsamhet. Det koncept som visat sig 

framgångsrikt på Color Line anpassas nu till förhål-

landen på Östersjön och ska under de närmaste 

åren rullas ut på samtliga partners fartyg. Under 

2018 konverterar vi fyra fartyg till den nya tekniken 

för att därefter ytterligare öka utrullningstakten. 

Land & Fartyg är vårt ursprung och en nyckel 

till vår framtid som kommer att medföra såväl 

stora förändringar som nya möjligheter i takt med 

teknologisk utveckling.

Under 2017 har Paf sökt och tilldelats 

spellicens i Lettland. Lanseringen av vår lettiska 

spelsajt beräknas ske under andra kvartalet 2018. 

Lettland är en intressant marknad för Paf då vi 

idag opererar ombord på fartyg som trafikerar 

till och från Lettland samt för att vi bedömer den 

lokala spellagstiftningen som gynnsam för en 

långsiktig lönsamhet. 

Under fjolåret genomförde vi även många 

konkreta förbättringar som uppskattats av våra 

kunder: kortare svarstider och högre servicekvalitet 

i kundsupporten, ett markant ökat antal tekniska 

releaser, ett större spelutbud samt tillgång till nya 

spelobjekt och betalningsmetoder. Vi har också 

haft glädjen att få välkomna över 90 nya kollegor.

Det är med stolthet vi kan konstatera att vi 

under 2017 genererat ett belopp på 18 miljoner 

euro till goda ändamål. I denna årsredovisning 

har vi valt att lyfta fram fördelningen av vår vinst 

samt några initiativ som berikar vårt samhälle på 

olika sätt med hjälp av Paf-medel. Dessa insatser 

skapar bättre förutsättningar för ett levande örike 

där meningsskapande, gemenskap och trygghet 

står i centrum.

Trots att Paf utsågs till det mest ansvarsfulla 

spelbolaget i Norden under 2017 måste vi ständigt 

utvecklas kring ansvarsfullt spelande för att 

fortsättningsvis kunna  ligga i framkanten. Vi 

ska även bli ännu snabbare i att gå från beslut till 

implementering. Trots att vi har sett en utveckling 

i denna riktning under det gångna året så måste vi 

ödmjukt konstatera att vi fortsättningsvis har ett 

stort arbete framför oss. Vi är stolta och glada över 

2017 – men vi kan ännu bättre än så här!

V D  H A R  O R D E T

Christer Fahlstedt, vd
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Att erbjuda den roligaste 

och mest underhållande 

spelupplevelsen på ett 

ansvarsfullt sätt för att generera 

medel till goda ändamål.

V Å R  V I S I O N
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V Å R A  S T R A T E G I E R

• En hög rolighetsfaktor - Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster 

och produkter för att kunna leverera den roligaste och mest 

underhållande spelupplevelsen på våra marknader.

• Ansvarsfullt spelande - Vi har en hög ambitionsnivå i vårt dagliga 

arbete med samtliga frågor som har en spelansvarskoppling, och vi tar 

medvetna beslut angående hur våra intäkter genereras.

• Hållbar tillväxt - Vi fortsätter att utveckla vår spelverksamhet 

på hemmaplan samtidigt som vi expanderar till nya, närliggande 

markander.
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I januari 2017 utsågs Paf till Nordens 
mest ansvarsfulla spelbolag på EGR 
Nordic Awards på Malta. Sammanlagt 
åtta företag var nominerade i samma 
kategori. 

Paf inledde spelverksamhet ombord 
på Color Lines sex kryssningsfartyg i 
Nordsjön i februari 2017.

Den 10 oktober anordnade 
Paf sin tredje Responsible 
Gaming Summit om ans-
varsfullt spelande. Konfe-
rensen anordnas vartannat 
år och hölls denna gång 
på huvudkontoret i Marie-
hamn.

Året som gått 2017

I januari 2017 vann en Paf-
spelare i mellersta Finland 
3,5 miljoner euro på spe-
lautomaten Mega Fortune 
Dreams på Paf.com.

Chief Responsibility Of-
ficer Daniela Johansson 
utsågs till vice vd.

I oktober ansökte Paf om 
licens för spelverksamhet 
på den lettiska marknaden 
och licensen beviljades 
samma månad.

På nationella veteranda-
gen den 27 april donerade 
Paf 7000 € till Krigsvet-
eranerna på Åland r.f. för 
att hylla deras kamp för ett 
självständigt Finland och 
för att fira 100-årsjubileet.

Paf genererade 18 miljoner euro till välgörande ändamål under 2017.
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Paf och Pafs tidigare vd åtalades i januari 
2017 för penningtvättsbrott. Enligt åtalet 
ska penningtvätten ha ägt rum mellan år 
2009 och 2012, och handlar om en Paf-
kund som har förskingrat pengar från 
olika företag samtidigt som hon var aktiv 
kund på Paf.com. I slutet av februari 2018 
dömde tingsrätten Paf för penningtvätts-
brott av oaktsamhet, medan Pafs tidigare 
vd friades på samtliga punkter. Paf har 
överklagat domen.

Paf fortsatte sitt samar-
bete med Stockholms 
Universitet och studien 
om huruvida insättnings-
gränser påverkar kunders 
spelbeteende.

Vinsten för 2017 närapå 
fördubblades jämfört med 
året innan.

Paf blev medlem i Spelbran-
schens Riksorganisation 
(SPER) i mars.

I mars 2017 nominerades Paf i tre olika 
kategorier vid Gambling Compliance 
Global Regulatory Awards. 

Under 2017 rekryterade Paf 
92 nya anställda samman-
lagt för alla marknader.

Vice vd Johanna Backholm och vice vd Johan 
Rothberg lämnade ledningsgruppen och sina 
positioner på Paf. Sverker Skogberg antogs 
till ledningsgruppen.

I början av 2018 nominerades Paf som en 
av Finlands 40 mest inspirerande arbet-
splatser 2017. Arbetsplatserna utsågs 
av HR Intelligence-företaget Corporate 
Spirit baserat på enkätresultat från 400 
000 företagsanställda i Finland.

Great Workplace
Paf

Great Workplace
Paf
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Grunden

Om vårt uppdrag och vår verksamhet på land, på internet och till havs.



Torggatan, Mariehamn.

16 Grunden

Under 1960-talet hade Åland en befolkning på cirka 20 000 personer. 

Ungefär hälften försörjde sig då på jordbruk, resten i huvudsak av 

fiske, på den växande turismen eller via arbete inom handelsflottan. 

Det var ett samhälle i långsam men stadig tillväxt. Efterkrigstidens 

knappa förhållanden hade mynnat ut i en tid av växande välstånd och 

samhällsutveckling. Den ekonomiska tillväxten bidrog även till en social 

samhällsförändring som innebar att frågor kopplade till hälsa, säkerhet, 

välbefinnande och kultur blev mer och mer i fokus.

Därför finns Paf
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Paf (Ålands Penningautomatförening) grun-

dades 1966 av Rädda Barnen, Röda Korset, 

Folkhälsan på Åland och stiftelsen Dagens 

Barn. Föreningens syfte var att samla in pengar 

till samhällsnyttiga ändamål på Åland med 

hjälp av underhållande spel.

I samhällets tjänst sedan 1966
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Vår verksamhet
Efter en blygsam start med två deltidsanställda 

och några klassiska Pajazzoautomater (där 

spelaren ska skjuta mynt), började verksam-

heten att blomstra då Paf i början av 1970-talet 

investerade i nya spelmaskiner och med en-

samrätt fick placera dem på de Ålandsregistre-

rade bil- och passagerarfärjorna på Östersjön. 

Under de följande decennierna utveck-

lades Paf till en erkänd och uppskattad 

speloperatör till sjöss. Verksamheten och 

personalstyrkan växte i samma takt. Idag 

erbjuder Paf allt från penningautomater och 

underhållningsspel till bordsspel, bingo och 

skraplotter ombord på fartygen som trafikerar 

Östersjön och Nordsjön.

Samarbetet med rederierna är än idag 

ryggraden i vår verksamhet och ger Paf en 

unik position på marknaden; vi är den enda 

speloperatören i regionen som verkar både 

till sjöss, på land och på nätet. 

I äkta åländsk entreprenörsanda blev Paf 

även en av pionjärerna inom spel på nätet: 

den 3 december 1999, i startgroparna för ett 

nytt årtusende, lanserades Paf Online och fick 
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en fantastisk start. Snart kunde våra spelare 

välja bland spelautomater, bingo, lotterier och 

poker på sajten. Tack vare hårt arbete och djärva 

satsningar verkar Paf.com idag på en växande, 

internationell marknad, med en komplett 

plattform för spelupplevelser på sex språk. 

Samtidigt som bolaget startade sin inter-

netverksamhet, växte och utvecklades även 

det fysiska spelutbudet. Paf Casino öppnade 

2003 på Torggatan i Mariehamn. Sju år senare 

hade Paf Casino hittat sin nuvarande hemvist, 

på första våningen i Hotell Arkipelag med 

stadens östra hamn som närmaste granne. 

Spelhallen har idag fyra heltidsanställda och 

erbjuder underhållning i form av spelauto-

mater och bordsspel, 364 

dagar om året för såväl 

lokalbefolkningen som 

Ålands alla turister.
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Mot nya horisonter
Under de första fem decennierna har Paf ut-

vecklats från en liten, lokal spelförening till 

ett internationellt storföretag. Kombinationen 

av onlinespel, spel ombord på fartygen och i 

vårt eget kasino ger oss en unik position på 

spelmarknaden. Överskottet från vår spel-

verksamhet går ända sedan 1966 till goda 

ändamål och utgör en viktig del av Ålands 

samhällsstruktur. Paf genererar varje år unge-

fär 20 miljoner euro som hanteras och fördelas 

av vår ägare, Ålands landskapsregering. Bland 

annat bidrar Paf-medlen till att upprätthålla 

ett brett utbud av aktiviteter i olika områden 

såsom idrott, miljö, rekreation, hälsa, säkerhet 

och kultur.

Pafs huvudkontor på Åland.
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Paf är idag en välkänd bidragsgivare, både på och utanför Åland. 

En pigg och frisk 51-åring som kokar av idéer för framtiden, ständigt 

inspirerad av en växande, multinationell personalstyrka. Både världen 

och Paf har förändrats på många sätt sedan företaget föddes på 

1960-talet, men vi är lika stolta nu som då, över att få vara med och 

tanka det levande och dynamiska åländska samhället med kreativitet, 

välmående, hållbarhet, hälsa och säkerhet.
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På 1970-talet utökade Paf verksamheten med spelunderhållning ombord 

på kryssningsfartygen som trafikerar Östersjön, och ända sedan dess har 

rederierna haft en betydande roll som samarbetspartners för bolaget. År 2017 

inleddes ett nytt samarbete med norska rederijätten Color Line.

Våra partners till sjöss

Idag samarbetar vi med Viking Line, AS Tallink 

Grupp, Eckerökoncernen, Finnlines, Moby St 

Peterline och sedan 2017 även med Color Line, 

Norges största rederi för passagerartrafik. Nu 

finns Paf ombord på alla Color Lines fartyg som 

trafikerar Danmark, Sverige, Norge och Tyskland.

Förutom spelautomaterna, casinospelen 

och nöjesspelen ordnar vi även temakryssningar 

och evenemang ombord på fartygen i samarbete 

med rederierna.
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Växande kundunderlag
att utveckla vårt spelutbud ombord för att hitta 

nya kunder, säger Jukka Nikula, operativ chef 

på Pafs Land & Ship-avdelning. 

– För att fortsätta ligga i framkant förnyar 

och uppdaterar vi kontinuerligt spelutbudet 

ombord. Just nu jobbar vi med nya tekniska 

lösningar där spelupplevelsen förhöjs av att 

den digitala och fysiska spelvärlden möts.

Under 2017 ökade vårt potentiella kundun-

derlag till sjöss. Tack vare det nya samarbetet 

med norska Color Line samt ett rekordår i antal 

kunder för Viking Line och Tallink steg Pafs 

potentiella kundunderlag ombord fartyg från 

20 till 24 miljoner personer per år. Under året 

startade Paf spelverksamhet ombord samtliga 

sex Color Line fartyg som trafikerar mellan 

Danmark, Sverige, Norge och Tyskland. 

– Detta betyder att vi har möjlighet att nå 

ut till runt 65 000 potentiella kunder varje dag 

ombord på fartygen. Det här ger oss fantastiska 

möjligheter, men kräver förstås att vi fortsätter 

Paf har samarbetar sedan länge med passagerarfärjorna i Östersjön. På bild Viking Grace.
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Ticket in – Ticket out
Under fjolåret påbörjades en uppdatering av spelautomater ombord 

passagerarfärjor med start på färjan M/S Megastar som trafikerar 

sträckan Helsingfors–Tallinn. Ett nytt utbetalningssystem som kallas 

“ticket in – ticket out” (TITO) ska installeras i olika spelautomater. TITO 

går ut på att vinster från spelautomaterna skrivs ut på ett kvitto med 

en streckkod, istället för att som tidigare betalas ut i mynt. Om kunden 

vill byta spel kan kvittot med den registrerade vinsten sättas in i en 

annan maskin. När man har spelat klart växlas kvittot in i en automat 

som betalar ut den sammanlagda vinsten i kontanter. 

TITO gör det lättare för både spelare och speloperatörer att hantera 

större summor och underlättar även administrationen kring spelen. 

Ett nytt utbetalningssystem har installerats ombord M/S Megastar.
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En av utmaningarna med att bedriva spelverksamhet ombord på 

passagerarfärjorna är att förhindra minderåriga från att spela på spe-

lautomaterna. För att komma till rätta med problemet har vi spelvärdar 

ombord på flera av kryssningsfartygen. Deras uppgift är att övervaka 

spelen och bidra med kundinformation.Trots att spelvärdsservicen 

har medfört ökade kostnader har det varit en både uppskattad och 

framgångsrik satsning och utgör även en viktig del av vårt arbete 

med att ta socialt ansvar. För att ytterligare förbättra konceptet med 

spelvärdar utvärderar vi kontinuerligt spelvärdssatsningen med hjälp 

av feedback från rederier, myndigheter och kunder. 

Spelvärdar ombord för tryggare spelande 

Jukka Nikula, COO Land & Ship och Jannik Svahnström, Head of Sales Operations.
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Våra värden

Om hållbarhet, ansvar och samarbete.
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Att bedriva en hållbar verksamhet är grundläggande i förvaltandet av 

vårt förtroendeuppdrag. Vi tror på att ansvarsfullhet, öppenhet och 

gränsöverskridande samarbete är förutsättningar för en hållbar verksamhet. 

Ansvar, hållbarhet 
och samarbete

Att utveckla våra processer och verktyg för 

ansvarsfullt spelande är den viktigaste delen av 

vårt hållbarhetsarbete. Eftersom penningspel 

medför en risk för ohållbart spelande, utvecklar 

vi ständigt vår kunskap i och våra processer 

kring ansvarsfullt spelande. 

Vi strävar efter att den kundupplevelse 

som vi skapar för våra spelare ska kännas 

genuin, rolig och spännande och leda till en 

stabil avkastning till förmån för det åländska 

samhället.
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“Oavsett storlek och bransch  

påverkar alla företag miljön.”

Vill du veta mer?
Skanna koden med 
mobilkameran för att läsa 
Bärkrafts Hållbarhets
agenda (PDF).

Ett hållbarhetsarbete i framkant
Ålands landskapsregering har tagit fram en 

utvecklings och hållbarhetsagenda vars sju 

mål ska uppnås senast år 2030. För att skapa 

och upprätthålla ett långsiktigt hållbarhet

sengagemang i hela samhället har arbetet 

med agendan skett i nära samarbete med 

aktörer på alla nivåer i samhället. Förra året 

uppmanade lantrådet Katrin Sjögren även det 

åländska näringslivet att höja sin profil inom 

hållbarhetsarbetet.

Lantrådets uppmaning ligger i tiden och 

genljuder de senaste årens rapporter som publ

icerats runtom i världen om vikten av att driva 

ett hållbart näringsliv som ett komplement till 

andra hållbarhetsstrategier. Det har blivit tydligt 

att lagstiftande åtgärder inte räcker till för att 

förebygga den negativa utvecklingen i världen. 

För att kunna minska den negativa klimatpå

verkan behövs ett brett engagemang från hela 

samhället – privatpersoner och föreningar såväl 

som offentliga aktörer och företag måste alla 

bidra till helheten om vi ska lyckas ändra kurs.
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Grunden för vårt hållbarhetsarbete
Oavsett storlek och bransch påverkar alla företag samhället och miljön. Genom att analysera 

de sociala, miljömässiga och ekonomiska byggstenar som skapar ett hållbart företagande kan 

företagen hitta strukturer och därmed ta fram hållbarhetsstrategier med mätbara mål.

Med tidigare åtgärder som bas har vi på Paf anpassat våra hållbarhetsmål till den strategi 

som omfattar hela det åländska samhället.

Under 2017 fokuserade vi på följande hållbarhetsområden:

• mätning av vår miljöpåverkan (CO2utsläpp)

• kunskapsutbyte och samarbete både internt och externt 

• justering av arbetsmetoder och inköp utifrån hållbarhetsmålen

• satsningar på personalens välmående och motivation

• utveckling av våra processer och aktiviteter kopplade till ansvarsfullt spelande 

E K O L O G I S K

S O C I A L E K O N O M I S K
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Pafs årliga klimatgranskning utförs av Tricorona Climate Partner Ab som har specialiserat sig på 

att hjälpa företag att minimera sin klimatpåverkan. Granskningen hjälper oss att förstå, identifiera 

och minska vår klimatpåverkan. 

Ekologisk hållbarhet

Vår miljöpåverkan

V I S S T E  D U  A T T ? 

Miljömässig hållbarhet är kopplad till 

bevarandet av mångfalden i ett sunt 

ekosystem på lång sikt. I praktiken 

innebär det att se till dagens behov 

och möjligheter utan att kompro

missa med framtida generationers 

behov.

Typ 1 / Direkta utsläpp  

Direkta utsläpp av växthusgaser som kommer från källor 

som ägs eller kontrolleras av bolaget (t.ex. företagsfordon 

och utsläpp från läckage av kylmedel).

Typ 2 / Indirekta utsläpp från köpt energi

Utsläpp vid uppvärmning, nedkylning och vid produktion 

av köpt el. 

Typ 3 / Indirekta utsläpp från företagsaktiviteter

Indirekta utsläpp orsakade av företagsaktiviteter såsom 

tjänste och kundresor (t.ex. flyg, tåg, taxi och hyrbils

resor samt hotellvistelser). 

Tre typer av klimatpåverkan

Pafs nya huvudkontor får energi från solpaneler.
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Översikt: Pafs  
klimatpåverkan 2017

Pafs totala klimatpåverkan (ton CO₂e)

Pafs verksamhet under 2017 resulterade i sammanlagt 1761 ton CO₂e. De flesta av våra utsläpp 

kom från jobbresor, som stod för 90 % av de totala utsläppen. Dessa utsläpp hör till typ 3 och 

finns i år med i vår miljörapport för första gången (tidigare rapporter har endast innefattat typ 

1 och typ 2). Kontorens energiförbrukning stod för 7 % och de återstående 3 % utgjordes av 

transporter. Utsläppen i både kategori 1 och 2 har miskat mellan år 2016 och 2017.

Resor, 1585 (90%)

Energi, 117 (7%)

Transport, 60 (3%)

Kategori 2016 2017
Kylmedel 42 

Transport 67 60

Resor 15 1585

Energi 184 117

Totalt 309 1761

Total klimatpåverkan (ton CO₂e) år 2017 

Total klimatpåverkan 2016–2017



33Våra värden

Typ 1

Transport

Transport med företagets egna fordon och inhyrda fordon. Dessa utsläpp minskade tack vare 

att antalet körda kilometer minskade under 2017 jämfört med föregående år.

Kylmedel

Läckage av kylmedel skadar miljön dels genom att påverka ozonlagret och dels genom att ge 

ifrån sig mycket skadliga växthusgaser. Kylmedel stod för ett utsläpp på 42 ton CO₂e under 

2016. Paf avbröt verksamheten i den anläggning där kylmedel användes 2016, och har därmed 

kunnat eliminera utsläpp i denna kategori år 2017.

Resor

Utsläpp från resor som går under utsläppstyp 1 omfattar endast utsläpp från företagsägda 

fordon eller fordon som hyrts av företaget. Resor med sådana fordon minskade kraftigt under 

2017 jämfört med året innan, och gav därmed en mindre klimatpåverkan.

Transport 2016 2017 Enhet
Bil 23,8 32,6 ton CO₂e

Lastbil 8,0 5,8 ton CO₂e

Skåpbil 35,9 21,2 ton CO₂e

Totalt 67,6 59,6 ton CO₂e

Transport 2016 2017 Enhet
Bil (diesel, liter) 7 461 8 857 liter

Bil (diesel, sträcka)  40 015 km

Bil (bensin, sträcka)  4 106 km

Lastbil 40 400 29 488 km

Skåpbil 271 000 134 078 km

Biltyp 2016 2017
Bensin 4,07 

Diesel 10,59 1,43

Totalt 14,66 1,43

Klimatpåverkan från transport (ton CO₂e)

Sträckor och bränsleåtgång för transport

Klimatpåverkan från resor med företagsägda/hyrda bilar
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Typ 2

Energi

Den största andelen av klimatpåverkan till följd av energiförbrukning kommer från uppvärmning, 

som stod för sammanlagt 96 ton CO₂e under 2017. Det är en ökning från 2016 års 92 ton. Pafs klimat

påverkan från elförbrukning gick dock kraftigt ner från 73 ton CO₂e år 2016 till 24 ton 2017. Därmed 

sjönk den totala klimatpåverkan från energiförbrukning markant. Den relativt låga klimatpåverkan 

från elförbrukning under 2017, beror till största del på den ökade användningen av förnyelsebar el. 

Under 2017 kom 90 % av elen från förnyelsebara källor, vilket är dubbelt mer än under år 2016.  

Klimatpåverkan (ton CO₂e) Energiförbrukning (kWh)

Energi 2016 2017 2016 2017
Nedkylning 19 18 81 798 79 387

El 73 24 1 279 199 981 342

Uppvärmning 92 96 1 140 052 944 908

Totalt 184 138 2 501 049 2 005 637

Uppvärmning El Nedkylning

Klimatpåverkan från Pafs energiförbrukning under 2017 (ton CO₂e)

Pafs energiförbrukning (kWb) och dess klimatpåverkan (ton CO₂e)
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Typ 3

Resor

Paf började rapportera reseutsläpp av typ 3 år 2017. Dessa indirekta utsläpp till följd av jobbresor 

stod för 1584 ton CO₂e, och 87 % av dessa utsläpp kom från flygresor. Utsläppen står för 78 % 

av Pafs totala klimatpåverkan. 

Flygresor, 1373 (87%)

Båtresor, 131 (8%)

Hotellvistelser, 80 (5%)

Sammantaget visar klimatberäkningarna för 2017 att Pafs klimatpåverkan från typ 1 och 2 har 

minskat jämfört med föregående år. Den total klimatpåverkan från energiförbrukningen har 

minskat på grund av ökad användning av förnyelsebara energikällor i elproduktionen. Utsläppen 

från företagsägda eller hyrda fordon har också minskat på grund av en förminskning i antalet 

körda kilometer.

De för Paf nya mätningarna av typ 3 visar att tjänsteresor med flyg utgör verksamhetens 

enskilt största källa av koldioxidutsläpp.

Vårt huvudsakliga mål för 2018 är att minska utsläppen inom typ 3. Speciellt fokus lägger vi på 

flygresor, vilka stod för 87% den klimatpåverkan som hade skapats indirekt av Pafs verksamhet.

Paf klimatkompenserade för sin klimatpåverkan under 2017 genom att stödja biomassa

kraftverket Sri Balaji i Indien. Paf kompenserade för 1761 ton CO₂e utsläpp som verksamheten 

beräknas ha orsakat under året. Klimatkompensationen har gjorts med hjälp av vår klimatpartner 

Tricorona. 

Klimatpåverkan från Pafs resor (ton CO₂e)



36 Våra värden

De stora och små val vi gör i vårt dagliga arbete kan få 

en direkt eller indirekt miljöpåverkan. Ett av Pafs håll

barhetsmål är att öka medvetenheten hos medarbe

tarna gällande dessa val. Ett konkret exempel är att vi i 

samarbete med Ålands Näringsliv erbjuder personal på 

finansavdelningen utbildning i hållbar bokföring. 

Våra kontor i Mariehamn, Helsingfors, Tallinn och 

Stockholm ingår i programmet Green Office som drivs 

av World Wildlife Fund (WWF). Programmet tillhanda

håller verktyg för planering och uppföljning av internt 

miljöarbete på olika områden; som avfall, återvinning, 

energieffektivitet och inköp. Pafs kontor i Mariehamn, 

Helsingfors, Tallinn och Stockholm har blivit Green 

Officecertifierade.

Fortbildning och gröna kontor

Utanför huvudkontoret finns laddningsstolpar för elbilar.

W W F  G R E E N  O F F I C E

• Erbjuder hjälp och verktyg för miljö

vänliga kontorslösningar

• Grundades år 2002 av WWF Finland 

• Totalt 154 företag med 409 kontor 

och cirka 58 900 anställda deltar. 

(Statistik: september 2017) 
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Återvinning och samarbete
När vi väljer ut fysiska vinster som Paf ger 

till kunderna prioriterar vi produkter som är 

tillverkade av återvunna eller andra miljövän

liga material på ett hållbart sätt. Det gäller 

både stort och smått. Några exempel är “sand

wich”cykeln med träram och Pafpennorna 

som är gjorda av återvunna plastflaskor.

Sedan förra våren samarbetar Paf med 

Reedex som återvinner ITutrustning. Företaget 

reparerar utrustning som företag inte längre 

kan använda och skickar den sedan till skolor i 

utsatta delar av världen. Dessutom gör Reedex 

en samhällsinsats genom att erbjuda jobb till 

nyanlända flyktingar i Finland och därmed ge 

dem chansen att få ett socialt nätverk och 

komma in på arbetsmarknaden. Förutom att 

reparera ITutrustning får flyktingarna lära sig 

hur företagande fungerar i Finland.

Vi strävar efter att stödja initiativ som 

bygger på hållbarhetsarbete. I samband med 

lanseringen av de nyaste Pafspelen på den 

svenska marknaden, Sällskapsresan och 

Schlagerslotten, har Pafs ambassadörer Lasse 

Åberg och Lasse Holm skänkt pengar till Stif

telsen Hållbara Hav respektive Ankarstiftelsen.

K L I M A T  K O M P E N S A T I O N

Kompensation för:  

1761 ton CO2e 

Projekt:  

Sri Balaji* biomassakraftverk, Indien 

Certificat:  

CDM & Gold Standard 

Klimatpartner:  

Tricorona

*Läs mer om projektet på sista sidan.
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Social hållbarhet handlar om hur vi påverkar människor 

genom vår verksamhet, däribland våra anställda, våra 

kunder och samhället i allmänhet. För Paf innebär so

cial hållbarhet rent konkret att vi tar vårt ansvar som 

arbetsgivare och i rollen som spelföretag som stödjer 

allmännyttiga ändamål. 

För att minimera vår negativa påverkan på såväl våra 

kunder och samhället i stort utvecklar vi kontinuerligt 

våra verktyg och processer inom ansvarsfullt spelande. 

Detta är den viktigaste delen av vårt hållbarhetsarbete. 

Läs mer om ansvarsfullt spelande på sidorna 4249. 

Vi arbetar med social hållbarhet 

genom att:

• sträva efter att förebygga 

spelproblem

• satsa på personalens 

välmående

• sponsra projekt som bidrar till 

gemenskap och hälsa

• skänka vår vinst till 

allmännyttiga ändamål 

• skapa arbetstillfällen

Social hållbarhet

Vårt sociala ansvar
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Som arbetsgivare åt mer än 400 personer 

från 34 länder är Paf mån om att skapa bästa 

möjliga arbetsmiljö för föreningens i särklass 

viktigaste tillgång – de anställda. Vårt mål är 

att tillsammans med våra anställda skapa en 

företagskultur som genomsyras av gemenskap 

och motivation inför jobbet.

Under 2017 uppdaterade vi vår Plan för lika 

möjligheter på lika villkor (Equal Opportunities 

Plan) som lyfter fram de värden vi har som 

arbetsgivare. Vår filosofi bygger på jämlikhet, 

delaktighet och mångfald.  

Dessa värden ska enligt planen särskilt beak

tas inom följande områden: 

• Rekrytering

• Kompetens och karriärutveckling

• Lönesättning

• Arbetsmiljö

• Balansen mellan arbete och fritid

• Förebyggandet av diskriminering och 

trakasserier

• Aktuell och relevant information samt 

transparent kommunikation

Mångfald och jämlikhet
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Ekonomisk hållbarhet

Samhällsansvar som grund

Vår vision och strategi bygger på att skapa en långsiktig vinst som kan fortsätta att berika människors 

liv på Åland i decennier framöver, något som alltid återspeglas i våra finansiella mål. 

Samtidigt utvecklar vi våra metoder att bedriva ansvarsfullt spelande så att vi kan minska de 

negativa effekter som pengaspel för med sig. Samhällsansvar och ekonomisk hållbarhet är områden 

som vi prioriterar och som vi vill arbeta långsiktigt med. Vi utmanas ständigt att hitta ännu bättre 

lösningar i dessa viktiga områden som utgör vårt DNA som företag.

Fler jobb och en större vinst
Under 2017 anställde Paf 92 personer och skapade även ytterligare arbetstillfällen för många personer.

Paf genererade även 18 miljoner euro till allmännyttiga ändamål på Åland. Den ekonomiska 

inverkan som vår vinst har på det åländska samhället skapar en positiv dominoeffekt genom de 

aktiviteter och de verksamheter vi stödjer. Att arbeta för ett sunt och starkt samhälle där alla räknas 

är grunden för en socialt och ekonomiskt hållbar framtid.
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Arbetsplatser 

Nya arbetstillfällen skapar tillväxt 

för både företaget och samhället.

Utvecklingsmöjligheter

Främjandet av arbetslivet, sam

hällsekonomin och tredje sektorn 

ökar Ålands attraktionskraft och 

hållbara utvecklingsmöjligheter.

En stark ekonomi

Vinsten ger möjlighet att satsa på 

ett starkt och välmående samhälle 

genom ägarens bidrag till samhäll

snyttiga ändamål.

En långsiktigt hållbar vinst 

En vinstdrivande verksamhet som 

är hållbar skapas med en affärs

modell som är socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt långsiktig.

Långsiktig ekonomisk inverkan
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Ansvarsfullhet varar längst
Som ett landskapsägt bolag strävar Paf efter att verksamheten är socialt hållbart 

och därför är utvecklingsarbetet kring ansvarsfullt spelande en prioritet. Samtidigt 

ger stabila och långvariga kundrelationer i långa loppet även bättre ekonomiska 

förutsättningar för företaget – ansvarsfullhet varar längst.

Spel aktiverar hjärnans belöningssystem och 

väcker intensiva känslor. Vinner jag eller för

lorar jag? Det är spännande, nervkittlande 

och roligt på samma gång, och det är just 

därför som spelandet i vissa fall övergår i ett 

destruktivt beroende. Vi tror att kunskap och 

insikt är nycklarna till ett sunt och hållbart 

spelande – kunskap om spelandets risker och 

fallgropar och insikt i hur det egna spelbeteen

det ser ut. Vårt arbete för långsiktigt hållbara 

kundrelationer grundar sig i tanken om ett 

delat ansvar som bärs upp av kunskap och 

förebyggande åtgärder.
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3 DIMENSIONER AV UTVECKLINGSARBETET

Kundverktyg

Kunskapsutbyte

Interna verktyg

1

2

3

Förebyggande arbete 
Vi erbjuder våra kunder verktyg som främjar ett 

ansvarsfullt spelande. Tyvärr händer det ändå 

ibland att spelandet trappas upp för mycket. 

Det här kan ha flera olika anledningar och 

därför försöker vi likaså stödja ett hållbart 

spelande på flera olika sätt. 

Fokusområden år 2017:

• utveckling av våra verktyg och 

information som hjälper kunder spela 

ansvarsfullt. 

• kontinuerlig utveckling av våra interna 

verktyg och fortbilding av personal 

• kunskapsutbyte med flera aktörer: 

samarbetspartners, speloperatörer, 

forskare, och hjälporganisationer 

Under 2017 har vi fortsatt att utveckla våra 

verktyg och tjänster för att kunna förebygga, 

identifiera och hantera problemspelande. I 

oktober arrangerades konferensen Paf Re

sponsible Gaming Summit om ansvarsfullt 

spelande på huvudkontoret i Mariehamn. 

Konferensen hålls vartannat år och fungerar 

som en plattform för kunskapsutbyte inom 

området. Paf har även fortsatt att stödja 

Stockholms universitets forskningsstudie om 

hur förinställda insättningsgränser påverkar 

spelandet. 

S P E L P R O B L E M

Du har spelproblem om penningspelen

• tar för mycket av din tid eller dina pengar

• ger dig skuldkänslor eller gör dig rastlös

• leder till gräl och andra sociala problem

• gör det svårt att klara av vardagssysslorna

• försvårar ditt arbete eller dina studier

• tar över alla dina tankar så att du inte längre 

är intresserad av något annat.

Källa:  

Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), Finland
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Verktyg och information 
Kunskap och insikt ger en bra grund för ansvarsfullt spelande. Därför ger vi våra kunder tillgång 

till aktuell information om deras spelvanor, och även om hur riskerna rent generellt ser ut vad 

gäller spelande. Vet man var gränserna går är det lättare att förebygga ett riskfyllt spelbeteende. 

Dessutom får våra kunder:

• information om riskspelande

• möjlighet att begränsa insättningarna

• möjlighet att monitorera speltiden

• personlig spelöversikt vid inloggning. 

Under 2017 har vi lyft kundens spelöversikt ännu mer 

genom att visa den för kunder genast efter inloggning. 

Vi har även fräschat upp själva sidan med spelöversik

ten med en tydligare och mer användarvänlig design 

och layout.

V I S S T E  D U ?

Våra kunder i Finland, Sverige 

och Estland är försäkrade och 

har rätt till kostnadsfri terapi om 

de diagnostiseras som spelbe

roende. Kunder som har använt 

denna terapiförmån stängs av 

från Paf och får inte öppna ett 

nytt spelkonto.

Pafkunder får information om sina vinster och förluster.
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Samtal för ansvar
För att förebyggande insatser mot riskbeeten

de kan sättas in i rätt tid är det viktigt att iden

tifiera kunder som närmar sig ett riskbeteende.  

För att kunna identifiera och kontakta dessa 

kunder  har vi tagit fram verktyget Radar. Vårt 

Responsible Gaming team har använt verk

tyget under flera år för att spåra riskfyllda 

spelmönster, till exempel märkbara föränd

ringar i speltider eller insättningssummor. Med 

rätt åtgärder kan vi hjälpa våra kunder återta 

kontrollen över sitt spelande. 

Under de senaste åren har Radars kommu

nikationssystem förbättrats ytterligare så att vi 

nu kan skicka individanpassade meddelanden 

till kunderna med information om deras spel

beteende. Vi bifogar även grafer som visar 

förändringar i kundens spelbeteende och våra 

experter ringer vid behov upp kunderna för 

uppföljningssamtal. Vi uppmuntrar dessutom 

kunderna att reflektera över sitt spelande 

genom att svara på frågor om sina spelvanor.

Ombord på kryssningsfartygen arbetar 

våra spelvärdar med att besvara kundernas 

frågor, närvara vid spelaktiviteter samt se till 

att minderåriga inte deltar i pengaspel som 

är för vuxna. Spelvärdarna medverkade även i 

Finlands 100årsfirande genom ett samarbete 

med projektorganisationen Finland 100 år. 



46 Våra värden

Den 10 oktober 2017 hölls den tredje Paf Re

sponsible Gamingkonferensen på huvudkon

toret i Mariehamn, och den här gången var 

temat spelproblematik, hållbart spelande samt 

marknadsföring inom spelbranschen – allt med 

utgångspunkt i attityders påverkan på bete

ende och spelvanor. Cirka 100 personer från 

olika yrkesområden deltog och diskuterade 

mekanismerna bakom spelande, dess sociala 

konsekvenser samt vårt gemensamma ansvar 

för ett hållbart spelande i framtiden. 

Deltagarna i konferensen representerade 

forskning, organisationer för spelberoende 

våra partners samt andra speloperatörer. 

Under dagen talade bland andra Per Binde 

från Göteborgs universitet, som är doktor 

inom socialantropologi och forskar om olika 

aspekter av spelande. Bland talarna fanns även 

Madeleine Tügel, rådgivare på Spelberoendes 

förening Malmö, samt Morten Rønde, VD på 

DOGA (Danish Online Gambling Association).

På konferensen diskuterades bland 

annat hur familjerelationer och livet i stort 

kan påverkas av spelberoende, hur attityder 

gentemot spelande uppkommer och hur de 

kan påverkas samt vad speloperatörer kan göra 

för att arbeta för ansvarsfullt spelande. Genom 

att integrera kunskap från de olika områden i 

vårt arbete hoppas vi att kunna bli ännu bättre 

på att förstå och förebygga problemspelande.

Delad kunskap – ökad kompetens
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Prisbelönta insatser 
för tryggt spelande
Paf har länge fokuserat på ansvars

fullt och socialt hållbart spelande och 

våra insatser har också uppmärksam

mats internationellt – 2017 utsågs Paf 

till det mest ansvarsfulla spelbolaget 

bland de bolag som är verksamma på 

de Nordiska marknaderna. 

Vi nominerades i denna kategori 

mycket tack vare de investerings

beslut som har tagits av företaget 

gällande ansvarsfullt spelande samt 

de konkreta förbättringar som har 

genomförts under året, bland annat 

följande:

• Våra kunder ser en sammanfattning av sina 

vinster och förluster då de loggar in på sitt 

spelkonto.

• Vi har genomfört kundtester där spelresultat från 

kunder med och utan egensatta spelgränser har 

jämförts.

• Vi har ett pågående forskningssamarbete med 

Stockholms universitet. 

• Vi har utvecklat Radarsystemet ytterligare.

I oktober 2017 hölls Paf Responsible Gaming Summit på huvudkontoret på Åland.
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En sporrande utmärkelse
Att lyftas fram som ett av de främsta spelbola

gen i Norden där konkurrensen är hård och 

standarden hög är en ära för Paf.

–  Det viktigaste av allt är de konkreta 

sakerna vi kan göra för att hjälpa våra kunder. 

Men det här är även en viktig påminnelse 

om att vi fortfarande är branschledande inom 

spelansvar. Det sporrar oss att ytterligare 

utvecklas, säger Pafs vd Christer Fahlstedt.

Pafs vice vd Daniela Johansson hade 

glädjen att ta emot priset på galan då det 

delades ut. Så här säger hon:

–  Jag är både glad och stolt. Ansvarsfullt 

spelande är det som verkligen utmärker oss 

bland konkurrenterna. Vi strävar efter att hjälpa 

våra kunder att spela på lagom nivåer för att 

skapa långsiktiga och hållbara kundrelationer. 

Galan EGR Nordic Awards hölls 17 januari på 

Malta och åtta spelföretag var nominerade i 

samma kategori som Paf.

I framtiden vill vi:

• vara världsledande inom ansvarsfullt 

spelande.

• erbjuda våra kunder bästa möjliga stöd 

och hjälp inom spelproblematik och 

ansvarsfullt spelande i samtliga kanaler.

• erbjuda våra kunder ännu bättre verktyg 

som stöd till ett hållbart spelande

• 

Ansvarsfullt spelande är vårt allra viktigaste område för ökad social hållbarhet, och det är även 

det bästa sättet att skapa sunda och långsiktiga kundrelationer. Därför strävar vi ständigt efter 

att utveckla och förbättra våra tjänster och verktyg.

Visioner för framtiden
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Vd Christer Fahlstedt på Nordic Awards, där Paf fick utmärkelsen 

för den mest ansvarsfulla speloperatören.

“Det viktigaste av allt är de konkreta 

sakerna vi kan göra för att hjälpa våra 

kunder. Men det här är även en viktig 

påminnelse om att vi fortfarande är 

branschledande inom spelansvar”
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Paf verkar i ett tillståndspliktigt verk

samhetsområde, och vår verksam

het bedrivs i enlighet med regional, 

nationell och internationell lagstift

ning. Vår interna juridiska avdelning 

arbetar kontinuerligt och långsiktigt 

med juridiska frågeställningar för att 

säkerställa att vi alltid följer lagstift

ningen. Vårt engagerade juridiska 

team består av Chefsjurist Sara Er

iksson, Bolagsjurist Jessica Falenius, 

Paralegal Jessica Pähti och Chefsas

sistent Catarina Gahmberg. Teamet 

bistår dagligen organisationen med 

expertis i diverse ärenden – allt från 

avtalsgranskning, tillståndsfrågor, 

anpassningar till ny lagstiftning och 

juridisk rådgivning på olika rättsom

råden.  

Under 2017 har teamet bland annat arbetat med föl-

jande uppdrag:

• Upprättande av Pafs kvalitetsledningsdokument 

i enlighet med den nya åländska lotterilagen 

som trädde i kraft 1.1.2017. Arbetet har skett i nära 

samarbete med Pafs Complianceavdelning.

• Samarbete med externa legala ombud i arbetet 

med penningtvättsmålet som är under prövning i 

Ålands tingsrätt. 

• Bevakning samt upprättande av remissvar 

med Pafs kommentarer på den nya svenska 

spellagstiftningen som beräknas träda i kraft 

1.1.2019.

• Förberedande arbete med att anpassa vår 

verksamhet till EU:s Dataskyddförordning 

(“GDPR”) som träder i kraft 25.5.2018.

• Remissvar i samband med ny penningtvättslag 

i Finland respektive Sverige som trädde i kraft 

under 2017.

• Legalt stöd i samband med licensansökan för 

Lettland och inträde på en ny marknad.

• Löpande rådgivning, avtalsgranskning och legalt 

stöd till hela organisationen.

Juridisk rådgivning  
och kvalitetskontroll

Jessica Pähti och Sara Eriksson
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Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen är en tillsynsmyndighet 

underställd Ålands landskapsregering. Myndig

heten är inrättad i enlighet med landskapsla

gens bestämmelser om lotterier (lotterilagen).

Utöver tillsyn av spelverksamhet på Åland, 

följer Lotteriinspektionen även den allmänna 

utvecklingen inom de verksamhetsområden 

som regleras av lotterilagen. Myndigheten 

ger information, anvisningar och råd gällande 

verksamhet som regleras av lotterilagen och 

initierar även nödvändiga förbättringar och 

ändringar inom dessa områden.

Lotteriinspektionen har varit aktiv sedan 

1 mars 2017. Tidigare låg tillsynsansvaret hos 

en särskild enhet hos landskapsregeringen. I 

september 2017 gick lotteriinspektionen med i 

International Association of Gaming Regulators 

(IAGR).

Lotteriinspektionen är underställd Ålands landskapsregering. På bild: plenisalen. 
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Under 2017 förändrades spelbranschen radikalt på fastlandet då Veikkaus, 

RAY och Fintoto gick samman till ett enda spelbolag under det gemensam

ma namnet Veikkaus. Fusionen medförde en omorganisering av lednings

gruppen, och under året har Paf fokuserat på att bibehålla goda relationer 

med Veikkaus. Paf och Veikkaus skiljer sig visserligen från varandra i både 

omfattning och verksamhetsregion och har även olika juridiska spelregler att 

förhålla sig till, men de gemensamma nämnarna är desto viktigare. Varken 

Paf eller Veikkaus är börsnoterade, bägge bolagen är offentligt ägda och 

dessutom delar de samma grundläggande värderingar och syfte. Hållbart 

och ansvarsfullt spelande står i fokus hos både Paf och Veikkaus och vinsten 

går vidare till goda ändamål.   

Paf och Veikkaus – sida vid sida för goda ändamål

Veikkaus ledningsgrupp besökte Pafs huvudkontor.
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Rättegången mot Paf
Vi har haft en rättsprocess mot Paf och Pafs tidigare vd om påstått 

penningtvättsbrott där Ålands tingsrätt i slutet av februari 2018 dömde 

Paf för penningtvättsbrott av oaktsamhet under en kort tidsperiod 

medan Pafs tidigare vd frikändes på alla punkter. Domstolen ansåg att 

Paf hade tillräckliga processer och rutiner för arbetet mot penningtvätt 

på plats men att hanteringen hade brustit i det specifika fallet. Paf och 

åklagaren har överklagat domen till Åbo Hovrätt. 





K A P I T E L  3

Människorna

Om vår viktigaste resurs och deras arbete.



56 Människorna

Paf har ungefär 400 anställda som jobbar i Mariehamn, Helsingfors, 

Stockholm, Tallinn, Madrid och Riga. Med personal av 34 olika 

nationaliteter är Paf en dynamisk och mångkulturell arbetsgivare 

med en mångfald av erfarenheter och perspektiv. 

Möt våra medarbetare

Våra professionella team arbetar 

med ett brett spektrum av arbets-

uppgifter från kundservice och 

IT-utveckling till marknadsföring, 

kommunikation, speldesign och 

ekonomi. Flera av våra team har 

medarbetare i flera länder och 

tack vare virtuella mötesrum via 

videolänk kan vi hålla regelbundna 

möten fast vi inte jobbar på samma 

ort. Varje höst samlas dessutom 

alla Paf-anställda på Paf Employee 

Forum under en dag på Ålands-

kontoret. Då får alla medarbetare 

chans att träffas, bolla idéer och ha 

workshops i blandade team.
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Här kan man påverka 
sin arbetsplats
Engagemang är en av de viktigaste framgångs-

faktorerna för långsiktig företagstillväxt. Utö-

ver viljan att göra sitt bästa för att ta företa-

get framåt, främjar även en arbetsmiljö med 

högt i tak en långsiktig social hållbarhet för 

de anställda. Tydliga uppgifter och roller samt 

regelbunden tvåvägskommunikation är bra 

byggstenar för en motiverad personal. Därför 

genomför Paf årligen en personalenkät där vi 

samlar in feedback från alla delar av företaget. 

Resultaten analyseras och utvärderas inom 

teamen, avdelningarna och ledningsgruppen 

för att effektivisera företagets arbetssätt, fö-

rebygga flaskhalsar och kunna planera för 

långsiktiga förbättringar.

Några konkreta förbättringar som har 

genomförts under de senaste åren:

• Ändamålsenligt och praktiskt utformade 

arbets-, team- och mötesrum samt 

sociala utrymmen för att uppmuntra till 

ett flexibelt arbetssätt.

• Tydliga strategier som kommuniceras i 

hela företaget.

• Arbetssätt som uppmuntrar 

till självständiga beslut och 

ansvarstagande.

• En värdegrund som konkretiseras av 

nyckelord och som uppmuntrar till 

självreflektion och en tydlig röd tråd i 

verksamheten och det dagliga arbetet.

• Ledarskap som stärker de anställda och 

uppmuntrar till utveckling.

• Ledarskapsdagar två gånger om året.
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Våra styrkor som arbetsgivare:

• Vi satsar på de anställdas välmående.

• De anställda har en positiv bild av Paf 

som arbetsgivare.

• Företaget går åt rätt håll och har goda 

framtidsutsikter.

• Företagets värderingar är genomtänkta, 

meningsfulla och genomsyrar 

verksamheten och det dagliga arbetet.

• De anställda har förtroende för 

företagets ledning.

• Samarbetet både inom och mellan team 

är gott och teamprestationerna håller 

en hög nivå.

• Vi tillhandahåller adekvata 

arbetsverktyg och kommunicerar 

relevant information inom företaget.

Enkätresultat 2017  
Vår årliga personalenkät 2017 visade en positiv trend gällande de anställdas övergripande 

upplevelse av att jobba på Paf. Resultatet inom de flesta områden ligger i linje med eller över 

genomsnittet för finska företag.

En inspirerande arbetsmiljö
Vår personalenkät 2017 visade tydligt att Pafs personal trivs med sitt arbete och att deras upp-

levelse av att arbeta på Paf är generellt positiv. Av enkätresultaten framgår det även att perso-

nalens engagemang har förstärkts under de senaste året. HR Intelligence-företaget Corporate 

Spirit utser årligen de 40 mest inspirerande arbetsplatserna i Finland baserat på enkätresultat 

från över 80 000 anställda på hundratals olika finska företag. I början av 2018 utsåg Corporate 

Spirit Paf till en av Finlands 40 mest inspirerande arbetsplatser.

Vi jobbar fortsatt med att skapa 

motivation och drivkraft genom att:

• tillsammans ta fram förstklassiga 

produkter och tjänster. 

• erbjuda utmanande, utvecklande och 

intressanta arbetsuppgifter.

“Det här är ett kvitto på att vår 

personal verkligen trivs och att de 

anställda är motiverade och gillar 

det de gör. På Paf arbetar alla till-

sammans för att nå målen och för 

att ta verksamheten framåt.“

Great Workplace
Paf

Great Workplace
Paf
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Paf Employee Forum samlar alla Pafs anställda till Åland.

Tillväxt och mognad
Under 2017 fortsatte Paf att växa som arbets-

givare med 92 nyrekryteringar. Vi rekryterade 

främst inom teknisk utveckling och kundser-

vice, och de flesta av dessa arbetsplatser finns 

på huvudkontoret i Mariehamn.

En växande verksamhet med lyckade 

rekryteringar är en bra bas för långsiktig 

utveckling, men det medför även ett ökat 

ansvar och utmaningar för oss som arbets-

givare. För att fortsätta vara en motiverande 

och inspirerande arbetsplats samtidigt som 

vi växer och expanderar till nya marknader, 

behöver vi fokusera på vår värdegrund och 

fortsätta utveckla våra produkter och tjänster 

för att Paf ska stå sig i branschens ökade 

konkurrens. Under 2017 har vi sett hur viktigt 

det är att kommunicera en tydlig strategi till 

våra medarbetare, och vi har även identifierat 

centrala motivationsfaktorer att fokusera på 

framöver. 2018 – nu kör vi! 
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På Paf vill vi att kunderna ska komma till sajten och till våra spelautomater 

för att just våra spel är roliga och spännande att spela. Det är själva kärnan i 

verksamheten. Vårt mål är att erbjuda våra kunder härliga spelupplevelser och 

spel de inte kan hitta någon annanstans. Därför tillverkar vi våra egna spel både 

till onlineverksamheten på Paf.com och fysiska spelvärlden till sjöss och i land.

Makalösa spelmakare
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Paf startade 1967 och ägde då 36 pajazzo-spel 

som gick ut på att man släppte ner ett mynt 

ovanifrån i maskinen och sköt iväg det. År 

1973 utökade vi verksamhet med att erbjuda 

maskiner ombord på Östersjöfartyg och det 

var då det tog fart på riktigt. År 1999 påbörjade 

vi vår onlineverksamhet. 

Vissa av våra egna spel, såsom Cash & 

Carry och Double Joker Poker, erbjuds både 

till sjöss, iland och online och fungerar som 

länkar mellan den fysiska och den digitala 

verksamheten.

50 års erfarenhet
Efter 50 år i branschen har vi stor erfarenhet 

av fysisk spelverksamhet. Våra croupierer träf-

far kunderna regelbundet och får värdefull 

feedback. I Pafs verkstad hålls tusentals spel-

maskiner i toppskick. Det här är en logistisk 

och teknikmässig bedrift och våra teknikers 

expertis och erfarenhet är en enorm resurs och 

tillgång när det kommer till nya idéer, lösningar 

och innovationer.

Experter på onlinespel
Nyckeln till att skapa roliga, framgångsrika 

och originella onlinespel är en kreativ och 

tillåtande miljö där människor får förverkliga 

spelen de drömmer om. Här krävs det många 

och varierande egenskaper. Talang, skicklighet 

och kreativitet är lika viktigt som erfarenhet 

och utbildning för att ta fram de bästa produk-

terna för våra kunder.

Bakom varje spel finns kreatörer, 

animatörer, projektledare, kodare, matema-

tiker, copywriters, översättare, ljuddesigners, 

ljudkompositörer, experter inom ansvarsfullt 

spelande och fokusgrupper som testar bland 

annat användarvänligheten. Och så går det 

förstås åt enorma mängder kaffe! 
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Paf är ett av få spelbolag som tillverkar sina egna spel, och kun-

derna älskar dem! Under 2017 var fyra av våra tio mest lönsamma 

spel på Paf.com framtagna av Paf Games Studio. 

Mobilspelen har exploderat de senaste åren och Paf Games 

Studio har uppdaterat många av våra existerande spel för att 

utnyttja dessa nya möjligheter. De nya mobilversionerna av 

gamla favoriter har blivit några av Pafs mest framgångsrika spel. 

Paf Games Studio
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Jag har bott i Finland i tre år och har arbetat på 

Paf i två år. Före det arbetade jag på ett annat 

spelföretag i Helsingfors. När jag fick det här 

jobbet skulle mitt uppehållstillstånd precis 

gå ut och Paf hjälpte mig att förlänga det. Paf 

Games Studio är en dynamisk och internatio-

nell arbetsplats. Jag känner mig som del av en 

familj här – det är så mycket mer än bara ett 

jobb. Jag ser alltid fram emot att komma till 

jobbet och jag trivs verkligen här! Arbetsmiljön 

är trevlig och jag utmanas i min kreativitet, 

vilket gör att jag hela tiden utvecklas och lär 

mig nya saker på jobbet.

Jag hade till exempel aldrig skapat ani-

merade karaktärer innan jag började här. Jag 

hade mestadels arbetat med illustrationer och 

concept art. På Paf har jag fått lära mig arbeta 

med nya mjukvarupaket, såsom animations-

verktyget Spine, och det har verkligen gett mig 

helt nya möjligheter. Nu kan mina skapelser få 

liv. Jag vill använda hela min potential och tack 

vare arbetet med animationer vet jag nu även 

hur jag ska skapa statiskt grafiskt material som 

är optimalt utformat för att kunna animeras 

av andra. Jag har sett båda sidor av arbetet.

Jag hittar min inspiration från min om-

givning, från filmer och från konst. När jag 

bodde i Turkiet arbetade jag som illustratör 

på en reklambyrå. Jag började min bana 

med att arbeta i akryl och olja och nu gör jag 

istället digital art på Paf. Jag håller fortfarande 

på med oljemålning på fritiden och när jag 

råkar måla något jag skulle vilja ta bort går 

tankarna direkt till att använda “Ctrl+Z” för att 

ångra det jag just målat. Men det går ju inte, 

ha ha! Visst kanske man blir lite bortskämd 

med valmöjligheterna inom digital art, men 

samtidigt så vågar man också prova mer och 

utforska nya stilar, eftersom man alltid kan gå 

tillbaka till originalet. Och det är fantastiskt!

P A F  G A M E S  S T U D I O

Startades: 1999

Antal team: 3 

(ett i Mariehamn och två i Helsingfors)

Personal: 25

Egenutvecklade spel: 76

Populäraste spel: Double Joker 

Poker, Cash and Carry, Cash and Carry 

Shopping Spree, Casino Island Deluxe

“Nu kan mina skapelser få liv”

Intervju: Hali, Game designer
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Hur länge har du jobbat på Paf? 

Ha ha! Jag började arbeta på Paf redan 1978, 

men jag blev heltidsanställd 1984. Vi är faktiskt 

tre stycken här som har arbetat lika länge i 

verkstaden.

Berätta lite om Pafs verkstad!

Verkstaden är uppdelad i två olika avdelningar 

– en mekanisk sida och en elektroniksida. På 

mekaniska sidan sköter vi service och uppda-

teringsarbeten på spelautomater och andra 

spelmaskiner. Det kan handla om reparationer 

eller ändringar. Vårt mål är att få ut maskinerna 

igen så fort som möjligt. På elektroniksidan 

servar vi många olika slags maskiner inklu-

sive datorer, skärmar, sedelläsare, myntlås 

och biljettskrivare. Vi skapar även interna in-

struktionsböcker för programmering av olika 

maskiner. 

Vi arbetar också med andra, större ca-

sinosystem, såsom den nya “ticket in-ticket 

out”-tekniken, där vi hanterar både anslut-

ningen och installationen. Vi hjälper även 

servicemännen på båtarna, och får många 

frågor från andra Paf-team om maskin- och 

reservdelar. 

Paf har spelautomater och andra spelmaskiner i hela Östersjöregionen. Vi bad 

Henrik “Henkka” Mattsson, Electronic Manager, förklara hur Pafs verkstad jobbar 

för att hålla alla dessa spel flytande.

Spel med flyt 
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Vilka kvalifikationer behövs?

Något slags utbildning inom data eller elektro-

nik och viss arbetslivserfarenhet krävs. Man 

behöver ha arbetat ett tag för att ha hunnit 

skaffa sig den kunskap och erfarenhet som 

behövs i jobbet.

Hur länge tar det att serva en maskin och 

hur länge brukar de hålla?

Jag brukar säga att det tar en till en och en 

halv dag att serva en spelautomat, beroende 

på vilken modell det är. Vi gör vårt bästa för att 

spelautomaterna ska få en så lång livstid som 

möjligt och det brukar bli minst sex år. Men vi 

har maskiner som är över tio år gamla, och de 

äldsta är cirka 12 år.

Vilken är din största utmaning på jobbet?

Det är tveklöst att få tag på reservdelar. Var 

hittar jag delar till en tio år gammal maskin? 

Det går inte. Men nu har vi fått en 3D-skrivare 

och med den kan vi skapa reservdelar av plast. 

Tidigare hade vi fått kassera maskinen, nu kan 

vi fixa delarna själva om de inte går att köpa 

någonstans. Det är helt otroligt.

Hur har jobbet förändrats på 40 år?

Det har ändrat mycket. När jag började hade 

vi bara mekaniska “Can-Can”-maskiner och 

“Crazy Pays”. Man satte i 50 penni och drog 

i en spak, det gick inte att stoppa hjulen och 

behålla olika symboler till nästa runda. Efter 

några år kom det elektromekaniska maskiner 

som skulle kopplas in i väggen. På den tiden 

tyckte vi att det var jättestort! Numera är ma-

skinerna helt elektroniska och datorer styr allt. 

Det är roligt att tänka tillbaka på hur det har 

gått framåt. Ibland får jag telefonsamtal från 

privatpersoner som samlar på gamla spelau-

tomater och ringer till mig när de har köpt 

någon äldre modell på nätet, det är jätteroligt.

Intervju: Henkka, Electronic manager

P A F  W O R K S H O P

Kontor: Mariehamn

Personal: 13 

Spelmaskiner som servas: Över 1400

Service: 27 båtar och Åland

Support: 6 båtar (Color Line) samt 

servicemän på plats.
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Eftersom Paf bedriver spelverksamhet både 

på internet och i fysisk miljö sträcker sig deras 

arbete över ett brett fält. Det inkluderar utveck-

ling av internetspel i Pafs egen “Game studio”, 

integration av spel och betalningslösningar 

från externa leverantörer och insamling av data 

från våra fysiska spel. Efter att ha samlat data 

från dessa olika världar får vi en bra överblick av 

spelverksamheten. Till vår hjälp har vi verktyg 

som Kafka, Cloudera och Spark.

På grund av Pafs bakgrund som leverantör 

av enbart fysisk underhållning ombord på 

fartyg och på land ses vi generellt inte som 

ett högteknologiskt spelbolag. Men i dag är 

vi en internationell digital speloperatör som 

erbjuder över 400 internetspel till kunder i sex 

länder. Det betyder att Paf har ett växande be-

hov av teknisk kompetens och vi är på god väg 

att etablera oss som en attraktiv arbetsgivare 

inom IT-sektorn i Norden.

Tekniska höjdpunkter under 2017
För att erbjuda en mer underhållande upple-

velse till våra online-kunder har vi gjort stora 

förbättringar under året, då vi har gått från 

ett system där vi släppte nya funktioner i in-

tervaller om 3-4 veckor till ett system med 

kontinuerliga releaser.

Vi uppnådde detta genom att byta till en 

smidigare process för vår befintliga teknik 

samtidigt som vi lade till en “micro servi-

ce”-plattform.

– Det här skiftet var möjligt tack vare 

nya verktyg, nya processer och ett förändrat 

tankesätt, säger Lars-Göran Hakamo, DevOps 

Evangelist på Paf.

För flexibla tekniska lösningar
Pafs tekniksida består av över 100 personer uppdelade på cirka 15 team. Bland 

dessa ryms ett brett spektrum av tekniska experter, från mjukvaruarkitekter 

och databasspecialister till webbdesigners. 



67Människorna

Francois Maugis, Head of Systems, Tools and Data

Frihet, förtroende och mångfald
Paf håller på att bli ett intressant alternativ på 

arbetsmarknaden för utvecklare som värdesät-

ter kreativ frihet och möjligheten att få ny 

kunskap inom kodning. Vår växande tekniska 

avdelning erbjuder en stimulerande miljö för 

agilt och självständigt arbete i kombination 

med kunskapsutbyte med kollegorna.

Francois Maugis, chef för avdelningen “Sys-

tems, tools and data” på Paf, ser förtroende och 

mångfald som ett par av de viktigaste inslagen 

i de mest framgångsrika IT-företagen i dag:

– Mångfald stimulerar kreativiteten. Den 

multinationella miljön gör att olika perspektiv 

får utrymme och hjälper nya idéer att spira. Vi 

har stort förtroende för personalen på Paf och 

vi märker att det får både team och individer 

att nå den självständighet som behövs för 

vara kreativ i de dagliga arbetsuppgifterna. 

Förtroende är också oerhört viktigt för att skapa 

en inspirerande arbetsplats och riva murarna 

mellan olika avdelningar. Vi jobbar också aktivt 

med att förse utvecklarna med de verktyg de 

behöver.

Med siktet inställt på 
spetskompetens
Under 2017 rekryterades 15 nya tekniska ut-

vecklare och jakten på ytterligare talanger 

fortsätter. Roberto Zagni, chef för databasut-

vecklingsteamet, menar att rekrytering av de 

bästa utvecklarna och att ge dem fortsatt stöd 

i sin utveckling på Paf är väl värt mödan.

– Talang lockar till sig talang, så vi fokuserar 

på att få ombord de bästa. Med de senaste 

rekryteringarna till våra kontor i Finland och på 

Åland är vi nu omkring 100 utvecklare med 22 

olika nationaliteter. Vägen från gesäll till mästare 

inom hantverket kodning underlättas ofta om 

man får jobba nära de bästa hantverkarna. Min 

förhoppning är därför att vår konstant växande 

avdelning kommer att attrahera många toppre-

kryteringar den närmsta tiden.Francois Maugis 

delar Roberto Zagnis förhoppning:

– Det är egentligen ganska enkelt. Om vi 

inte är bland de fem bästa IT-arbetsplatserna 

i Finland så får vi inte de bästa utvecklarna. 

Därför är vårt mål att nå topp fem under de 

kommande tre åren.
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Fredrik Wiklund leder System Operations-tea-

met i Helsingfors och Mariehamn. Avdelningen 

är ansvarig för mjukvara och hårdvara samt 

nätverk, versions- och säkerhetsuppdateringar 

och support för utveckling.

– Vårt huvudfokus ligger på att hålla 

hemsidan igång dygnet runt alla dagar på 

året, så något i vårt team har alltid jour. Men 

att “släcka bränder” är bara en liten del av vårt 

arbete eftersom vi kontinuerligt analyserar 

våra tekniska system och ingriper proaktivt 

innan problem uppstår.

Trots att teamet består av 12 personer som 

alla är specialister inom ett specifikt område 

föredrar medlemmarna att jobba gemensamt 

med helheten genom att bygga på varandras 

överlappande kompetenser. Arbetet med att 

hålla hemsidan igång underlättas när alla delar 

på ansvaret och har en gemensam helhetssyn. 

I teamet finns sex olika länder representerade, 

något som Fredrik Wiklund ser som en tillgång 

i det dagliga arbetet.

– Jag tror att de olika kulturella bakgrun-

derna hjälper oss att navigera i de situationer 

vi ställs inför i vårt arbete. Medlemmarna 

kommer från Finland, Frankrike, Portugal, 

Ukraina, Ryssland och Indien. Det ger oss en 

större bredd när det gäller infallsvinklar för 

att hitta den bästa lösningen under tidspress.

Under sina tio år på Paf har Fredrik sett 

utvecklingen mot ett mer dynamisk IT-bolag 

och hans team har en avgörande roll i att stödja 

banbrytande utveckling.

– För ett par år sedan styrdes vårt jobb för 

mycket av verktygen. Nu är det annorlunda. 

Nu beställer utvecklarna det de vill ha och 

så levererar vi. Det är bättre för affärsverk-

samheten eftersom den inte bryr sig om vilka 

verktyg som gör jobbet, utan fokus ska vara på 

funktionaliteten.

Utvecklarna behöver också dedikerade 

servrar för att testa ny utveckling. I dag har 

vi 700 virtuella servrar igång i systemet. Det 

är en mycket dynamisk struktur, säger han.

– Med tanke på vår storlek och hastighet är 

vår största utmaning att bibehålla ordning och 

reda samtidigt som vårt arbete karaktäriseras 

av ständig förändring.

Håller hjulen igång

Fredrik Wiklund,  

Head of System Operations
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Ordmästare 
på sju språk

Alla Pafs översättningar och copytexter sköts 

av Copy Hub – som namnet avslöjar lite av en 

spindel i företagsnätverket (hub = knutpunkt). 

Copy Hub samarbetar med i stort sett alla 

avdelningar på företaget och jobbar på en 

rad olika språk. 

Det här är ett dynamiskt och internatio-

nellt gäng med anställda från flera delar av 

världen. Alla Copy Hubs nio anställda har olika 

bakgrund och erfarenhet inom allt ifrån kom-

munikation, copywriting och marknadsföring 

till IT, översättning, lingvistik och journalistisk. 

Copy Hub garanterar att rätt tonalitet och 

känsla genomsyrar texter, både på och ut-

anför sajten, och bidrar på så sätt till att Pafs 

varumärke förstärks. 

C O P Y  H U B

Anställda: 9

Språk: engelska, estniska, finska, 

lettiska, ryska, spanska, svenska

Antal uppdrag under 2017: 1334



70 Människorna

Det lilla extra 
med Club Paf

Club Paf skapar upplevelser för kunderna på resor och event där kunder får träffas och ha 

roligt tillsammans. Alla Paf-kunder har möjlighet att vinna resor med Club Paf och få delta i 

evenemang genom våra olika tävlingar. Vårt professionella Club Paf-team möter kunderna i 

olika miljöer och strävar alltid efter de bästa möjliga kundupplevelserna – de ger bokstavligen 

det där lilla extra för våra kunder.

C L U B  P A F

Anställda: 9 personer i Mariehamn, 

Stockholm, Tallinn och Madrid

Vad hände 2017: 6 resor utanför 

Europa, 4 pokerresor i Europa, event på 

färjor, på Åland samt i Sverige, Estland 

och Spanien.

Några av resmålen 2017: Las Vegas, 

Köln, Kroatien och Dubai
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Ett av de mest centrala men minst synliga tea-

men på Paf är Cross-channel Communications 

(CCC) som jobbar med digital marknadsföring 

och kommunikation. Härifrån skickas infor-

mation om nya spel, kommande evenemang, 

tävlingar och erbjudanden via en rad olika kom-

munikationskanaler till befintliga och potentiel-

la kunder, i enlighet med relevant lagstiftning. 

Teamet består av elva personer, stationerade i 

Mariehamn och ledda av Eva Wiklund. 

För att alltid hålla kommunikationen 

relevant och aktuell samlar CCC kontinuerligt 

in information och nyheter från en rad olika 

avdelningar på Paf.    

 – Därefter planerar vi, sätter ihop och 

skickar ut meddelanden. Vi använder statis-

tik och feedback för att få reda på vad olika 

kundgrupper är intresserade av och försöker 

bemöta deras önskemål för erbjuda en så 

bra kundupplevelse som möjligt. Alla våra 

kundmeddelanden informerar också om hur 

man spelar på ett roligt men samtidigt ansvars-

fullt sätt, förklarar Eva Wiklund.

Med hjälp av ny, automatiserad marknads-

föringsteknik, såsom “programmatic buying”, 

kan CCC-teamet köpa utrymme och annonsera 

i till exempel spansk onlinemedia, utan att 

behöva upprätta samarbeten med spanska 

mediaförlag. Riikka Stenborg har jobbat mycket 

med betald media för Paf:

 – Det här är kort och gott ett otroligt 

kostnadseffektivt sätt för oss att få in värdefull 

statistik som sedan hjälper oss att optimera vår 

marknadsföring och nå ut till rätt målgrupper. 

Att kunna sköta vår digitala marknadsföring på 

egen hand tack vare denna metod har definitivt 

varit gynnsamt för oss.

Smarta meddelanden i rätt tid
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Kundtjänsten som höjer ribban
Kundservice är för majoriteten av våra kunder den enda direkta kontakten de 

har med Paf. Därför är det förstås extra viktigt att de får ett kompetent, vänligt 

och förtroendeingivande bemötande då de kontaktar oss. Vår kundservice 

erbjuder hjälp, information och support 

och strävar alltid till att svara så snabbt 

som möjligt. Kunderna ger oss i sin 

tur värdefull feedback om sajten, om 

våra spel och kampanjer, så att vi kan 

förbättra oss och skapa bästa tänkbara 

kundupplevelse.

K U N D S E R V I C E

• 91,7% av kunderna gav kundservicen 

4 av 5 möjliga poäng i en fristående 

kundundersökning

• Nästan 30% av alla kundförfrågningar 

hanterades via den nya live chat-

kanalen mot årets slut.

• Medelsvarstiden förkortades 90% 

(under öppettider). 
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Pafs kundservice har hanterats externt i över 

åtta år, men återupptogs av företaget hösten 

2016. År 2017 var det första året då kundservi-

cen helt och hållet sköttes internt. Tack vare 

detta har vi skapat 38 nya arbetstillfällen. Det 

har även medfört andra fördelar, till exempel 

att våra avdelningar nu kan arbeta närmare 

tillsammans och göra kundernas Paf-upple-

velse ännu bättre. 

Under 2017 har teamet förbättrat och 

effektiviserat sitt arbetssätt och har även 

utvecklat nya interna verktyg. I mars lansera-

des exempelvis en livechatt som komplement 

till våra andra kanaler. Tack vare snabbare 

kommunikation, vässade interna processer 

och uppdaterade verktyg har teamet lyckats 

minska svarstiden för e-postmeddelanden 

med otroliga 90 procent! 

För att öka den interna kunskapen om 

våra kunders önskemål och behov och för att 

underlätta samarbetet mellan kundservice och 

andra avdelningar, erbjuds alla Paf-anställda 

att arbeta en dag i kundservice. Under 2017 fick 

anställda delta i A day in customer support, 

en dag då man får iaktta hur kundtjänsten 

arbetar under en vanlig dag. Under året 

ordnades sammanlagt 13 kundtjänstdagar 

för medarbetare som fick en djupare insikt i 

hur deras egen och andra avdelningars arbete 

påverkar såväl kollegorna i kundservice som 

kunderna och deras spelupplevelse. 

I december 2017 nominerades Paf i kate-

gorin “Nordens bästa kundservice” till EGR 

Nordics Awards.

Nyrekryteringar och 
kortare svarstid
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För en god kommunikativ miljö
Kommunikatörerna på Paf arbetar långsiktigt 

och strategiskt med företagets externa och 

interna kommunikation. Syftet med arbetet 

är att stödja hela organisationen genom att 

skapa en god och tydlig kommunikativ miljö 

som främjar såväl interna som externa sam-

arbeten, förstärker Pafs företagsidentitet och 

underlättar vid hantering av kommunikativa 

utmaningar. 

I kommunikationsavdelningens 

uppgifter ingår:

• Mediarelationer

• Mediebevakning

• Rykteshantering 

• Kommunikationsstrategiskt arbete 

• PR & Sponsring

Högskolan på Åland och Yrkeshögskolan Novia i Vasa på studiebesök hos Paf. I bilden (från 

vänster): Rektor Jonas Waller (HÅ), Enhetschef Erik Englund (Novia), Andreas Henriksson (IT/Paf), 

Aino Waller (Communications/Paf) och Jenny Schauman-Linevik (HR/Paf).
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Paf jobbar med utvalda samarbetspartners som vi sponsrar dels i 

syfte att stärka vårt varumärke och dels för att det är gynnsamt ur ett 

långsiktigt marknadsföringsperspektiv.

 – När vi planerar vem eller vad vi ska sponsra försöker vi hitta 

samarbetspartners som är relevanta för våra kunder, ger oss synlighet 

i rätt kanaler och överensstämmer med vårt varumärke, säger Pafs 

sponsorchef Ludvig Winberg. 

Det är välkänt att sponsring av noggrant utvalda varumärken, 

projekt, event eller profiler kan fungera som ett effektivt marknadsfö-

ringsverktyg, men det är väldigt viktigt att sponsorpartnern verkligen 

överensstämmer med företagets varumärke och kan leva upp till de 

värderingar som företaget står för.

 – Vår företagsfilosofi bygger på tanken att vi ska stå för både 

underhållning och ansvar, och därför är det något vi även söker efter då 

vi upprättar sponsoravtal. Givetvis ligger alltid ett välgrundat affärsbeslut 

bakom våra sponsoravtal – det handlar ju om en investering i vårt 

varumärke, förklarar Winberg. 

Sponsring för ett 
starkt varumärke
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Paf Masters Tour 2017 - Paf Masters arrangeras 

av Ålands Curlingklubb, och mästerskapstur-

neringen är den högst rankade i Europa, USA, 

Kanada och Asien i curling. Paf Masters Tour 

samarbetar även med North-American World 

Curling Tour.

Ett urval sponsorsamarbeten från 2017

Figaro 1917 - Mozarts opera Fi-

garos bröllop sattes 2017 upp på 

Åland. Kulturföreningen Katrina 

producerade operan, och själva 

berättelsen utspelade sig på ett 

badhotell i efterkrigstidens Ma-

riehamn 1917. 

Micke Björklund - kändiskock, krögare och 

kokboksförfattare. Först och främst är han 

krögare, men nu och då ser vi honom även på 

tv och i sociala medier.

Karelen, Karelen - en musikalisk teater som utförs 

av kören Flera Röster samt Andreas Nyberg (violin), 

Kaj Sundblom (piano), Alexander Walldén (bas), An-

ton Johansson (slagverk) och Ylva Watkins (dans) 

med originalmusik komponerad av Kaj Sundblom.
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Robert Helenius - vår åländska proffsboxare 

som haft titeln som europeisk tungviktsmäs-

tare hela två gånger mellan 2011 och 2016.

Stina Lindell - tyngdlyftare i absoluta världselit-

en i klassisk tyngdlyftning. Fantastiska Stina är 

trefaldig världsmästare samt bronsmedaljör i EM 

i tyngdlyftning. 

SteelFM-hjälpen - ett välgörenhets-event 

som sändes live på radio under flera dagar 

för att samla in pengar till Rädda barnen på 

Åland. Målet var att samla minst 15 000 euro. I 

slutändan hjälpte enheten med att höja totalt 

66 000 euro.

Åland United - Ålands främsta 

damfotbollslag spelar i den finska 

ligan sedan 2005 och är tvåfaldiga 

ligamästare (2009 och 2013).



“En mångkulturell arbetsmiljö innebär 
en naturlig sammanfogning av olika 
perspektiv, vilket skapar nya idéer.”
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T I L L  F R A M G Å N G . -Francois Maugis, Head of Systems, Tools and Data 
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Vårt bidrag

Om hur vinsten fördelas och om initiativen som 

hjälper vårt samhälle att blomstra.
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Därför är arbetet som utförs av föreningar, 

projektgrupper och individer med stöd från 

landskapsregeringen ur penningautomatme-

del oerhört viktigt för Åland. Genom att bidra 

till ett inklusivt och engagerande samhälle 

upprätthåller många större och mindre initi-

ativ tillsammans en gemenskap som hjälper 

oss att växa.

Varje år lämnas hundratals ansökningar 

om stöd och lån in till landskapsregeringen där 

handläggare bereder ett underlag för beslut 

inom sina respektive områden, så att de många 

initiativen kan komma allmänheten till nytta. 

Resultatet av de olika projekten och verk-

samheter som bedrivs med hjälp av penning-

automatmedel är ett stort utbud av projekt och 

fortlöpande aktiviteter inom såväl idrott och 

kultur som sjösäkerhet, miljöarbete och social 

omsorg. Den breda paletten av initiativ förverk-

ligas av många olika aktörer inom varierande 

områden, men de har alla en sak gemensamt: 

de bidrar till ett blomstrande samhälle genom 

att skapa mening, främja inklusion och väcka 

nya drömmar om framtidens Åland.

Tillsammans för ett  
hållbart samhälle

Växande och framgångsrika företag och samhällen präglas ofta av en kultur av 

engagemang och en stark känsla av gemenskap. Forskning pekar dessutom på 

att socialt kapital är förknippat med bättre hälsa och längre livslängd.
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Fördelningsrådet
Fördelningsrådet består av en ordinarie representant och er-

sättare från varje medlemsorganisation i föreningen samt en 

representant från Ålands Kulturdelegation och en representant 

från Ålands Landskapsregering. Fördelningsrådet utses för två 

år i taget. Representanten för Ålands Landskapsregering agerar 

ordförande för fördelningsrådet.

Ålands Idrott
Ålands Idrottsförbund r.f. är en paraplyorganisation för idrottsverksamheten på Åland, och har 

haft mandat av landskapsregeringen att fördela medel till idrottsverksamhet sedan 1999. Organi-

sationen stödjer sina medlemsföreningar på olika sätt och företräder dem i olika sammanhang, till 

exempel i samtal med myndigheter, politiker, osv. Ålands Idrott består av 67 medlemsföreningar, 

varav samtliga är registrerade föreningar och därmed egna juridiska personer.

Ålands Kulturdelegation
Ålands Kulturdelegation är en politiskt tillsatt grupp som lyder under Ålands landskapsregering. 

Kulturdelegationens uppdrag är att främja och utveckla kulturlivet på Åland, vilket görs till exempel 

via att dela ut priser, stipendier och stöd till olika typer av kulturverksamhet, föreningar och individer.

1, Socialsektorn: Synnöve Jordas (Specialsakkunnig), 2, Kultur: Yvonne Törneroos (Kulturplanerare), 3, Ungdom, idrott och investeringsstöd: Jan-Ole 
Lönnblad (Kulturchef), 4, Allmän verksamhet, investeringsstöd, lån och evenemangsstöd: Annelie Karlberg (Budget- och finansieringshandläggare), 
5, Miljö: Mia Westman (Miljöingenjör), Integration: Johanna Fogelström-Duns (Integrationssamordnare t.o.m.  december 2017, bild saknas), Idrott: 
Jani Westerlund (Ålands Idrott, Sportchef, bild saknas)

Handläggare vid landskapsregeringen

1 2 543

Fördelningsrådets medlemmar
Ålands Handikappförbund
Ålands Idrottsförbund
Ålands landskapsregering
Ålands Marthadistrikt
Ålands Penningautomatförening
Ålands Sjöräddningssällskap
Ålands Ungdomsförbund
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt
Folkhälsan
Kulturföreningarna
Rädda Barnen
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Fördelning av Paf-medel

1. Budget
Med uppgifter från Ålands Pen-

ningautomatförenings styrelse som 

grund meddelar fördelningsrådet 

den beräknade nettoavkastningen 

för det löpande verksamhetsåret 

under september månad till land-

skapsregeringen i enlighet med LF 

(1993:56) om Ålands Penningauto-

matförening och dess verksamhet.

Utgående från fördelningsrådets 

förslag uppgör de olika områdenas 

handläggare ett förslag som behand-

las av landskapsregeringen, som se-

dan lämnar en budgetframställning 

till lagtinget där landskapets budget 

antas.

2. Ansökan tas emot 
Ansökningar om stöd och lån 

ur penningautomatmedel ska 

lämnas till landskapsregeringen 

i enlighet med gällande bestäm-

melser angående ansöknings-

förfarandet för de olika stöd-, 

lån- och stipendiekategorierna. 

Evenemangsstöd kan sökas lö-

pande, minst tre månader före 

planerat evenemang.
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3. Ärendet bereds
Handläggare uppgör utgående 

från de inlämnade ansökningar-

na ett förslag för fördelning av 

medel inom följande områden:

• Social

• Miljö

• Ungdom

• Idrott, inklusive redskap 

och anläggningar

• Kultur 

• Allmän verksamhet, 

evenemang och 

investeringsstöd och -lån

Förslaget behandlas av fördel-

ningsrådet.

4. Beslut
Efter behandlingen i fördelnings-

rådet föredrar respektive hand-

läggare förslaget till fördelning 

för ansvarig minister inom land-

skapsregeringen. Fördelning 

som gäller verksamhetsstöd för 

idrott behandlas av styrelsen för 

Ålands Idrottsförbund och den 

som gäller kulturell verksamhet 

av Ålands kulturdelegation.

Vid beredningen av kulturä-

renden kan utlåtande inhämtas 

från kulturdelegationens sak-

kunniga inom de olika områdena 

konst, litteratur, musik och film 

samt arbetsgruppen för

gästbostäderna.

5. Utbetalning
Penningautomatmedel 

betalas ut till mottagar-

na som:

• Verksamhetsstöd

• Investeringsstöd 

och -lån

• Evenemangsstöd

• Kulturstipendier

• Arbetsstipendier

• Resestipendier

• Projektstöd

• Idrottsstipendier

• Elitstöd

Fördelat 1966-2017:

289 497 258€
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Finansavdelningen/Evenemangsbidrag
Åland Triathlon Club, Bomarsund trail run
Åland Triathlon Club, Käringsundsloppet
Ålands Curlingklubb, Nordiska juniortävlingar, tjejer/killar
Ålands curlingklubb, Paf masters women curling tour
Ålands simförening, Bomarsund open water challenge
Ålands thriatlonclub, Åland Swimrun
Alenskur islandshästförening, Istölt
Tai chi föreningen Vita tranan, internationellt läger

Finansavdelningen/Integration
ABF, skärgårdskultur för inflyttade
Emmaus, integration genom arbete

Finansavdelningen/Investeringsbidrag
Ålands 4H-distrikt r.f., gödselhantering ramp till kastflak
Ålands Sjöräddningssällskap, byte av bränsletankar
Finströms kommun, Fastighetsförbättring Godbyhallen
Germundö Alpin, belysning, ny nedfart, snötillverkning, tidtagningssystem
Hammarlands Idrottsklubb r.f, Hammarvallen 
renovering 2 omklädningsrum
Hembygdens vänner, Frideborg
Jomala kommun Vikingavallen, grundförbättring av motionsspår 3 km
Mariehamns stad, Led-belysningsarmaturer stadens motionsbanor
Mariehamns stad, Mariebad vattenreningsssystem
Mariehamns stad, Pommerndocka
Mariehamns stad, ute gym Idrottsparken
Norra Ålands högstadiedistrikt, konstgräsplan
Saltviks kommun, Ny beläggning på tennisbanor i Kvarnbo
Saltviks kommun, ombyggnad och tillbyggnad Rangsby skola
Södra Ålands högstadiedistrikt, multiarena vid Kyrkby högstadieskola

Finansavdelningen/Lån
Emmaus, inköp av fastighet för möbel- och byggretur
Hembygdens vänner, Frideborg
Saltviks kommun ombyggnad och tillbyggnad Rangsby skola

Finansavdelningen/Verksamhetsbidrag
Ålands 4H-distrikt r.f.
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. inkl. 
ungdomsverksamhet projektbidrag
Ålands Bruks- och Sällskapshundsklubb
Ålands feministparaply
Ålands flygklubb r.f. bistå vid räddningsuppdrag
Ålands Guider r.f.
Ålands Hästsportförening r.f.
Ålands Marthadistrikt r.f.
Ålands Marthadistrikt r.f. specialprojekt martha mot matsvinn
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
Ålands Sjöräddningssällskap r.f. Specialprojekt WBTS utbildning
Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten
Föreningen Norden på Åland r.f. Specialprojekt
Föreningen Norden på Åland r.f. varav nordjobb 26000
Föreningen Vårt hjärta r.f, specialprojekt ett modigt hjärta räddar liv
Lemlands jaktvårdsförening
Skördefestens vänner r.f
Skördefestens vänner r.f specialprojekt, samhällsekonomisk analys
Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr
Stiftelsen Ålands fredsinstitut sr specialprojekt 
e-kurs territoriella autonomier
Visit Åland r.f

Mottagare av penningautomatmedel 2017

Idrott/Redskap och anläggningar
Agility.ax
ÅI sportskytteförening
Åland Triathlon Club
Ålands Idrottscenter
Ålands judoklubb
Åländska segelsällskapet
Finströms kommun
Föglö kommun
Germundö Alpin
Lumparlands kommun
Mariehamns stad
MH gymnastikförening
MSF
Ridklubben Sleipner

Kulturdelegationen/Arbetsstipendier
Fredrik Erlandsson
Henrika Lax
Marc Svahnström

Kulturdelegationen/Finland 100 år
Ahveniset
Ålands konstförening r.f.
Ålands kulturstiftelse r.f.
Ålands Lyceum
Ålands Natur och Miljö
Åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren
Brändö grundskola
Emmaus Åland r.f
Flera Röster
Föglö Hembygdsförening rf
Geta kulturförening r.f.
Godby högstadieskola
Jomala bibliotek o kultur
Kökar grundskola
Kökar hembygdsförening
Kulturföreningen Katrina
Kulturkampen
Kyrkby högstadieskola
Lumparlands skola
Mariehamns Pensionärsförening rf
Milan daghem
Önningeby hembygdsförening rf
Övernäs skola
Sällskapet Bel Canto Alandia r.f.
Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum
Strandnäs skola
Vikingaåsens skola
Ytternäs skola

Kulturdelegationen/Investeringsstöd
Ålands bildningsförbund
Ålands telehistoriska förening
Arbetarnas bildningsförbund
Eckerö hbf
Eckerö u.f.
Enklinge hembygdsförening
Finströms kommun
Föglö hbf
Geta u.f.

Hembygdens väl
Lumparlands u.f.
Mariehamns stad/ Medis
Vårdö bönehus

Kulturdelegationen/Kulturpris
Sally Salminen-priset till Peter Hägerstrand

Kulturdelegationen/Kulturstipendier/Film
Rasmus Olin

Kulturdelegationen/Kulturstipendier/Konst
Amanda Chanfreau
Ann-Louise Törnqvist
Annika Lahti
Caroline Pipping
Daniel Eriksson
Edward Johansson
Erica Petterson
Karl Henrik Edlund
Kjell Ekström
Lena Wilson
Linda Smith
Marcus Boman
Marika Markström
Mikko Snellman
Nayab Ikram
Saija Saarela
Tove Chanfreau
Tuulikki Huovinen

Kulturdelegationen/Kulturstipendier/Musik
Anna Randelin
Anton Johansson
Emelie Eriksson
Jan-Erik Ramström
Johan Henriksson
Kaj Backas
Markus Helander
Victor Förström

Kulturdelegationen/Kulturstipendier/Teater
Grete Sneltvedt
Nicklas Lantz

Kulturdelegationen/Litteraturstipendier
Cita Nylund
Gerd Karin Nordlund
Gunilla Wahlsten
Håkan Kulves
Janne Kütimaa
Johanna Boholm
Johanna Boholm
Karin Erlandsson
Kristin Ilves
Pernilla Lindroos
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Kulturdelegationen/Projektunderstöd
Åland Action Art
Ålands Gospel r.f.
Ålands Kulturfrämjande r.f.
Ålands Skeppsbefälhavareförening r.f.
Birdpeople
Boken som bro till Japan/E Johansson & A Murakami
Brändö kommun
Det händer på Sottunga
Finlands svenska hembygdsförbund (FSH)
Finström kommun/historiegruppen
Hembygdens Vänner i Sottunga r.f.
Kökar Röster
Krigsveteranerna på Åland r.f.
Krisgruppen Marika Sundqvist
Kultur i Båken
Kumlinge byalag
Läsande Förebilder
Lika Productions
Max Teater r.f.
Medeltidsföreningen à Austrvega
Sällskapet
Sälskärs Fyr r.f.
Skärgårdsteatern 2017
Skatbo arbetslag
Teater Kuling r.f.
Together 4 life
Zero

Kulturdelegationen/Understöd för sjävstyrelsefirande 2017
Ålands Fredsinstitut
Garantiföreningen för Matsmårs
Kastelholmsnejdens byalag
Kökars Marthaförening r.f.
Önningeby hembygdsförening

Kulturdelegationen/Verksamhetsbidrag och specialprojekt
Åbo Svenska Teater r.f.
Alandia square dancers r.f.
Alandia Strings r.f.
Ålands Accordion Club r.f.
Ålands amatörastronomer r.f.
Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.
Ålands Dragspelsklubb r.f.
Ålands Konstförening
Ålands Litteraturförening r.f.
Ålands Mångkulturella förening r.f.
Ålands Radioamatörer r.f.
Ålands sång- och musikförbund r.f.
Ålands Skötbåtsförening r.f.
Ålands Slöjd- och Konsthantverk r.f.
Ålands Spelmansgille
Antons Vänner r.f.
Bomarsundssällskapet r.f.
DUV på Åland r.f.
Eckerö Ungdomsförening r.f.
Filmklubben Chaplin r.f.
Föglö Hembygdsförening r.f.
Folkdansarna på Åland r.f.
Folkmusiklaget Kvinnfolk r.f.
Föräldraföreningen Bild- och Formskolan r.f.
Förbundet Ålands Sjödagar r.f.
Föreningen Ålands Emigrantinstitut r.f.
Föreningen Ålands Orgelfestival r.f.

Föreningen Åva byalag r.f.
Fornföreningen Fibula r.f.
Fotoklubben Obscura r.f.
Garantiföreningen Matsmårs r.f.
Geta Kulturförening r.f.
Hemslöjdsgillet i Mariehamn r.f.
Kappsäcksteatern r.f.
Kobba Klintars Vänner r.f.
Kökar Hembygdsförening r.f.
Kökarkultur r.f.
Kompani Nord Teaterförening r.f.
Kulturfestival på Åland r.f.
Kulturföreningen Katrina r.f.
Kumlinge Byalag r.f.
Lappo uf/Skärgårdsmuseet r.f.
Lumparlab Teaterförening r.f.
Mariehamns Strategiklubb r.f.
Nybonds i Krogstad r.f.
Önningeby Hembygdsförening r.f.
Sällskapet Bel Canto r.f.
Skeppargården Pellas r.f.
Skeppsföreningen Albanus r.f.
Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.s.
Stiftelsen Sjökvarteret r.s.
Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum r.f.
Sund Kultur r.f.
Swingskeppet på Åland r.f.
Teater Alandica r.f.
Teaterföreningen i Mariehamn r.f.
Visans vänner på Åland r.f.
Visor så in i Norden

Kulturdelegationen/Övrigt
Keijo Hiltunen

Miljöverksamhet
Ålands Biodlarförening r.f.
Ålands djurskyddsförening r.f.
Ålands fågelskyddsförening r.f.
Ålands landskapregering miljöbyrån, specialprojekt
Ålands Näringsliv r.f. Specialprojekt
Ålands Näringsliv r.f. Specialprojekt
Ålands Natur och Miljö r.f.
Energi- och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f.
Husö biologiska station/Åbo Akademi
Nåtö biologiska station / Societas pro Flora et Fauna Fennica r.f.
Rädda Lumparn r.f.
Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s.
Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse sr WWF specialprojekt

Socialsektorn/Verksamhetsstöd och specialprojekt
Ål. motorförares helnykterhetsförening r.f.
Ålands autismspektrumförening r.f.
Ålands cancerförening r.f.
Ålands fackliga semesterorganisation r.f.
Ålands fountainhouse r.f.
Ålands hälso- och sjukvård - Tobakskampen
Ålands hälsoalternativ r.f.
Ålands handikappförbund r.f.
Ålands handikappförbund r.f. – Fixtjänst
Ålands hemgårdsförbund r.f.
Ålands hörselförening r.f.
Ålands intresseförening för psykisk hälsa
Ålands neurologiska förening r.f.

Ålands reumaförening r.f.
Ålands synskadade r.f.
Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren r.f.
Andning & Allergi Åland r.f.
De utvecklingsstördas väl på Åland r.f
Demensföreningen på Åland r.f.
Diabetesföreningen på Åland r.f.
Emmaus Åland r.f
Finlands Röda Kors Ålands distrikt
Finlands Röda Kors Mariehamns avdelning
Föreningen Vård i livet r.f.
Föreningen Vårt Hjärta r.f.
Fri från narkotika Åland r.f.
Krigsveteranerna på Åland r.f.
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f
Mariehamns pensionärsförening r.f.
Norra Ålands pensionärer r.f.
Pusselfamiljen r.f.
Rädda barnen på Åland r.f.
Socialmissionen på Åland r.f
Stall JoY’s handikappridklubb
Stiftelsen Hemmet r.s
Vuxna på stan r.f.

Resestipendier
Åke Hillar
Arbetsgruppen Tittut
Elspeth Randelin
Johan Karrento
Karl Henrik Edlund
LaDena Laine
Linda Smith
Nayab Ikram
Ursula Sepponen
Zaida Ponthin

Ungdomsverksamhet
Ålands scoutdistrikt
Ålands Ungdomsförbund
De utvecklingsstördas väl
Emmaus Åland r.f.
Natur och miljö
SKUNK r.f.
Ung resurs r.f.
Ungdomens Hus
Ungmartha

Denna lista består av stödmottagare som 
beviljats stöd ur penningautomatmedel 
under 2017 enligt uppgifter som rapporterats 
av lanskapsregeringen fram till 28.2.2018.
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För hela Åland

Under 2017 fördelades sammanlagt 15 miljoner i Paf-medel till det åländska sam-

hället. Listan till vänster innehåller 309 bidragsmottagare och kartan nedan visar 

en spridning av mottagare på Åland. I detta kapitel kan du läsa om några av verk-

samheterna som beviljades penningautomatmedel under året. 

Social verksamhet 3 267 000
Miljöverksamhet 450 000
Ungdomsarbete 482 000
Idrott 1 640 000
Kulturell verksamhet* 1 788 000
Leaderstöd 95 000
Övriga verksamhetsstöd 2 400 000
Investeringsstöd 1 000 000
Evenemangsstöd 100 000
Integration 40 000
Lån 3 738 000
Totalt 15 000 000

Stöd & lån 2017

*2017, 100 000 euro Finland 100 år
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Översikt - mottagare av penningautomatmedel 2017
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teaterlaboratorier som har gett föreningen 

dess namn.

– Vi kommer samman, lokala talanger 

med skådespelare, regissörer och andra tea-

terpersoner från Tyskland, England, Finland, 

Sverige, Italien, Grekland, för att forska och 

försöka utveckla teaterkonsten, säger Grete.

Lumparlabs andra ben är de olika 

föreställningar som föds ur laboratorierna 

- hittills barnföreställningarna Snäll och 

Ravn, Kung Lear i egen tappning samt senast 

musikteatern Sömnens Rymd tonsatt av Kjell 

Frisk, som spelades på Önningebymuseet i 

november 2017. Lumparlab har synts i såväl 

skolmiljöer som på teaterfestivaler i Tromsö 

och Tuscania.

Allra längst ut i Norrboda, Lumparland, 

huserar en spännande, inflyttad fågel med 

starkt kulturpatos, norskt påbrå och ett 

vingspann som sträcker sig över hela Europa. 

Scenkonstpedagogen och skådespelerskan 

Grete Sneltvedt blev sommarålänning i början 

av 2000-talet och har här hittat en plats där 

hon vill bli gammal. Efter flera decennier inom 

teatern har hon skapat ett stort nätverk och 

via föreningen Lumparlab medverkar hon nu 

till att åländska och nordiska skådespelare 

får kontakter i den europeiska teatervärlden.

Förutom Grete består Lumparlab av Leo 

Löthman, Arn-Henrik Blomqvist, Joanna 

Isaksson och Annikki Wahlöö. Verksam-

heten står på två ben, det ena en form av 

Teater som vänder  
på

Lumparlab

perspektiven
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– Minimalismen är viktig för oss, att vi 

kan packa allt vi behöver i en bil och bara dra 

iväg. Det är inte nödvändigt med strålkastare, 

ridåer eller ens en scen, förklarar Grete.

Efter Sömnens Rymd på Önningeby-

museet var de båda åländska tidningarnas 

recensenter eniga om att den här typen av 

intimare, konstnärlig teater har saknats på 

Åland. Planen nu är att sprida Lumparlabs 

befintliga föreställningar till en större publik, 

både på och utanför Åland. Grete ska även ge-

stalta den mytologiska Medea, med planerad 

premiär i Aten våren 2019.

Grete tycker att konstens uppgift är att 

vara lite olydig, ändra perspektiven och kasta 

om tankarna.

– En granne från Lumparland berättade 

efter Sömnens Rymd att hon trott att det här 

inte var något för henne. Att det skulle vara 

för svårt. ”Men det var inte alls svårt, det 

handlade ju om livet”, sa han till mig. I Lum-

parlab arbetar vi för en utvidgad förståelse 

av scenkonsten och dess möjligheter. Det är 

svårt att mäta kulturens påverkan men jag 

tänker att den finns till för att skapa kontakt 

mellan människor, öppna för samtal kring 

det existentiella.
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det stora hela likadan som innan. Och ovanför 

ytterdörren hänger namnskylten, lite sotig i 

nederkant och det enda som finns kvar från 

forna Frideborg.

– Vi ville bevara utseendet så likt den 

gamla lokalen som möjligt, det var ett 

önskemål från flera håll. Och det tycker 

jag att vi har lyckats otroligt bra med, säger 

Jens Wickholm, ordförande för föreningen 

Hembygdens Vänner i Jomala som har drivit 

återuppbyggnadsprojektet.

– Många har vuxit upp på Frideborg, varit 

här på bröllop, födelsedagar, ungdomsverk-

samheter... Därför var det så viktigt för oss att 

bygga upp lokalen igen. Nu kan alla återigen 

få samlas här.

Ingen vet vad som hände och inget gick att 

rädda då ungdomslokalen Frideborg i Jomala 

den dramatiska natten mot 4 februari 2015 

totalförstördes i en brand. Här hade byggna-

den stått sedan början av 1900-talet som ett 

landmärke i kommunen, en samlingsplats i 

både sorg och glädje, en Fredens Borg som 

den kallades till en början.

Ganska exakt tre år efter branden, i slutet 

av januari 2018, invigdes nya Frideborg – en 

ljus och luftig lokal precis som förut perfekt 

för bröllop, fester, möten och andra slags 

sammankomster. Byggnaden är ritad av 

arkitekt Michael Donalds, aningen större 

än originalet och kompletterad med modern 

köksutrustning och handikapptoalett, men i 

Nytt liv på Frideborg

Hembygdens vänner i Jomala r.f.
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Fredriks arr drar ofta mot jazz och kan 

kännas igen på att där alltid finns något slags 

knasighet som ska få lyssnaren att dra på 

munnen.

– Det krävs förstås vissa musikaliska 

referensramar för att upptäcka humorn, 

till exempel ett tvåhundraårigt ackord i ett 

modernt jazzarrangemang. Men det gör jobbet 

så mycket roligare för mig.

Han medger utan choser ett kraftigt 

musiknörderi. Privat lyssnar han till exempel 

numera enbart på jazz från tiden mellan 1945 

och 1965.

– Det svänger, där finns ett driv, det är 

sofistikerat och väl framfört. Jag vet att man 

kan komma långt på bara tre ackord, men 

för mig känns det som att måla och använda 

Farbror Fredriks  
känsla för jazz

Fredrik Erlandsson

Tänk att få ta ledigt från ett jobb du verkligen 

gillar för att få ägna ett år åt något du verkligen 

älskar. Det är på gränsen till oförskämt lyxigt, 

erkänner Fredrik Erlandsson, men innebär 

förstås också hårt arbete. I september 2017 tog 

han paus från jobbet som församlingsmusiker 

i Jomala för att på stipendium ägna sig åt 

att arrangera musik. Han ville på något sätt 

återgälda privilegiet och inledde därför året 

med att skapa och skänka bort ett antal 

arrangemang.

– Jag ville börja med att skapa nya arr för 

olika band och körer, jag tänkte att det ger mig 

ro att koncentrera mig mer djupgående på mitt 

fortsatta arbete. Nu har Ungdomsorkestern, 

Alandia Big Band och några olika körer fått 

arrangemang som de får använda om de vill.
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svart och vitt. Det finns en hel palett att tillgå, 

varför inte använda den?

Om familjen inte kom hem och pockade 

på uppmärksamhet hade Fredrik ägnat all va-

ken tid åt musik. Det finns så mycket kvar att 

lära, trots hans dubbla examina. Både piano 

och gitarr har passerat men det är trumpeten 

som sitter bäst i händerna.

– Det är lätt att spela trumpet, den talar 

till mig som inget annat instrument. Den är 

som en del av mig själv.

I augusti 2018 ska Fredrik vara färdig med 

arrangemang för två entimmesrepertoarer, 

en för stråkkvartett och en för jazzkvartett. 

– Jag har höga krav på mig själv. Innan 

jag skrev mitt första storbandsarr läste jag 

om kursboken tre gånger för att veta vad jag 

gav mig in på. Blir någonting av det planerade 

inte tillräckligt bra så släpper jag idén och går 

vidare med annat. Men till slut ska det här 

året förhoppningsvis resultera i konserter 

eller inspelningar som når offentligheten.
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sådd och plantering av allt som skördas på 

hösten. Och så kommer äntligen de lokala 

primörerna – sparris, jordgubbar, rabarber 

och späda grönsaker.

Bakom bägge evenemangen står fören-

ingen Skördefestens Vänner med verksam-

hetsledare Liz Mattsson i spetsen:

– Vi har en fantastisk landsbygd på Åland 

och det är så roligt att tillsammans med alla 

duktiga producenter, krögare och andra 

aktörer kunna visa upp den och det kreativa, 

småskaliga mathantverket. Det är verkligen 

klockren landsbygdsutveckling. 

Det är svårt att ens tänka sig ett Åland utan 

Skördefest, eller hur? I 20 år har den färgstarka 

folkfesten satt guldkant på september månads 

tredje helg och byggt broar mellan konsument 

och producent. Gäster från när och fjärran 

rör sig runt på landsbygden, rederierna kör 

sommarturlista, hotellen är fullbelagda och 

så gott som varenda ålänning engagerar sig 

som besökare, deltagare eller hjälpredor. 

2017 var året då Skördefesten både fyllde 

jämnt och fick en lillasyster i form av vårfes-

ten Åland Grönskar, som återkommer sista 

helgen i maj 2018. Under den ljusa åländska 

våren är aktiviteten hög på landsbygden med 

Livligt på landet i 20 år

Skördefesten på Åland
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Spiliopoulou Åkermark återvänder efter att 

ha varit tjänstledig för att leda ett forsknings-

projekt om demilitarisering.

Ålands fredsinstitut föddes 1992 i en 

optimistisk och dynamisk tid. Kalla kriget 

var slut, Berlinmuren fallen och ur askan av 

det gamla Sovjetunionen växte en mängd nya 

stater fram, som vände blicken mot Åland för 

att hitta lösningar för sin nyvunna självstän-

dighet, i synnerhet vad gäller hur man kan ta 

tillvara minoriteters intressen.

– Ålands fredsinstitut deltog faktiskt i 

flera av processerna då OSSE, Organisationen 

för säkerhet och samarbete i Europa, redde ut 

konflikter i östra Europa och Centralasien, 

berättar Kjell-Åke.

I tider då det skakar kring autonoma regio-

ner ute i Europa finns det all anledning att 

reflektera över den lyckade flerpartslösning 

som det åländska självstyret faktiskt är. 

Vår särställning i världen är huvudfokus 

för Ålands fredsinstitut, vars uppdrag är 

att fungera som oberoende plattform för 

forskning, information och utbildning ur 

självstyrelseperspektiv, minoritetsperspektiv 

och fredsperspektiv. 

– Om man är självstyrd så måste man 

också tänka själv, och vi ser det som ett viktigt 

uppdrag att bidra till ålänningarnas med-

vetenhet kring sin egen politiska ställning, 

säger Kjell-Åke Nordqvist, institutets direktör 

fram till mars 2018 då ordinarie direktör Sia 

Åländsk kunskap  
och forskning för fred

Ålands fredsinstitut
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Genom åren har institutet tagit emot 

hundratals besökare från olika konfliktom-

råden som vill studera Ålandslösningen. 

– Fredsarbete idag är mycket mer än 

protester och plakat. Forskning pågår på 

klassiska tunga universitet, det politiska 

arbetet är mycket bredare och dialogen mellan 

öst och väst är helt annorlunda jämfört med 

när vi startade, säger Kjell-Åke.

– Autonomin som politisk konstruktion 

har blivit tillämpbar och betydelsefull för 

minoriteter som inte finner sig till rätta i de 

statskonstruktioner som finns. Det här kunde 

man knappt tala om under det låsta läge som 

rådde under kalla kriget.

Fredsinstitutets publika verksamhet 

innefattar idag allt från stora evenemang 

såsom Kastelholmssamtalen till öppna 

månatliga lunchseminarier som rör allt från 

lokala språkfrågor till världspolitik. Hösten 

2017 firade man 25 år med ett symposium på 

temat Åland i framtiden. I institutets egen 

framtid hoppas Kjell-Åke Nordqvist på att 

kunna både bredda och fördjupa verksam-

heten inom ramen för kärnämnena självstyre, 

minoriteter och säkerhet.

– Världen förändras och vi med den. Vi 

vill fortsätta att vara relevanta för dem som 

fattar beslut och forskar kring våra ämnen 

och även för dem som jobbar dagligen med 

att lösa fredsfrågor i andra delar av världen.
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om att lära känna sin kropp genom att hänga, 

klänga, hoppa, rulla, balansera, snurra och 

klättra, säger Ylva.

Just nu kämpar MGF för att få mer utrym-

me och kunna erbjuda plats åt fler i den långa 

kön av intresserade. Ylva vill gärna bredda 

synen på gymnastik som motionsform.

– Vi skulle vilja satsa mer på truppgym-

nastik och gärna samarbeta med andra 

sporter, eftersom vi kan erbjuda en bra metod 

för att träna kroppskontroll, koordination och 

smidighet. Gymnastik är en sport som växer 

och ligger i tiden, och det är faktiskt aldrig för 

sent att börja.

Med drygt 600 aktiva och över 120 barn och 

ungdomar på kö är Mariehamns Gymnastik-

förening en viktig spelare på den åländska 

idrottsarenan. Föreningen har funnits sedan 

1930-talet, men det var på 1970-talet som trä-

ningsnivån skruvades upp och Åland satte sig 

på kartan i tävlingssammanhang. Idag leds 

föreningen av Ylva Watkins, som själv började 

med redskapsgymnastik på 1980-talet. Hon 

driver en förening med bred grund och en topp 

av cirka 20 ungdomar som tränar på elitnivå.

– Hos oss kan barnen börja nästan i vilken 

ålder som helst. Tanken är inte alls att alla ska 

elitsatsa utan vill man vara hobbygymnast så 

får man det. Gymnastik handlar i grunden 

Mariehamns Gymnastikförening

MGF vill bredda begreppen





103Vårt bidrag

Sedan dess har både besöksantalet, antalet 

försäljare och mängden byggnader på om-

rådet stadigt ökat, och ligger i nuläget i stort 

sett på max.

– Ska vi få in mer så måste vi nog utöka 

området, säger föreningens ordförande Tom 

Danielsson.

Alla i föreningen har sitt sätt att fascineras 

av järnåldern och vikingatiden. Johan engage-

rar sig i historiskt korrekta klädedräkter och 

smycken. Tom gillar det enkla livet, att lämna 

mobiltelfonen hemma, laga mat över öppen 

eld, bygga och timra. En tycker om att ta hand 

om föreningens vikingaskepp, en annan att 

studera stridsteknik eller att växtfärga tyger.

– Marknaden är förstås i fokus, men vi har 

också en enorm gemenskap bland oss aktiva 

i föreningen. Alla håller sig inom ramarna för 

järnåldern och vikingatiden, men hittar sina 

intressen. Just nu söker vi med ljus och lykta 

någon som vill engagera sig i underhållet av 

vikingaskeppet. Och nästa år fyller markna-

den 20 år, det ska vi fira ordentligt, säger Tom.

Fibula satsar på juniorer  
i nya timmerbyggnaden

Fornföreningen Fibula

I början av 2018 stod Fornföreningen Fibulas 

nya timmerbyggnaden färdig i Vikingabyn. 

Timrad av handbilad niometersstock från 

Bolstaholm bär byggnadens utsida samma 

järnålderskänsla som resten av byn, men på 

insidan finns alla bekvämligheter som behövs 

för att driva kursverksamhet året om. Nu 

vill föreningen föryngras och satsar därför 

särskilt på att rekrytera nästa generation 

vikingar.

– Vi ska sätta igång en omfattande juni-

orverksamhet med klädsömnad, snickeri och 

träarbeten, metallarbete, repslöjd, fäktning 

med svärd och sköld och liknande. Vi siktar på 

en nivå som barn klarar av från 8-9 års ålder 

ungefär, berättar Johan de Mander, ansvarig 

för juniorerna i föreningen.

Fornföreningen Fibula startade egentli-

gen som Hlödvergruppen år 2000 då Saltviks 

kommun ville fira minnet av Hlödver den 

långe, som sägs härstamma från Saltvik och 

som tusen år tidigare mönstrade på konung 

Olav Tryggvasons legendariska skepp Ormen 

Långe. Gruppen valde då att arrangera den 

första av många Vikingamarknader i Saltvik. 





105Vårt bidrag

långa, anslutande vikarna har tagit stryk av 

bosättning, jordbruk och industrier. Dessutom 

har Lumparn topografin emot sig, med ett 

stort och brant tillrinningsområde.

Föreningens arbete är konkret på en nivå 

som ofta innefattar redigt dikesklafsande i 

knähöga gummistövlar.

– Vi har gjort dikesvandringarna till lite 

av vår grej. Tillsammans med Peter Feuerbach 

från Hushållningssällskapet i Halland går vi 

längs dikena och läser av hur de mår, berättar 

Danne.

På bara tre år har föreningen fått till stånd 

en mängd konkreta åtgärder. Privata hushåll 

har anslutit sig till kommunala avlopp, bönder 

har fått hjälp att minska på dikesutsläppen, 

skyddszoner och våtmarker har anlagts på 

flera platser, svåra utsläppskällor och gamla 

Konkret arbete  
kan rädda Lumparn

Rädda Lumparn

När man med skallrande tänder skumpar 

sin styrpulpet över Lumparn kan man ändå 

känna sig hyfsat nöjd över att ha sluppit vara 

med vid fjärdens själva tillkomst. Nu var det 

förstås ungefär 700 miljoner år sedan meteo-

riten slog ner här, och Åland låg då ungefär 

vid ekvatorn. Men det kraftfulla nedslaget är 

icke desto mindre anledningen till Lumparns 

flacka botten och ständigt oroliga ytvatten.

Idag behöver Lumparn och dess anslutan-

de vikar akut hjälp. Efter en rapport från 2014 

som visade på enormt hög miljöbelastning 

startades föreningen Rädda Lumparn, med 

syftet att förbättra vattenkvaliteten och öka 

kunskapen om utsläppskällorna. Ordförande 

är Danne Sundman:

–  Det finns bara tre små hål in i Lumparn, 

vattnet förnyas väldigt långsamt och de 
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skulder har identifierats och många större 

projekt är på gång för att minska belastningen 

på Lumparn.

– Jag tror att vi har kommit så långt för 

att vi inte söker några syndabockar. Vi utgår 

från att alla vill göra rätt och så hjälper vi dem 

med det, säger Danne.

Det är viktigt att komma till rätta med de 

värsta utsläppkällorna så snabbt som möjligt. 

Klimatförändringarna gör att de tidigare 

hundraårsregnen nu kommer med tio års 

mellanrum och enorma mängder vatten 

sköljer igenom markerna. Det finns ett stort 

behov av fler våtmarksområden och mängder 

av dikesmynningar på Åland behöver förses 

med fosfor- eller kvävefällor. I framtiden ser 

Danne att föreningen tar en större roll som 

kunskapsbärare och katalysator.

– Vi kan koppla ihop rätt personer, 

berätta hur man söker stöd, vem som kan 

gräva och hur man konstruerar olika natur-

liga vattenreningsanläggningar. Det finns 

mycket kvar att göra men jag vägrar tro att 

föreningens namn är en överdrift, om vi får 

fortsätta så kan vi faktiskt rädda Lumparn.   
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Ryssland, Baltikum och från andra nordiska 

länder. Hittills har det ordnats bland annat 

biodlingsinfo, kransbindning till midsommar 

och svampplockning, och man har också 

hängt med på luciafirande och julfester. Alla 

erfarenheter dokumenteras som grund för 

vidare integrationsarbete i små kommuner.

– Det har visat sig hur oerhört viktigt 

det är med en person som samverkar med 

föreningar, bokar, informerar, paketerar 

evenemangen, tar hand om gruppen och ser 

till att allt fungerar, förklarar Mia.

– Det behövs inte mycket till marknads-

föring eller hyror. Här ute i skärgården får 

man låna lokaler och kan informera med en 

lapp i butiken. Alla vill gärna ställa upp om 

de kan. Men utan en spindel i nätet så blir det 

ingenting av. Det är en viktig lärdom att ta 

med sig ur det här projektet.

Vem är egentligen den där prästens kråka och 

varför kan ingen köra honom dit han ska? 

Bara kring en enkel, traditionell ringdans kan 

diskussioner uppstå då människor från olika 

kulturer möts. Då Kumlinge kommun våren 

2017 tog emot två flyktingfamiljer från Syrien 

hade man insett behovet av mötesplatser för 

inflyttade och ortsbor. Och så föddes projektet 

Skärgårdskultur för inflyttade som idag drivs 

av ABF Åland.

– Inflyttningen bidrar till att Åland är 

ett så rikt och starkt samhälle, men det är 

inte alltid så lätt att lära känna en ålänning, 

att få det där naturliga sammanhanget och 

nätverket, säger projektledare Mia Hanström.

Projektet handlar om att skapa nya eller 

hänga på befintliga aktiviteter där öborna kan 

träffas, inte bara med flyktingfamiljerna, utan 

även med andra nyinflyttade. Här finns till 

exempel personer från Sydamerika, Tyskland, 

För integration i skärgården

Skärgårdskultur för inflyttade
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– Den här idén vi har om att människor är 

åtskilda är en konstruktion. Inte är det så 

att jag är jag och du är du. Vi är lite varandra 

också, och bär våra nära människors rötter 

i oss. Det som skiljer oss åt är bara en tunn 

hinna, säger Caroline.

I höst får Åland för första gången se 

Caroline Pipping på Ålands konstmuseum i en 

fullskalig egen utställning som representerar 

den hon egentligen är då hon slipper tränga 

ihop sig på liten yta. Skulpturerna visas mot 

en bakgrund av monumentala, abstrakta 

målningar, arbetsnamnet är ”Nomads in time 

and space”. 

– Det är något speciellt med skulpturerna, 

att jag kan göra olika installationer med dem 

och skapa nya helheter. Dynamiken ändras 

mellan dem beroende på hur de placeras – i 

grupp eller ensamma, med ansiktena mot 

varandra eller riktade mot åskådaren. 

Gestalterna som har blivit skulpturer 

känns igen från Carolines tidigare målningar. 

De har följt henne ända sedan barndomen i 

Afrika och ungdomsäventyren bland Hopi- 

och Navajoindianer.

– Det är som att personerna jag tidigare 

har målat har fått kliva ut ur tavlorna och 

lever sitt eget liv.

Raku är en dramatisk, slumpmässig och 

smått brutal teknik inom keramikkonsten. 

Det som kommer ut ur brännugnen kan vara 

något helt annat än planerat, vilket tilltalar 

Caroline hela vägen in i det rent livsfilosofiska.

– Rakutekniken hölls hemlig och använ-

des endast av buddhistiska munkar ända 

fram till 1970-talet. I den japanska estetiken 

använder man raku för att skapa bruksfö-

remål till teceremonier, alltså ceremonier 

som ska stödja dig i att ta det lugnt och njuta 

av livet. Keramik som går sönder löds ihop 

med guld, för att visa värdet i det slitna och 

välanvända, säger hon. 

– Här finns en koppling till min egen 

zenbuddhistiska inställning till livet – livet 

bara är, och det är välkommet. Idén om att vi 

skulle ha kontroll är också den bara en fantasi.

Nomader i tid och rum

Caroline Pipping
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Då Mari Hansen, Thomas Jonsson, 

Janina Lindström, Peter Lindström 

och Sune Lindkvist i mitten av 

00-talet kläckte idén om att bygga 

en curlinghall ruskades huvuden 

skeptiskt över hela Åland. Här fanns 

väl inga aktiva, inte överhuvudta-

get någon som var intresserad av 

curling, knappt ens de själva. Men 

tillsammans startade de ändå 

Ålands Curlingklubb och gav sig 

på skakiga ben in i det svenska 

seriesystemet i Mälardalen.

– Ja, det var katastrof alltså, vi 

fick storstryk hela tiden, minns Mari 

som numera jobbar heltid i hallen.

Drömmen om en egen curling-

hall växte således vidare ur lagets 

eget akuta behov av träningslokal. 

Och eftersom tanken hade landat 

hos ett sällsynt driftigt och envist 

gäng så tog den till slut fart och i 

Allt går – bara  
banan är ordentligt sopad

En populär myt säger att humlan flyger trots 

att den noga räknat inte borde klara av det. 

I Eckerö har humlan snört på sig glidsula, 

greppat sopen och byggt sig en alldeles egen 

curlinghall – och det är helt sant, trots att den 

definitivt inte borde ha klarat av det.

Åland Curling 
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oktober 2013 stod Åland Curlings hemtrevliga, 

högkvalitativa tvåbanorshall färdig i Eckerö.

Idag representeras Finlands båda junior-

landslag av Ålands Curlingklubb och Maris 

och Janinas eget seniorlag är bäst i landet. 

I hallen ordnas mängder av företagsevent, 

den lokala serien Måndagscurlen plus 

landslagsträningar och tävlingar av olika 

dignitet. I fjol ordnades den första riktigt 

stora curlingtävlingen på Åland (som även 

var den minsta Masterstävlingen i världen...). 

Paf Masters lockade tolv elitlag i den absoluta 

världstoppen, bland annat Korea, Canada och 

Sverige som laddade upp för OS i Pyeong-

chang. Curlingvärlden är liten och ryktet om 

de perfekta isarna i hallen sprider sig snabbt.

– Det är Peter som har bestämt sig för 

att bli bäst i världen på att laga is, säger Mari.

– Vi fick så mycket positiv feedback 

av lagen som tyckte att det var den bästa 

tourtävlingen de hade varit på, så vi börjar 

bli kända hos eliten. Nu behöver vi skapa en 

bredd i klubben lokalt och få igång barn- och 

ungdomsidrotten. Och så gillar vi ju att ta 

emot grupper så att vi får visa vad curling är 

– en otroligt rolig, teambyggande och taktisk 

gentlemannasport som passar alla människor 

och åldrar. Man fastnar i curlingen, det kan 

jag säga av egen erfarenhet.
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I snitt gör man cirka 100 uppdrag per år och 

övar varje vecka. Bland sjöräddarna finns allt 

slags folk och alla intresserade är välkomna.

– Det enda man behöver är en äkta vilja att 

hjälpa, säger Lasse Gottberg, tekniskt ansvarig 

i sällskapet.

– Vi utbildar alla internt och grundkursen 

görs på fyra kvällar. Sen är man sjöräddare, 

står med på våra larmlistor och kan kallas in 

om något är på gång.

Motorstopp, grundstötningar, sjuktranspor-

ter, reparationer, sökarbete till sjöss – oavsett 

väder och vind står sjöräddarna redo att 

assistera, hjälpa och rädda sjöfolk i de åländ-

ska vattnen. Ålands Sjöräddningssällskap 

startade 1965 då ett antal personer inom den 

åländska sjöfarten såg till att ta över den lokala 

sjöräddningsverksamheten, som tidigare hade 

bedrivits i finsk regi. Sällskapet består idag av 

ungefär 160 frivilliga och fem anställda som 

supportas av 1 700 stödjande medlemmar och 

rör sig kring sex stationer runtom på Åland. 

Trygghet i vått och torrt

Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
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på Vikingaskibsmuséet i Roskilde, och för 

att hitta råvaran fick de vända sig till en 

producent i Kina.

Repen ska nu bearbetas under trevliga 

talkoformer i föreningen, och i bästa fall är 

den nya riggen färdig till segelsäsongen 2018. 

Eller så får man fortsätta i höst, det där kan 

man aldrig vara riktigt säker på ... För en stor 

del av charmen med att ägna sin fritid åt den 

här typen av gamla bruksbåtar är att tiden 

liksom tappar sin annars så stora betydelse.

– Det händer något i huvudet när man tar 

sig fram enbart med segel. Det är inte farten 

som är det viktigaste och plötsligt kan vinden 

vända eller mojna och allt tar mycket längre 

tid än det var tänkt, säger Astrid.

– Och att inte kunna styra allt hela tiden, 

utan vara tvungen att lära sig laga efter läge 

är faktiskt ganska nyttigt.

Nu får Jehu ny rigg

Ålands skötbåtsförening

Segelsumpen Jehu är en replika av en 

1700-talssump ritad av af Chapman, och gjorde 

sin jungfrutur 1996.  Som namnet antyder 

användes den här båttypen för att frakta fisk, 

och aktre tredjedelen av skrovet fungerar 

som en traditionell fisksump, genomborrad 

av 200 hål som låter friskt vatten strömma 

igenom så att fisken kan hållas levande under 

seglatserna.

Nu börjar det bli nödvändigt att förnya 

den 20 år gamla stående riggen, alltså de vant 

och stag som gör att masten hålls upprätt 

på plats. Men det här är inget som görs i en 

handvändning.

– Hampa som duger till en stående rigg 

hittar man inte längre på så många platser i 

världen. Hampan har naturligt över två meter 

långa fibrer, men idag hackar man oftast 

sönder dem för att använda i tyg och annat, 

förklarar Astrid Olhagen, ordförande i Ålands 

Skötbåtsförening som äger Jehu.

– Det tågvirke vi nu har beställt är slaget 
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melodier omarrangerade till ett svängigt, 

detaljrikt, modernt och mäktigt sound.

– Vi skapar mycket ljud för att vara bara 

tre. Det blir mustigt med dubbla cellos. En 

av våra konsertbesökare uttryckte det som 

att hon mötte en ljudvägg, förklarar Emelie.

Eftersom 3rikssons tre medlemmar just 

nu studerar på olika orter koncentreras spe-

landet främst till loven. Sommaren 2017 gjorde 

de bland annat en liten stipendiefinansierad 

turné på åländska ålderdomshem, spelade på 

Kulturnatten, Kvinnfolks spelmansstämma 

och mötte tyska kryssningspassagerare med 

folkmusik i hamnen. Framtiden är det knepigt 

att sia om.

– Vi vet att vi vill spela mer tillsammans 

men eftersom vi inte bor på samma plats nu 

så får vi ta bokningarna som de kommer. Det 

viktigaste är att vi har roligt när vi spelar, det 

är den glädjen vi vill förmedla då vi uppträder 

för andra, säger Francine.

3riksson är en ung, åländsk folkmusikgrupp 

med en lite udda sammansättning av två 

gånger cello plus fiol. Lydia och Francine Er-

iksson är systrar på cello och Emelie Eriksson 

gemensam vän, efternamne, violinist och olja 

på vågorna när syskondiskussionen då och 

då flammar upp. De har alla levt med sina 

instrument sedan barnsben, och debuterade 

som grupp på annandag jul 2012 i Finströms 

kyrka. Sedan dess har uppdragen rullat in i 

stadig ström.

– Vi har gjort väldigt många spelningar, 

både på och utanför Åland. Förra året blev vi 

något slags inofficiellt ansikte utåt för den 

finlandssvenska folkmusiken i resten av 

Finland. Vi spelade bland annat på Etno-Espa, 

en årlig folkmusikfestival på Esplanaden i 

Helsingfors och även på Folklandia som är 

en kryssning i folkmusikens tecken mellan 

Helsingfors och Tallinn, berättar Lydia.

Från att ha varit utdömd som knätofsig 

och gammaldags har folkmusiken det senare 

decenniet fått ett rejält uppsving. Den 3riks-

sonska modellen bygger ofta på riktigt gamla 

Åländsk folkmusik  
för tjugohundratalet

3riksson
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Det är januari 2016 på äkta nordiskt 

vis när Zandra Lundberg ger upp 

sin drömresa i Asien för att åter-

vända till Åland i en känsla av total 

hopplöshet. Hon ligger 17 kilo back 

från sin normalvikt, asiatiska mag-

parasiter har väckt hennes gamla 

ätstörning till liv, depressionen 

djupnar och vissa dagar går bara 

ut på att stiga upp, få i sig näring, 

googla diagnoser och längta efter 

sömnen, mörkret, döden.

– Jag skämdes så för att bli sjuk. 

Jag hade levt drömlivet som yo-

galärare i Asien och allt borde vara 

superbra. Men ju högre jag ropade 

ut hur man ska leva och utveckla 

sig själv, desto sämre mådde jag. Till 

slut insåg jag att jag kanske måste 

läggas in på psyket, säger Zandra.

Efter att ha använt text som uttrycksform i över 

15 år tänker Zandra Lundberg i höst hälla ur sig 

själ och hjärta på scengolvet. I en föreställning 

med arbetsnamnet ”Gå ut och var glad din 

jävel – en rolig show om att må skit” tar hon 

publiken med sig ner i sitt allra trasigaste inre 

och hela vägen tillbaka upp igen.

må skitEn rolig show om att

Zandra Lundberg
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Statistiken säger att var femte person 

någon gång under sitt liv upplever depression, 

ändå står många helt oförberedda då det 

händer.

– Jag tror det beror på att hela samhället 

och alla människor är så insnärjda i något 

helt annat än det som är viktigt. Om man 

som förälder, storasyskon eller lärare inte 

förstår och står upp för sina egna känslor, 

hur ska man då kunna visa ett barn hur livet 

hanteras? Det är en stor bit livskunskap som 

fattas, säger Zandra.

Själv hade hon yogan att luta sig mot. 

Kroppen klarade inte den fysiska praktiken, 

men grundtanken fanns där – att allting 

förändras, att livet från en stund till en annan 

inte behöver vara detsamma.

– Det var svårt att acceptera ovissheten, 

att inte veta hur länge det skulle ta att åter-

hämta sig. Jag kunde ibland trösta mig med 

att titta på naturen. Den ser död ut på vintern, 

ändå spirar den varje vår. Återhämtning ligger 

i vår natur, det är tid som krävs.

Det som nu blir en show började som en 

bok, men bara text var inte nog. Zandra ville 

komma ännu närmare människor.

– Jag har alltid rotat i mig själv för att 

förstå vad som pågår inombords. Och jag har 

förstått att det är universella känslor jag har, 

andra tänker likadant och gör samma saker 

för att hantera sitt liv. Nu har jag skrikit ut 

mina känslor i text så länge – det här är nästa 

steg, min egen show, helt inifrån mig. Den 

handlar om sånt som är mänskligt, på ett 

förhoppningsvis begripligt sätt. Och lite roligt. 

Det blir en upplevelse som jag tror att man 

kan bära med sig väldigt länge.
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En plats att bara vara på kvällen

Vuxna på stan

veckan, men i konstant ekonomisk motvind. 

Styrelsen jobbar gratis, tigger toapapper från 

sponsorer, hoppas på avlastning från fler fri-

villiga föräldrar och drömmer om större ytor.

– Alla förstår ju egentligen hur viktigt 

det här är. Vi kan rädda människor på riktigt, 

men inte utan ekonomi. Ska jag hålla på tills 

jag blir 100 år innan man begriper att den här 

verksamheten behövs så får jag väl göra det, 

säger Stig.

Om du var ung 1991 när föreningen Vuxna 

på stan bildades på Åland så kanske Stig 

Lindholm är bekant? Han är 76 år idag och 

fortsätter, tillsammans med bland andra Eva 

Joelsson, att erbjuda de åländska ungdomarna 

en plats att vara de där vardagskvällarna när 

alternativet är att samlas och tända eld på 

skräp i Miramargaraget.

Ungdomsgängen har numera flyttat in 

från gatan och Vuxna på stan rör sig främst 

ute under årets vildaste helger. Hemmaarenan 

är ungdomsgården MUG, öppen sex kvällar i 





123Vårt bidrag

Regnbågsfyren är just nu mitt inne i en 

mer inåtvänd period, och försöker skapa en 

stabil struktur att utvecklas ifrån. De tre 

huvuduppdragen, information, social verk-

samhet och samhällspåverkan, fortgår och 

Åland Pride söker en lagom stor kostym efter 

uppstartsåren med evenemangsbidrag. Under 

2018 fokuseras arbetet på att nå ut till unga.

– Jag tror att föreningen kanske är 

allra viktigast för dem. Vi vet att många 

regnbågsunga idag flyttar bort från Åland 

så snart de bara kan. Det här vill vi vara med 

och förändra. Att vara hbtq-person i ett litet 

samhälle kan vara svårt, men det finns också 

fördelar. Här möter vi varandra hela tiden och 

det finns en kultur av att man inte utesluter 

människor. Kanske Åland i slutänden kan bli 

en plats som man flyttar till ...

När föreningen Regnbågsfyren startade 

på Åland år 2004 var det nog få som trodde 

att över 1 500 personer tio år senare skulle 

paradera Mariehamns gator som stöd för 

hbtq-personer i samhället. Åland Pride och 

Prideparaden är det största och mest synliga 

som föreningen har åstadkommit, men kan-

hända pågår det allra viktigaste ändå mer i 

tysthet och vardag.

– Många associerar hbtq-rörelsen med 

party och glitter och det är okej. Men vi 

fortsätter kämpa för att lyfta fram allvaret 

bakom festen, säger föreningens ordförande 

Martha Hannus. 

– Det finns till exempel fortfarande i vårt 

land människor som tvångssteriliseras och 

det är transpersoner. Självmordsstatistiken 

är hög i den här gruppen, för många är en 

könskorrigering livsviktig. Och eftersom 

lagen kräver att du ska vara steril för att få 

byta kön så är det i praktiken tvång. Det här 

är det inte så många som vet om.

En  
som fortsätter sprida ljus

Regnbågsfyren r.f.
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designers, regissörer, författare och filmare – 

alla ålänningar sedan födseln, av hävd eller 

i hjärtat. Gemensamt för alla är att deras 

karriärer på något vis har uppmärksammats 

utanför Åland.

I maj 2018 lanseras boken med arbets-

namnet ”Konstnärssjälar”, förhoppningsvis 

samtidigt som en fotoutställning med valda 

porträtt. Även om Marcus tar andra uppdrag 

så är det porträtten han håller som den högsta 

formen av fotografi. Det kräver sin konstnär 

att locka fram själen ur det mörker av själv-

kritik och komplex som många människor 

omger sig med

– Varje människa är ett universum och 

varje människa är vacker. Som fotograf gäller 

det att komma under huden och förbi den här 

skräcken för kameran. Det finaste betyg man 

kan få är att den fotograferade har känt sig 

trygg och vacker.  

När kameran finns i var mans ficka och flera 

hundra miljoner bilder varje dag laddas upp på 

Facebook och Instagram, vem är då fotograf? 

Enligt fotografen och pianisten Marcus 

Boman så handlar det om förberedelser, att 

skapa stämning, hitta det perfekta samspelet 

mellan alla element i bilden och i slutänden 

att vara den som trycker av i precis rätt mil-

lisekund för att kunna fånga sin tanke. Själv 

är han tekniskt så gott som självlärd, men har 

lagt flera år på att studera konst – formlära, 

färglära, komposition – ur en fotografs vinkel. 

Marcus har sedan sex år, varav fyra i 

Frankfurt, arbetat som fotograf på heltid. 

Sedan februari 2016 ägnar han sig åt det 

smått sisyfosartade projektet att porträttera 

så många som möjligt av Ålands alla professio-

nella konstnärer och artister - en redan mång-

hövdad skara som ständigt fortsätter att växa. 

Med femtioelva väskor utrustning i bagaget 

har han kuskat runt mellan arbetsplatser, 

ateljéer, studios, scener och hemmamiljöer 

hos musiker, sångare, konstnärer, fotografer, 

En kultursjäl på jakt 
efter kultursjälar

Marcus Boman
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sjöarna, över holmarna och i skogarna. Det är 

motionslopp på naturens och människornas 

villkor, säger Ia.

– Våra åländska deltagare lär känna sin 

närmiljö på ett nytt sätt och mer långväga 

besökare får se Åland från en mer udda och 

exotisk sida. Vi hoppas ju att de här loppen 

i längden ska locka fler motionsturister till 

Åland, men även vara intressanta för de som 

söker en rejäl utmaning eller vill tävla om 

exempelvis en FM-medalj.

För att locka fler och sänka tröskeln för 

deltagande har samtliga arrangemang även 

rena motionärsklasser, kortare sträckor och 

tävlingar för barn.

– Du ska inte behöva vara elitidrottare 

eller ens klara av milen för att kunna delta. 

Vi vill skapa en välkomnande och avslapp-

nad stämning, gemenskap och hälsa på ett 

hållbart sätt. Det råder en sportboom både 

på Åland och i resten av världen, människor 

letar efter saker att göra. Och nu kan de hitta 

motion utöver det vanliga även på Åland.

Att springa i våtdräkt och simma med skor, 

trampa över stock och sten hellre än asfalt och 

ta sig upp och ner för kullar och klippor. Ju mer 

knasiga och utmanande, desto mer lockande 

är lopp och tävlingar för den nutida motionä-

ren. Det här har Åland Triathlon Club tagit 

fasta på och har på senare år, i samarbete med 

Åland Event, lanserat flera olika udda och na-

turnära motionstävlingar. Under Bomarsund 

Trailrun går banan längs samma historiska 

stigar man får anta att ryssarna använde 

för flykt och sjuktransporter då den ståtliga 

Bomarsundsfästningen 1854 bombades sönder 

och samman av fransk-engelska flottan. Åland 

Swimrun är en tuff kraftprövning över land 

och vatten längs Ålands västra utmarker mitt i 

vädersvajiga september. Och Käringsundslop-

pet har utvecklats från ett ”jubileumslopp” 

för ett cykelintresserat födelsedagsbarn till 

ett kombinerat linje- och tempolopp på 170 

kilometer över skärgårdsöarna.

Spindeln i nätet av cykelvägar och 

löpstigar heter Ia Colérus, sekreterare i Åland 

Triathlon Club.

– Vi vill skapa en möjlighet för folk att 

tävla i den åländska naturen som den är –  i 

Motion på naturens villkor

Åland Triathlon Club
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– Jag vill så mycket, på gott och 

ont. Men det är det som driver mig 

framåt, säger Zaida Ponthin, som 

har haft fiolen som följeslagare i 

över 16 av sina sammanlagda 26 

levnadsår.

Åren vid Ålands Musikinstitut, 

Bollnäs Folkhögskola och musik-

högskolorna i Malmö, Göteborg 

och Stockholm har ur Zaida mejslat 

fram en violinist med stor bredd. 

Utbildad inom klassisk musik 

kastar hon sig ändå kaxigt över 

pop, jazz, folkmusik och reggae om 

tillfälle bjuds. Estraden kan vara 

Mariehamns kyrka lika gärna 

som Öland Roots. Eller för all del 

pratshowen Skavlan i SVT, där 

Zaida och några spelkompisar med 

24 timmars varsel plockades in för 

att addera stråkar till det norska 

bandet D.D.E.

Stråken hon spelar med är fyra gånger äldre 

än hon själv, musiksmaken spänner över år-

hundraden och hon har spelat fiol i över halva 

sitt liv. På upploppet av sin masterutbildning 

vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm gör 

sig Zaida Ponthin redo för att bli entreprenör i 

musikbranschen. Kanske. Eller så studerar hon 

vidare och blir orkesterdirigent.

Namn: Zaida Ponthin

Violinist från till rekviem
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– Då råkade jag verkligen vara på rätt 

plats vid rätt tillfälle. Så är det ofta i den här 

branschen. Det gäller att dra i de trådar man 

har. Någon kompis hör av sig, man finns 

tillgänglig, snacket går och så rullar det på, 

säger Zaida.

För det dräller inte av fasta anställningar 

för en violinist direkt. Symfoniorkestrarna 

kämpar med ekonomin och vid de sällsynta 

tillfällen då en tjänst eller ett vikariat utlyses 

flyger hoppfulla musiker jorden runt för att 

provspela. Frilanstillvaron kan också vara 

kärv, i konkurrens med glada amatörer som 

spelar för fickpengar och med uppdragsgivare 

som hoppfullt erbjuder arbete med ”synlighet” 

som enda valuta. Själv ser Zaida på sin karriär 

som ett entreprenörskap och tycker det är 

roligt att hoppa på alla slags projekt.

– Det är nog som i alla branscher, det finns 

de med spetskompetens och de med bredd. Jag 

ser mig själv mindre som en klassisk violinist 

och mer som en musiker vars instrument 

råkar vara fiolen. Jag drivs framåt av att det 

finns så mycket som jag vill göra, som är 

roligt! Just nu vill jag gärna flytta från Sverige, 

komma någonstans där jag kan lära mig språk 

och får utvecklas inom musiken ännu mer.
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Under 2017 firades det självständiga Finlands 

stora jubileumsår av många skolor och för-

eningar på Åland med hjälp av Paf-medel. 

Ytternäs Skola i Mariehamn ordnade en själv-

ständighetsbal där eleverna och lärarna fick 

avnjuta en festlig trerätterslunch med finskt 

tema. Efter ett högtidligt tal av rektor Andreas 

Wiklund fick publiken se Dunderdansarna 

uppträda – vilken show! Eleverna hade övat in 

baldanser under hösten och bjöd varandra upp 

till dans till levande musik. Balen avslutades 

med en hejdundrande disko som lyste upp 

gympasalen i blåa toner och som var mycket 

uppskattat av eleverna. Grattis Finland 100 år!

Grattis Finland 100 år!

Finland 100 år / Ytternäs Skola
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enande kraft för att hålla ihop det åländska 

musiklivet och förbundet startade 1926 med 

målet att väcka och utveckla intresset för sång 

och musik. Med över 780 aktiva medlemmar 

är förbundet än idag en stark musikalisk kraft 

på Åland som både ordnar egna musikaliska 

evenemang och fördelar medel till sina 

medlemsföreningar.

– Sammanhållningen som skapas i en 

kör hittar du ingen annanstans. Frågar du 

en korist vad som är viktigt i livet så kommer 

ofta barnen på första plats och kören på andra, 

säger förbundets ordförande Sara Kemetter.

– Och vill man bli en del av den här härliga, 

kollektiva galenskapen så tas det hela tiden in 

nya sångare i våra medlemskörer. Vi hjälper 

gärna alla att hitta rätt.

För den erfarne koristen är det kanhända ing-

et nytt, men numera är även forskarvärlden 

medveten om hur kroppen faktiskt påverkas 

av att blanda sin stämma med andras i sång. 

Dopamin och endorfiner släpps lös, oro och 

ångest dämpas, immunförsvaret kickar igång, 

blodtrycket sjunker och anknytningshormo-

net oxytocin skapar kraftfulla band mellan 

sångarna. Sång och rytm skär rakt igenom 

historien och talar till människans djupaste 

rötter – sagor sjungna vid lägereldar, mödrar 

som nynnar oss till sömns, en gemensam takt 

som gör hårt arbete lättare, visor som vandrar 

mellan generationer.  

Ålands Sång- och Musikförbund stammar 

ur den första musikfesten som hölls på Åland 

1922, alldeles efter en envis frihetskamp och i 

andan av ett nyfött självstyre. Efter sångfes-

ten var man överens om att det behövdes en 

Sång som friskvård  
och enande kraft

Ålands Sång- och Musikförbund
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fortsatta verksamheten. Men med hjälp av 

stora mängder frivilligt arbete och stöd från 

både landskapet och EU kom anläggningen på 

fötter igen och på de senaste sju vintrarna har 

endast en säsong regnat bort. Vice ordförande 

i föreningen är Peter Smulter:

– En backe behöver inte vara stor för att 

fungera. Germundö är perfekt för träning 

och tävling för juniorer och ungdomar. Det är 

också en bra backe för att testa utrustningen 

och vänja kroppen vid åkning innan man 

åker på längre skidresor, annars brukar första 

dagen på resan gå åt till det.

Föreningens stora utmaning är att fortsät-

ta engagera medlemmar. Det behövs folk vid 

liften och i kiosken för att hålla verksamheten 

igång.

– Vi har en fin anläggning här och ut-

rustning går att hyra alldeles i närheten. Nu 

funderar vi på att anställa en person för att 

våra frivilliga ska ha mer tid att engagera 

sig i träning, tävlingsarrangemang och att 

utveckla verksamheten, säger Peter Smulter.

Vatten, luft och energi. Och så några minus-

grader förstås. Det är allt som behövs för 

att på mänsklig väg skapa snö som är hård, 

isig, kompakt och betydligt tåligare mot 

rådande åländskt vinterklimat än snön som 

naturen själv tillverkar. Vid 7–10 minusgrader 

får man ut optimalt med snö i förhållande 

till energiåtgång, men det går att dra igång 

snökanonerna redan vid fyra minus. När snön 

sedan packas och pistas så tål den veckor av 

plusgrader utan att smälta. Vid Germundö 

Alpin tillverkade man under säsongen 2017 

närmare 20 000 kubikmeter snö, höll öppet 

52 skiddagar mellan januari och mars och tog 

emot drygt 2 000 glada utförsåkare.

Idag finns det mesta på plats för att 

driva en alpin anläggning i Germundö – 17 

snökanoner, en ny pistmaskin, kiosk, lift, en 

snow park för trickåkaren och två backar 

av olika karaktär. Anläggningen drivs ända 

sedan starten 1982 av föreningen Germundö 

Alpin r.f. som har kämpat på genom både goda 

och dåliga tider. Senast några år före 2010 hade 

det i ordets andra bemärkelse gått utför för 

Germundö Alpin, och det såg mörkt ut för den 

Här går det utför på Åland

Germundö Alpin
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Efter kolerans härjningar i Nor-

den på 1800-talet blev renlighet 

skillnaden mellan rika och fattiga 

och turismen drog in över Åland, 

personifierad av trendkänsliga 

storstadsbor på jakt efter tallbarr-

sbad och duschtvagningar. Såhär 

dryga hundra år senare är den rena 

turismen åter på tapeten, numera i 

en lite annan tappning. Idag handlar 

ren turism om social, ekonomisk 

och miljömässig hållbarhet och 2013 

startade därför projektet Hållbar 

Destination, drivet av Ålands Natur 

& Miljö, Visit Åland och Ålands Nä-

ringsliv. Steg ett blev att införa den 

internationella miljöcertifieringen 

Green Key på Åland.

– Green Key skapades på 

1990-talet i Danmark av branschen, 

för branschen. Och den passade 

perfekt för Åland, där vi sökte en 

certifiering med internationell 

status, men anpassad för små 

aktörer och där styrningen gick att 

Åland på väg mot hållbar turism

Man kan utan överdrift kalla den en succé, 

lanseringen av miljöcertifieringen Green Key 

på Åland. Sedan starten 2014 har 23 deltagare 

anslutit sig och 11 anläggningar har redan fått 

hänga den efterlängtade gröna nyckeln på 

väggen. Under 2018 ångar projekt Hållbar 

Destination vidare, bland annat med en mil-

jömärkning för evenemang.

Hållbar Destination
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ordna lokalt, förklarar projektledare Karin 

Rosenberg-Brunila.

Green Key finns i 56 länder med ungefär 2 

600 certifierade verksamheter. För att förtjäna 

sin gröna nyckel ska en anläggning uppfylla 

ett antal obligatoriska kriterier men också 

sträva till ständig förbättring.

– Därför finns också poängkriterier, som 

handlar om allt från vattenförbrukning till 

miljöledning och personalmedverkan. Man 

blir aldrig färdig med sitt hållbarhetsarbete, 

vilket är både för- och nackdel. Många av våra 

deltagare är oerhört driftiga i det praktiska, 

men har haft svårt att till exempel formulera 

sina miljömål och en policy som ska genom-

syra organisationen och hålla i tio år. Och det 

är bland annat därför jag finns, för att hjälpa 

och underlätta, säger Karin.

Idag pryder den gröna nyckeln väggarna 

hos 11 åländska anläggningar. Förra året 

infördes hållbarhetsmärkningen Blue Flag 

för hamnar och stränder och under 2018 

utvidgas Green Key så att även evenemang 

kan certifiera sig. Dessutom ska man ta fram 

en definition på vad en hållbar destination 

egentligen är.

– Man kan tycka att en definition vore 

det första att jobba med, men så har vi inte 

resonerat. Då vi införde Green Key så visste 

vi inte hur branschen skulle ta emot den och 

vågade oss knappt på en försiktig optimism. 

Nu har vi mängder av människor involverade 

i arbetet vilket gör det mycket lättare att ta 

fram en definition som är specifik för Åland, 

säger Karin.

– Vi har vår fantastiska, rena natur som 

grund i arbetet. Nu ska vi bara förädla kon-

ceptet. Drömscenariot vore förstås att vart än 

man åkte på hela Åland så skulle man hitta 

hållbar verksamhet.
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Våra grundare är med oss än idag

Folkhälsan, Röda Korset & Rädda Barnen

ordnar bland annat första hjälpen-kurser, 

sprider hjärtstartare över hela Åland, driver 

Frivilliga Räddningstjänsten, flyktingverk-

samhet och vänverksamhet – inte minst vän-

hundsprojektet där glada hundar regelbundet 

kan pigga upp tillvaron på äldrevårdens olika 

institutioner. Och inom Rädda Barnens breda 

verksamhet finns exempelvis utbildning av 

både stora och små i kunskap om barnkon-

ventionen och barnens internetanvändning, 

Öppna Förskolan och lekterapiverksamhet.

Mycket har hänt med världen, med våra 

grundare och även med Paf sedan 1966. Men 

målet är fortfarande lika enkelt som tydligt 

– att genom spel generera och distribuera 

överskott till goda ändamål.

Paf grundades 1966 som ett samarbete mellan 

Folkhälsan på Åland, Röda Korset, Rädda 

Barnen och stiftelsen Dagens Barn. Alla ord-

nade de redan då olika slags spelverksamhet 

för att driva pengar till sina organisationer 

och på det här sättet ville man samordna 

insatserna under en enda spellicens. Förutom 

den sistnämnda, som inte längre är aktiv, 

finns de alla fortfarande med på den långa 

listan av icke-vinstbringande verksamheter 

som varje år tar del av överskottet från Paf:s 

verksamhet.

Folkhälsan på Åland erbjuder allt från 

familjerådgivning, skuldrådgivning och 

simskolor till seniormotion, olika typer av 

diskussionsgrupper, drogförebyggande arbete 

och mycket mer. Röda Korsets Ålandsdistrikt 
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Tack för ett underbart 2017!
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K A P I T E L  5

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk översikt, ekonomisk redovisning 

samt organisation och ledning.
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Ekonomisk översikt
Omsättning
Koncernens omsättning för 2017 är den högsta i verksamhetens historia. Den totala omsättningen 

ökade från 113,5 till 116,5 miljoner euro. Organisk tillväxt förklarar omsättningsökningen under året. 

Spelomsättningen för internetverksamheten ökade från 81,9 till 84,5 miljoner euro. Paf noterar 

under 2017 tillväxt på samtliga marknader.

Spelomsättningen för land- och fartygsverksamheten ökade från 31,5 till 31,9 miljoner euro. 

Ökningen förklaras främst av intäkter som genererats via samarbetet med Color Line. 

Pafs dotterbolag Winga S.r.l såldes 1 mars 2017. Omsättningen för Winga under januari till februari 

2017 var 1,8 miljoner euro. Under 2016 hade Winga en omsättning på 7,7 miljoner euro.

De produkter som för internetverksamheten haft starkast utveckling under året är spelauto-

mater, videopoker och sportspel. Pafs egenutvecklade kasinospel behåller sin andel av den 

totala omsättningen. 

Paf har under året börjat introducera ny teknologi ombord på fartygen vilket givit positiv effekt 

på omsättningen.  

Material och tjänster
Kostnaderna minskade från 33,4 till 32,9 miljoner euro. Kostnadsminskningen förklaras till stor 

del av att Paf lagt till nya spelleverantörer med bättre kommersiella villkor. 

Personalkostnader
Kostnaderna ökade marginellt från 25,0 till 25,6 miljoner euro. Löner för Pafs support och Pafs 

spanska marknadsföringsorganisation ligger med som lönekostnader under hela 2017 men bara 

från september till december 2016. Försäljningen av Winga medför samtidigt en minskning av 

lönekostnaderna. Medelantalet anställda minskade från 376 till 358 personer. 
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Aktiverade utvecklingskostnader
Aktivering av egna utvecklingskostnader minskade något, från 0,8 miljoner till 0,7 miljoner euro. 

Summan för året ligger på en normal nivå. Den egna teknikplattformen och de egna kasinospelen 

kräver konstant utveckling för att kunna erbjuda bästa möjliga spelupplevelse för Pafs kunder.

Avskrivningar och nedskrivningar
Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar minskade från 6,5 till 5,7 miljoner euro. Avskrivning 

enligt plan har ökat och förklaras av investeringar i kasinoutrustning ombord på fartygen. Akti-

verad goodwill har under året skrivits av i sin helhet vilket leder till en minskad kostnad. Gjorda 

nedskrivningar för året är betydligt lägre än för 2016. 

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader minskade från 34,1 till 25,5 miljoner euro. 

Fram till september 2016 sköttes Pafs support och Pafs spanska marknadsföringsorganisation 

av externa partners och redovisades då som övriga rörelsekostnader. 

Marknadsföringskostnaderna var betydligt lägre under 2017 jämfört med 2016. Försäljningen 

av Winga medför att marknadsföringskostnaderna minskat med cirka 1,7 miljoner euro. Under 

året har även Pafs marknadsavdelning gjort stora förändringar i marknadsmixen vilket medfört 

kraftiga besparingar och en mer effektiv kommunikation mot kunderna. Från kvartal fyra 2017 

har marknadsföringskostnaderna ökat igen med bra resultat. Under 2018 beräknas marknads-

föringskostnaderna öka under kontrollerade former.  

Paf har även minskat användningen av externa system och externa konsulter vilket medfört 

stora kostnadsbesparingar.
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Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för året förbättrades från 15,8 till 27,6 miljoner euro.  

Finansiella intäkter och kostnader
Nettoresultatet för finansiella intäkter och kostnader förbättrades från en kostnad på 0,5 miljoner 

euro till ett positivt resultat på 2,0 miljoner euro.

Engångsposter för året

Försäljningen av Winga S.r.l medförde en reavinst på 3,1 miljoner euro. 

Pafs fordran på det Gibraltar-baserade kasinoföretaget Casino Sunborn (Gibraltar) Ltd har skrivits 

ned med 1,6 miljoner euro. Nedskrivningen görs eftersom Paf fattat ett strategiskt beslut om 

att fokus i regionen ska vara på onlineverksamhet i Spanien. Paf avser att avsluta samarbetet 

med Sunborn under 2018.

Räkenskapsperiodens resultat
Resultatet för räkenskapsperioden förbättrades från 15,2 till 29,4 miljoner euro. 

Övriga upplysningar
Under 2013 genomförde skattemyndigheterna en momsgranskning i delar av Paf-koncernen. 

Baserat på beslut från Skatteförvaltningen görs löpande momsavsättningar varje månad och 

2017 års rörelseresultat för koncernen har belastats med cirka 2,2 (1,9) miljoner euro. Skatte-

förvaltningens beslut har överklagats.

Återbetald lotteriskatt 
Förutom de vinstmedel som Paf betalar ut får landskapsregeringen därtill i efterskott 12,4 (11,4) 

miljoner euro i återbetald lotteriskatt från finska staten.

Placeringar i värdepapper
Pafs placeringar i värdepapper hade ett noterat värde per 31.12. som översteg det i redovisnin-

gen bokförda värdet med 0,5 (0,8) miljoner euro. Det innebär att om Paf sålt sina innehav innan 

räkenskapsårets slut hade resultatet varit 0,5 miljoner euro bättre. Samtliga placeringar kan 

realiseras med kort varsel. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under februari 2017 inleddes samarbetet med norska Colorline ombord på sex fartyg med totalt 

250 spelautomater, 12 spelbord samt 40 förströelsespel.

Pafs dotterbolag Winga S.r.l såldes 1 mars 2017 vilket medförde en reavinst om 3,1 miljoner euro. 

Under året har ansökan om licensiering för internetspel i Lettland inlämnats till den lettiska 

spelmyndigheten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I februari 2018 kom Ålands tingsrätts dom i rättsprocessen mot Paf och Pafs tidigare VD om 

penningtvättsbrott. Ålands tingsrätt dömde Paf för penningtvätt av oaktsamhet medan Pafs 

tidigare VD frikändes på alla punkter. Domstolen ansåg att Paf hade tillräckliga processer och 

rutiner för arbetet mot penningtvätt på plats men att hanteringen hade brustit i det specifika 

fallet. Paf har överklagat tingsrättens dom till Åbo hovrätt.

Under mars 2018 förlängdes avtalet mellan Paf och Tallink Group till 2023.

Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen
Marknaden förväntas under 2018 präglas av fortsatt tillväxt i en tilltagande konkurrens. Ett viktigt 

fokusområde är tillväxt på internationella marknader där ökade marknadsföringsinsatser är 

sannolika, vilket kortsiktigt kommer att påverka rörelseresultatet negativt men på längre sikt 

förväntas bidra till ökad lönsamhet.

Väsentliga risker
Paf genomför en fortlöpande riskutvärdering som årligen föreläggs styrelsen. Paf har identifierat 

ett antal risker som skulle kunna få en betydande inverkan på bolagets verksamhet, finansiella 

ställning och resultat. Förståelse av bolagets risker är av stor vikt för bolagets styrning.
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Klassificering av risker
Strategiska risker

Strategiska risker utgör ändrade förutsättningar på de marknader där Paf verkar. Ökad konkur-

rens, högre skatter och dyrare marknadsföringskanaler kan medföra lägre lönsamhet. Genom 

att verka på flera marknader kan Paf minska dessa risker. 

Operativa risker

Paf är beroende av bra samarbete med externa partners. Ändrade kontraktsvillkor med till 

exempel spelleverantörer, betalningsplattformar, banker eller tekniska leverantörer kan ha en 

negativ inverkan på Pafs utveckling. 

Paf är direkt beroende av att den egenutvecklade tekniska plattformen och av att dess it-system 

fungerar väl och med god prestanda. Om Paf inte hänger med i den tekniska utvecklingen riskerar 

Paf att tappa marknadsandelar. Det är viktigt att Pafs it-system håller en hög säkerhetsnivå för 

att motarbeta risken för bedrägerier, penningtvätt, DDos attacker och säkerhetsintrång. 

Pafs land- och fartygsbaserade verksamhet kan påverkas negativt av ändrad lagstiftning. Övergång 

till ny teknologi kan skapa nedskrivningsbehov som kortsiktigt kan påverka lönsamheten. 

För att kunna leverera en kundupplevelse i toppklass är det viktigt att bolaget kan behålla och 

rekrytera nödvändig kompetens.

Finansiella risker

Pafs finansiella risker kan delas upp i kreditrisk och valutarisk. Kreditrisker kan uppstå om viktiga 

leverantörer eller banker hamnar på obestånd. Genom att arbeta med flera leverantörer kan Paf 

minska risken. Paf kan påverkas negativt av kraftiga förändringar i valutors värde. Främst är det 

en försvagning av svenska och norska kronor som kan inverka negativt på Pafs resultat, men 

valutarisken är ändå relativt låg då merparten av intäkterna och kostnaderna uppstår i euro.

Legala risker

En tydlig risk för Paf liksom för branschen som helhet är de juridiska riskerna. Spel och lotteri 

utgör en tillståndspliktig verksamhet och politiska beslut påverkar naturligtvis vår verksamhet. 

Vi bevakar och följer noggrant med eventuella lagändringar och anpassar vår verksamhet efter 

det. Ett fokusområde under året har varit anpassningar till EU:s nya personuppgiftsförordning 

(“GDPR”) som träder i kraft den 25 maj 2018. Det kommande licenssystemet i Sverige som 
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planeras träda i kraft 2019 ger oss tydligare förutsättningar och mer förutsebarhet, med min-

skad risk som följd. Eventuella rättsliga processer mot Paf kan orsaka avsevärda kostnader och 

minskat förtroende.  

Koncernöversikt
Paf-koncernen bestod i slutet av 2017 av moderbolaget Ålands Penningautomatförening med 

dotterbolagen Paf Consulting Abp och Paf New Business Ab. Paf Consulting Abp står i sin tur 

som ägare till dotterbolagen Pafer A/S och SIA Paf Latvija som bildades 6 juni 2017. 1 mars 2017 

såldes Ålands Penningautomatförenings tidigare dotterbolag Winga S.r.l. 

Aktiva bolag
Ålands Penningautomatförening 

erbjuder fysiska spel på Åland 

och ombord på Ålandsregistre-

rade fartyg samt internationell 

spelverksamhet på internet. 

Paf Consulting Abp bedriver 

spelverksamhet på utlandsflag-

gade fartyg samt internetspel på 

den internationella marknaden.

Paf Consulting bildar en under-

koncern vilken består av Paf 

Consulting Sverige AB (vilande), 

Pafer A/S och SIA Paf Latvija. Paf 

Consulting-koncernens huvudsakliga affärsområden består av fartygsbaserad spelverksamhet 

och internetspel på den internationella marknaden. De olika verksamhetsgrenarna är fördelade 

mellan Paf Consulting-koncernens olika bolag.

Paf New Business Ab har bedrivit en mycket begränsad verksamhet under 2017. 

Ålands Penningautomatförening
(Paf)

Paf New Business Ab
(100 %)

Paf Consulting Abp
(100 %)

Pafer A/S
(100 %)

SIA Paf Latvĳa
(100 %)
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Organisation och ledning
Styrelse
Styrelsen bestod under 2017 av ordförande Åsa Ceder, vice ordförande Anders Å Karlsson 

ledamöterna Sara Kemetter, Danne Sundman, Birgitta Eriksson, Carl Haglund och Anna Dahlsten.

VD och koncernledning
I början av år 2017 bestod Pafs koncernledning av CEO Christer Fahlstedt; deputy CEO & CHRO 

Johanna Backholm; deputy CEO Johan Rothberg; COO Land & Ship Jukka Nikula; CCO Anders 

Sims; CRO Daniela Johansson; CFO Per Sahlberg; CMO Goran Ristic; CIO Tuomas Bergström; 

CGO Kim Johansson och General Counsel Sara Eriksson.

Förändringar under året

Johan Rothberg lämnade koncernledningen och Paf i maj och Johanna Backholm lämnade Paf 

i slutet på december. Daniela Johansson utnämndes under oktober till deputy CEO och sedan 

december 2017 ingår även SVP Public Affairs Sverker Skogberg i koncernledningen. 

Styrelsen (från vänster): Danne Sundman, Sara Kemetter, Anders Å Karlsson, 

Carl Haglund, Åsa Ceder och Birgitta Eriksson. På bild saknas Anna Dahlsten.
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Revisorer
Av Ålands landskapsregering utsedda revisorer för Ålands Penningautomatförening är Bengt 

Nyholm (CGR) och Erika Sjölund (GR). Deras suppleanter är Anders Svennas (CGR) och Sixten 

Söderström (GR).

Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att 18 miljoner euro av årets vinst på 29,4 miljoner (och tidigare vinstmedel) 

utdelas till Ålands landskapsregering för fördelning till allmännyttig verksamhet. Styrelsen vill 

samtidigt framföra sitt stora tack till den operativa ledningen och personalen för utmärkt arbete.

Koncernledningen.
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Koncernen 2013 2014 2015 2016 2017
Omsättning 108 214 98 148 110 033 113 515 116 513
Rörelseresultat 30 867 16 763 19 972 15 788 27 607
Resultat före skatt 31 429 17 315 22 852 15 330 29 600
Resultat 31 420 17 160 22 697 15 171 29 407
Rörelsemarginal 28,5 % 17,1 % 18,2 % 13,9 % 23,7 %
Resultat i % av omsättningen 29,0 % 17,5 % 20,6 % 13,4 % 25,2 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 32,2 % 17,1 % 23,0 % 15,4 % 27,9 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 29,8 % 17,6 % 22,6 % 15,8 % 28,0 %
Soliditet 87,3 % 81,8 % 85,6 % 84,5 % 87,4 %
Investeringar materiella tillgångar 3 269 5 080 13 451 9 929 3 936
Investeringar i immateriella  tillgångar  884 1 136 2 289 2 406  887
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 4 153 6 215 15 739 12 335 4 824
Medelantalet anställda  372  314  345  376  358

Ekonomisk redovisning

Moderbolaget Ålands Penningautomatförening 2013 2014 2015 2016 2017
Omsättning 85 090 77 641 81 336 86 224 93 793
Rörelseresultat 31 286 17 110 23 335 20 837 28 081
Resultat före skatt 31 823 17 590 23 626 18 374 26 305
Resultat 31 823 17 590 23 618 18 341 26 270
Rörelsemarginal 36,8 % 22,0 % 28,7 % 24,2 % 29,9 %
Resultat i % av omsättningen 37,4 % 22,7 % 29,0 % 21,3 % 28,0 %
Avkastning på eget kapital i %  (ROE) 33,6 % 17,9 % 24,3 % 18,5 % 24,8 %
Avkastning på investerat kapital i % (ROI) 30,8 % 18,3 % 23,9 % 18,7 % 25,7 %
Soliditet 89,5 % 85,3 % 83,9 % 85,0 % 86,2 %
Investeringar materiella tillgångar 2 250 4 742 13 225 7 887 1 676
Investeringar i immateriella  tillgångar  711  927 1 779 1 979  792
Investeringar materiella och immateriella tillgångar 2 962 5 668 15 004 9 866 2 469
Investeringar i placeringar  0 4 808 3 880 4 930 3 756
Investeringar totalt 2 962 10 477 18 884 14 796 6 224
Bruttoinvesteringarna i % av omsättningen 3,5 % 13,5 % 23,2 % 17,2 % 6,6 %
Medelantalet anställda  292  256  264  261  305
Utdelning av vinstmedel 21 000 21 000 20 000 15 000 18 000*
Lotteriskatt till finska staten 11 458 9 995 11 105 11 433 12 413

*Styrelsens förslag till utdelning

R E L A T I O N S T A L 1  0 0 0  €

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2017Ålands Penningautomatförening
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Omsättning Försäljningsintäkter - vinstutbetalningar - lotteriskatter och liknande skatter

Avkastning på eget kapital i %  
ROE 

resultat före skatt – skatter
×100

eget kapital + minoritetsandel

Avkastning på investerat kapital 
i % ROI 

resultat före skatt + räntekostnader + övr.finansiella kostn. 
×100

balansomslutning - räntefria kortfristiga skulder

Soliditet
eget kapital + minoritetsandel + avsättningar

×100
 balansomslutning - erhållna förskott

Medelantalet anställda Relationstalet räknas som ett medeltal av antalet anställda vid kalendermånadernas 
slut med beaktande av deltidsanställningar ×100

För ROE och ROI räknas relationstalets divisor som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens och föregående 
räkenskapsperiods balansräkning

Definitioner av relationstal

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2017Ålands Penningautomatförening
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R E S U L T A T R Ä K N I N G

Moderbolaget Koncernen
Not 2017 2016 2017 2016

OMSÄTTNING R1 93 793 185,37 86 223 956,60 116 512 706 113 514 811
Övriga rörelseintäkter 1 835 449,01 2 959 373,73 119 098 498 494

Material och tjänster
Inköp under räkenskapsperioden −19 074,32 −14 835,58 −5 023 542 −5 114 798
Köpta tjänster totalt −21 630 320,12 −21 200 442,79 −27 878 710 −28 319 674

−21 649 394,44 −21 215 278,37 −32 902 252 −33 434 472

Personalkostnader R2
Löner och arvoden −17 873 665,38 −16 628 447,65 −20 350 976 −19 968 409
Pensionskostnader −3 102 977,51 −2 500 434,28 −3 276 121 −2 763 557
Övriga lönebikostnader −1 481 914,81 −1 612 909,97 −1 958 877 −2 268 180

−22 458 557,70 −20 741 791,90 −25 585 974 −25 000 146

Aktiverade utvecklingskostnader 679 624,76 539 038,93 745 722 823 893

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan −4 614 400,10 −4 474 318,87 −5 644 920 −5 480 784
Avskrivning på goodwill 0,00 0,00 −72 572 −436 144
Nedskrivning tillgångar bland bestående aktiva −29 714,78 −597 720,00 −29 835 −606 720

−4 644 114,88 −5 072 038,87 −5 747 327 −6 523 648

Övriga rörelsekostnader −19 475 653,53 −21 856 369,41 −25 534 548 −34 090 574

RÖRELSERESULTAT 28 080 538,59 20 836 890,71 27 607 425 15 788 358

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag 0,00 0,00 3 102 836 0
Ränteintäkter från koncernbolag 0,00 18 818,72 0 0
Övriga ränte- och finansiella intäkter 1 281 138,15 1 002 958,66 1 386 776 1 079 365
Nedskrivningar av andelar i koncernföretag 0,00 −1 938 291,64 0 0
Räntekostnader till koncernbolag −39 862,38 −78 783,05 0 0
Övriga ränte- och finansiella kostnader R3 −3 017 029,55 −1 467 290,58 −2 496 946 −1 537 517

−1 775 753,78 −2 462 587,89 1 992 666 −458 152

RESULTAT FÖRE SKATT 26 304 784,81 18 374 302,82 29 600 091 15 330 206

Årets och tidigare års skatt −35 077,43 −33 566,00 −35 077 −37 697
Latenta skatter 0,00 0,00 −158 037 −121 258

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 26 269 707,38 18 340 736,82 29 406 977 15 171 251

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2017Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget Koncernen
Not 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar B1
Balanserade utvecklingskostnader 1 346 534,58 1 644 057,67 1 346 535 1 686 303
Immateriella rättigheter 0,00 0,00 23 755 65 680
Goodwill 0,00 0,00 0 1 306 446
Övriga utgifter med lång verkningstid 935 367,64 1 194 493,46 1 081 318 2 166 649
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 296 312,95 281 399,31 296 313 281 399

2 578 215,17 3 119 950,44 2 747 921 5 506 477
Materiella tillgångar B2
Mark- och vattenområden 702 700,11 1 098 528,31 702 700 1 098 528
Byggnader och konstruktioner 19 021 765,60 19 659 334,50 19 491 766 20 195 414
Maskiner och inventarier 6 799 103,36 7 515 582,45 10 115 355 8 134 321
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 175 614,26 529 998,07 375 134 2 466 462

26 699 183,33 28 803 443,33 30 684 955 31 894 725
Placeringar B3
Andelar i företag inom samma koncern 4 706 389,29 10 506 389,29 0 0
Kapitallån till företag inom samma koncen 6 700 000,00 3 300 000,00 0 0
Övriga aktier och andelar 20 406,15 20 406,15 20 406 20 406
Övriga placeringar 0,00 0,00 0 63 600

11 426 795,44 13 826 795,44 20 406 84 006
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 40 704 193,94 45 750 189,21 33 453 282 37 485 209
RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Lånefordringar 4 909 401,34 4 500 029,87 5 109 401 4 500 030

4 909 401,34 1 200 029,87 5 109 401 4 500 030
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 39 000,08 87 630,39 179 476 636 414
Fordringar på företag i samma koncern B5 4 376 206,49 2 847 856,18 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 16 706 467,91 12 034 923,30 16 668 546 12 558 022
Resultatregleringar 2 088 587,76 1 696 785,38 2 613 635 2 102 399

23 210 262,24 16 667 195,25 19 461 657 15 296 835
Finansiella värdepapper
Övriga värdepapper 21 726 120,88 30 822 869,33 21 726 121 30 822 869

21 726 120,88 30 822 869,33 21 726 121 30 822 869
Kassa och bank B4 50 508 276,99 28 476 588,88 60 714 833 37 116 839
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 100 354 061,45 80 466 683,33 107 012 012 87 736 573

AKTIVA TOTALT 141 058 255,39 126 216 872,54 140 465 294 125 221 782

PASSIVA

EGET KAPITAL B8
Övrigt bundet kapital 0,00 0,00 33 306 34 739
Balanserat resultat 86 616 752,42 80 739 204,02 84 380 934 81 681 198
Årets resultat 26 269 707,38 18 340 736,82 29 406 977 15 171 251

112 886 459,80 99 079 940,84 113 821 217 96 887 188
AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar B7 8 472 142,50 8 064 948,36 8 776 431 8 375 797

8 472 142,50 8 064 948,36 8 776 431 8 375 797
Långfristigt främmande kapital
Latenta skatteskulder 0,00 0,00 855 406 697 369

0,00 0,00 855 406 697 369
Kortfristigt främmande kapital
Skulder till leverantörer 3 553 770,10 3 004 263,00 3 940 037 4 817 194
Erhållna förskott 200 295,47 152 848,36 200 295 623 986
Kortfristiga skulder till koncernbolag B6 4 948 519,93 5 017 585,50 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 439 295,12 6 424 620,85 7 956 557 8 139 647
Resultatregleringar 4 557 772,47 4 472 665,63 4 915 349 5 680 600

19 699 653,09 19 071 983,34 17 012 239 19 261 427

PASSIVA TOTALT 141 058 255,39 126 216 872,54 140 465 294 125 221 782

B A L A N S R Ä K N I N G

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2017Ålands Penningautomatförening
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Moderbolaget 2017 2016

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 28 080 539 20 836 891
Korrigering för icke-likvida poster 7 272 749 7 979 245
Förändring i rörelsekapitalet −5 915 397 −2 912 003
Finansiella intäkter och kostnader −1 775 754 −2 462 588
Nedskrivning av andelar i koncernföretag 656 876 1 938 292
Skatter −35 077 −33 566
Nettokassaflöde av affärsverksamheten 28 283 935 25 346 271

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar −807 729 −1 929 500
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar −1 190 390 −7 771 694
Överlåtelseintäkter från försäljning av dotterbolag 5 498 723 0
Ökning/minskning placeringar i finansiella värdepapper 9 096 748 −9 932 074
Kapitallån till dotterbolag −3 700 000 −2 350 000
Ökning av övriga långfristiga placeringar −55 599 0
Investeringskassaflöde totalt 8 841 753 −21 983 268

Kassaflöde före finansiering 37 125 688 3 363 003

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar −409 371 1 661 647
Utdelade vinstmedel −15 000 000 −20 000 000
Övrigt 315 371 −289 647
Finansieringens kassaflöde totalt −15 094 000 −18 628 000

Förändring av likvida medel 22 031 688 −15 264 998
Likvida medel 01.01 28 476 589 43 741 587
Likvida medel 31.12 50 508 277 28 476 589

F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S  M O D E R B O L A G E T

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2017Ålands Penningautomatförening



157Verksamhetsberättelse

Koncernen 2017 2016

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Rörelseresultat 27 607 425 15 788 358
Korrigering för icke-likvida poster 8 499 499 9 536 125
Förändring i rörelsekapitalet −4 427 952 839 879
Finansiella intäkter och kostnader −1 110 170 −458 152
Skatter −35 077 −37 697
Nettokassaflöde av affärsverksamheten 30 533 725 25 668 512

Investeringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar −887 220 −2 193 162
Nettoinvesteringar i materiella tillgångar −3 503 900 −9 954 600
Överlåtelseintäkter från försäljning av dotterbolag med avdrag
för dotterbolagets likvida medel vid försäljningstidpunkten 3 642 724
Ökning/minskning placeringar i finansiella värdepapper 9 096 748 −9 932 074
Ökning/minskning av övriga långfristiga placeringar 0 −25 600
Investeringskassaflöde totalt 8 348 352 −22 105 436

Kassaflöde före finansiering 38 882 077 3 563 076

Finansiering
Ökning/minskning av långfristiga fordringar −609 371 1 661 647
Utdelade vinstmedel −15 000 000 −20 000 000
Övrigt 325 288 −324 026
Finansieringens kassaflöde totalt −15 284 083 −18 662 379

Förändring av likvida medel 23 597 994 −15 099 303
Likvida medel 01.01 37 116 839 52 216 142
Likvida medel 31.12 60 714 833 37 116 839

F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S  K O N C E R N E N
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I N F O R M A T I O N  O M  R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R 

Konsolideringsprinciper
Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Differensen mellan anskaffningsutgiften för 
dotterbolagen och motsvarande egna kapital har redovisats som koncerngoodwill/koncernpassiva. 
Koncerngoodwill har avskrivits under 5 år. 

Koncernmässigt resultat vid försäljning av dotterbolag har upptagits bland finansiella intäkter och 
kostnader. De sålda dotterbolagens bidrag till koncernens resultat under året fram till försäljningstillfället 
redovisas inom respektive post i koncernens resultaträkning.

Koncernens interna transaktioner, interna vinster, intern vinstutdelning samt interna fordringar och skulder 
har eliminerats. 

Omräkningsdifferenser
De omräkningsdifferenser som föranletts av det fria egna kapitalet har upptagits i koncernens fria egna 
kapital och de omräkningsdifferenser som föranletts av det bundna egna kapitalet har upptagits i posten 
övrigt bundet eget kapital.

Poster i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt bokslutsdagens kurs. Utländska 
dotterföretags resultaträkningar har omräknats till euro enligt räkenskapsperiodens månatliga medelkurs 
medan balansräkningen har omräknats enligt kursen för bokslutsdagen. 

Aktiverade utvecklingskostnader
Aktiverade utvecklingskostnader för egen räkning avser periodens direkta utgifter för löner och andra 
personalrelaterade kostnader samt direkta utgifter vilka hänförts till utvecklingsprojekt som upptagits som 
tillgång i balansräkningen. En förutsättning för aktivering är att det rör sig om betydande nyutveckling.

Avskrivningsprinciper
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgifterna med avdrag av 
planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats linjärt och är baserade på 
anläggningstillgångarnas ekonomiska verkningstid. 

Utgifter som under tre eller flera år medför intäkter har aktiverats och avskrivs under brukstiden. Mindre 
anskaffningar kostnadsförs direkt vid anskaffningstidpunkten. Avskrivningstiderna som tillämpas är:

Immateriella tillgångar
Spelplattformar samt grundinvesteringar i större datasystem och licenser 3-5 år
Spelprodukter och licenser 3 år
Programlicenser 3-6 år
Investering i hyrda lokaler 5-6 år
Goodwill 5 år

Materiella tillgångar
Fastigheter 40 år
Lätta konstruktioner 5-10 år
Spelutrustning      3-6 år
Persondatorer och tillbehör 3-5 år
Bilar 5-7 år
Inventarier 3-5 år
Övriga materiella tillgångar 5 år
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N O T E R  T I L L  R E S U L T A T R Ä K N I N G

Moderbolaget Koncernen
Not 2017 2016 2017 2016

Omsättning enligt geografiskt område R1
Åland - Landbaserade spel 3 359 589,90 2 625 797,70 3 359 590 2 625 798
Spel ombord fartyg 11 799 373,16 12 887 291,21 28 587 220 28 893 832
Finland 0,00 0,00 48 000 48 000
Internet 78 634 222,31 70 710 867,69 84 517 896 81 947 181

93 793 185,37 86 223 956,60 116 512 706 113 514 811

Omsättning enligt verksamhetsområde
Systemutveckling och anknutna tjänster 0,00 0,00 48 000 48 000
Casinospel och lotterier på land och fartyg 15 158 963,06 15 513 088,91 31 946 810 31 519 630
Spel på internet 78 634 222,31 70 710 867,69 84 517 896 81 947 181

93 793 185,37 86 223 956,60 116 512 706 113 514 811

Ledningens löner och arvoden R2
Lön till moderbolags VD och ställföreträdare −575 285,96 −765 278,68 −575 286 −765 279
Lön till dotterbolags VD och ställföreträdare 0,00 0,00 −84 909 −279 857
Styrelsearvoden −85 900,00 −63 966,74 −85 900 −63 967
Övriga ersättningar till styrelsens medlemmar 0,00 −8 000,00 0 −8 000
Totalt −661 185,96 −837 245,42 −746 095 −1 117 102

Vd och ledningsgrupp omfattas av en gruppensionsförsäkring där arbetstagaren vid 63 års 
ålder kan erhålla en pension motsvarande 60 % av lönen.

Övriga ränte- och finansiella kostnader R3
Förlust vid försäljning av aktier i dotterbolag −656 876,04 0,00 0 0
Nedskrivning av fordringar −1 560 148,99 0,00 −1 560 149 0
Övriga ränte- och finansiella kostnader −800 004,52 −1 467 290,58 −936 797 −1 537 517
Totalt −3 017 029,55 −1 467 290,58 −2 496 946 −1 537 517
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Moderbolaget Koncernen
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2017 2016 2017 2016

B1
Balanserade utvecklingskostnader
Ingående anskaffningsvärden 5 762 430,36 5 434 595,99 5 995 650 5 668 065
Sålda/utrangerade 0,00 −472 380,43 −95 867 −472 629
Överföringar mellan posterna 703 182,12 800 214,80 703 182 800 215
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 465 612,48 5 762 430,36 6 602 965 5 995 650
Ingående avskrivningar enligt plan −4 118 372,69 −3 613 457,81 −4 309 347 −3 795 213
Periodens avskrivningar −1 000 705,21 −908 316,47 −1 004 143 −1 102 832
Sålda/utrangerade 0,00 403 401,59 57 060 588 698
Utgående ackumulerade avskrivningar −5 119 077,90 −4 118 372,69 −5 256 430 −4 309 347
Balanserade utvecklingskostnader totalt 1 346 534,58 1 644 057,67 1 346 535 1 686 303
Patent, licenser och liknande rättigheter
Ingående anskaffningsvärden 0,00 0,00 708 098 669 696
Periodens investeringar 0,00 0,00 8 800 38 402
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 −590 126 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,00 0,00 126 772 708 098
Ingående avskrivningar enligt plan 0,00 0,00 −642 418 −562 721
Periodens avskrivningar 0,00 0,00 −20 088 −79 499
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 559 490 0
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 0 −198
Utgående ackumulerade avskrivningar 0,00 0,00 −103 016 −642 418
Patent och liknande rättigheter totalt 0,00 0,00 23 755 65 680
Goodwill
Ingående anskaffningsvärden 893 179,10 893 179,10 15 993 893 16 487 966
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 −2 177 147 0
Fusionerade 0,00 0,00 0 −494 281
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 0 208
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 893 179,10 893 179,10 13 816 746 15 993 893
Ingående avskrivningar enligt plan −893 179,10 −893 179,10 −14 687 447 −14 705 993
Periodens avskrivningar 0,00 0,00 −72 572 −436 144
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 943 669 0
Fusionerade 0,00 0,00 0 454 690
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 −396 0
Utgående ackumulerade avskrivningar −893 179,10 −893 179,10 −13 816 746 −14 687 447
Goodwill totalt 0,00 0,00 0 1 306 446
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 281 399,31 525 172,14 281 399 525 172
Periodens investeringar 764 451,96 680 061,51 764 452 680 062
Sålda/utrangerade/kostnadsförda −11 636,20 −123 619,54 −11 636 −123 620
Överföringar mellan posterna −737 902,12 −800 214,80 −737 902 −800 215
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 296 312,95 281 399,31 296 313 281 399
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 296 312,95 281 399,31 296 313 281 399
Övriga utgifter med lång verkningstid
Ingående anskaffningsvärden 21 998 996,91 21 265 167,10 26 108 216 25 005 045
Periodens investeringar 27 871,02 1 298 700,82 113 968 1 688 042
Sålda/utrangerade 0,00 −564 871,01 −4 317 355 −584 871
Överföringar mellan posterna 61 762,50 0,00 209 423 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 088 630,43 21 998 996,91 22 114 252 26 108 216
Ingående avskrivningar enligt plan −20 804 503,45 −20 867 466,92 −23 941 567 −23 406 890
Periodens avskrivningar −348 759,34 −501 907,54 −439 461 −1 110 549
Sålda/utrangerade 0,00 564 871,01 3 348 094 575 871
Utgående ackumulerade avskrivningar −21 153 262,79 −20 804 503,45 −21 032 934 −23 941 567
Övriga utgifter med lång verkningstid totalt 935 367,64 1 194 493,46 1 081 318 2 166 649

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 2 578 215,17 3 119 950,44 2 747 921 5 506 477

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderbolaget Koncernen
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Not 2017 2016 2017 2016

B2
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 22 509 114,78 8 077 274,15 23 141 962 8 704 262
Periodens investeringar 2 943,98 0,00 2 944 5 859
Sålda/utrangerade 0,00 0,00 −34 218 0
Överföringar mellan posterna 0,00 14 431 840,63 0 14 431 841
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 512 058,76 22 509 114,78 23 110 688 23 141 962
Ingående avskrivningar enligt plan −2 849 780,28 −2 432 635,65 −2 946 548 −2 498 322
Periodens avskrivningar −640 512,88 −417 144,63 −672 375 −448 226
Utgående ackumulerade avskrivningar −3 490 293,16 −2 849 780,28 −3 618 923 −2 946 548
Byggnader totalt 19 021 765,60 19 659 334,50 19 491 766 20 195 414
Mark och vattenområden
Ingående anskaffningsvärden 1 098 528,31 1 098 528,31 1 098 528 1 098 528
Sålda/utrangerade −395 828,20 0,00 −395 828 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 702 700,11 1 098 528,31 702 700 1 098 528
Mark och vattenområden totalt 702 700,11 1 098 528,31 702 700 1 098 528
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 32 376 967,41 29 819 462,84 34 571 452 31 958 260
Periodens investeringar 913 507,02 1 321 074,11 1 120 593 1 420 927
Sålda/utrangerade −1 620 195,09 −371 829,49 −2 182 962 −412 742
Överföringar mellan posterna 1 087 363,55 1 608 259,95 4 688 477 1 608 260
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 −892 −3 253
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 757 642,89 32 376 967,41 38 196 667 34 571 452
Ingående avskrivningar enligt plan −24 414 927,12 −22 032 677,65 −25 982 496 −23 357 119
Periodens avskrivningar −2 624 422,66 −2 646 950,22 −3 508 853 −2 926 204
Sålda/utrangerade 1 527 268,09 264 700,75 1 864 319 298 132
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 352 2 695
Utgående ackumulerade avskrivningar −25 512 081,69 −24 414 927,12 −27 626 678 −25 982 496
Ingående nedskrivningar −446 457,84 0,00 −454 633 −8 322
Periodens nedskrivningar 0,00 −446 457,84 0 −446 458
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 0 147
Utgående ackumulerade nedskrivningar −446 457,84 −446 457,84 −454 633 −454 633
Maskiner och inventarier totalt 6 799 103,36 7 515 582,45 10 115 355 8 134 321
Förskottsbetalningar och pågående projekt
Ingående anskaffningsvärden 529 998,07 10 020 275,90 2 466 462 10 020 276
Periodens investeringar 760 022,24 6 565 804,32 2 812 748 8 502 268
Sålda/utrangerade 0,00 −15 981,57 −40 897 −15 982
Överföringar mellan posterna −1 114 406,05 −16 040 100,58 −4 863 180 −16 040 101
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 614,26 529 998,07 375 134 2 466 462
Förskottsbetalningar och pågående projekt totalt 175 614,26 529 998,07 375 134 2 466 462

MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT 26 699 183,33 28 803 443,33 30 684 955 31 894 725

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderbolaget Koncernen

Not 2017 2016 2017 2016
PLACERINGAR B3

Moderbolagets placeringar

Andelar i företag i samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 30 723 831,87 25 793 831,87
Ökningar 55 598,64 4 930 000,00
Anskaffningsutgift vid periodens slut 30 779 430,51 30 723 831,87

Tidigare nedskrivningar −20 217 442,58 −18 279 150,94
Årets nedskrivningar −1 938 291,64
Försäljning −5 855 598,64
Bokföringsvärde vid periodens slut 4 706 389,29 10 506 389,29

Placeringar i övriga aktier och andelar
Anskaffningsutgift vid periodens början 3 229 946,16 3 229 946,16
Anskaffningsutgift vid periodens slut 3 229 946,16 3 229 946,16

Tidigare nedskrivningar −3 209 540,01 −3 209 540,01
Bokföringsvärde vid periodens slut 20 406,15 20 406,15

Kapitallån till företag inom samma koncern
Anskaffningsutgift vid periodens början 3 300 000,00 5 880 000,00
Ökningar 3 700 000,00 0,00
Omvandlat till aktieägartillskott 0,00 −2 580 000,00
Försäljning −300 000,00 0,00
Anskaffningsutgift vid periodens slut 6 700 000,00 3 300 000,00

Placeringar totalt 11 426 795,44 13 826 795,44

Moderbolagets dotterbolag

Dotterbolag Hemort Ägarandel 2017 Ägarandel 2016

Paf New Business Ab Mariehamn 100% 100%
Paf Consulting Abp Mariehamn 100% 100%
Winga S.r.l. Milano 0% 100%

KASSA OCH BANK B4

Kundmedel 2 863 339,02 2 771 228,58 2 863 339 3 241 680
Övrig kassa och bank 47 644 937,97 25 705 360,30 57 851 494 33 875 159
Kassa och bank totalt 50 508 276,99 28 476 588,88 60 714 833 37 116 839

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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Moderbolaget Koncernen
Not 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

FORDRINGAR I SAMMA KONCERN B5

Kortfristiga fordringar på företag i samma koncern
Kundfordringar 143 534,14 362 135,23
Övriga fordringar 4 232 672,35 2 485 720,95

4 376 206,49 2 847 856,18

SKULDER I SAMMA KONCERN B6

Kortfristiga skulder till företag i samma koncern
Leverantörsskulder 36 450,00 47 699,99
Övriga skulder 4 912 069,21 4 969 885,51

4 948 519,21 5 017 585,50

AVSÄTTNINGAR B7

Övriga avsättningar
Jackpotreservering 2 583 857,62 3 093 959,54 2 596 770 3 104 501
Övrig avsättning 5 888 284,88 4 970 988,82 6 179 661 5 271 296

8 472 142,50 8 064 948,36 8 776 431 8 375 797

EGET KAPITAL B8

Övrigt bundet eget kapital vid årets början 0,00 0,00 34 739 41 420
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 −1 434 −6 681
Övrigt bundet eget kapital vid årets slut 0,00 0,00 33 306 34 739

Balanserad vinst vid årets början 99 079 940,83 99 570 754,39 96 852 448 100 566 047
Förändring av Paf-lån 315 371,47 −289 647,37 315 371 −289 647
Utdelning av vinstmedel −15 000 000,00 −20 000 000,00 −15 000 000 −20 000 000
Justering av föregående års resultat*  2 221 440,12 1 458 097,00 2 221 440 1 458 097
Omräkningsdifferens 0,00 0,00 −8 325 −53 298
Balanserad vinst vid årets slut 86 616 752,42 80 739 204,02 84 380 934 81 681 198

Räkenskapsperiodens resultat 26 269 707,38 18 340 736,82 29 406 977 15 171 251

EGET KAPITAL 112 886 459,80 99 079 940,84 113 821 217 96 887 187

*Belopp avser justering av reserveringar hänförda till pågående skattetvist för tidigare år.

SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 31.12.2017 31.12.2016

Ställda säkerheter till förmån för företag inom samma koncern
Bankgarantier för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet. 
Bankgaranti, huvudgäldenär Paf Consulting Abp 1 000 000,00 1 000 000,00

Övriga  ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Kreditlimiter för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet
Kreditlimit 10 000 000,00 10 000 000,00

Fastighetsinteckningar ställda som säkerhet totalt 10 000 000,00 10 000 000,00

Hyresgarantier 221 476,44 221 476,44

Övriga ekonomiska ansvar som inte har upptagits i balansräkningen
Fastighetsinvesteringar;
Bolaget är skyldigt att justera de mervärdesskatteavdrag som bolaget har gjort för en år 2016 färdigställd 
fastighetsinvestering, om fastighetens användning ändras under justeringsperioden. Det sista justeringsåret är 
2025. Ansvarets maximibelopp är 96 165 euro.

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G
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Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt förvaringssätt

Bokföringsböcker
Balansbok Pappersformat inbunden

Dagbok Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Huvudbok Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Leverantörsreskontrajournal Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Kundreskontrajournal Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Anläggningsregister Elektronisk förvaring i Visma Control bokföringssystem

Koncernsammanställningar Elektronisk förvaring i Aaro koncernredovisningssystem 

BokfL 2:10 § uppfylls genom att avslutat bokföringsår låses för redigering samt att databasen 
säkerhetskopieras till separat datamedium.

Verifikationsserier
AN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra Pappersverifikationer

AR Motbokning av  leverantörsreskontra Pappersverifikationer

AV Periodisk avskrivning av anläggningstillgångar Elektronisk verifikation

BOX Elektronisk överföring från försystem Pappersverifikationer

KB Inbetalningar på kundfakturor Pappersverifikationer

KR Kundfakturering Pappersverifikationer

LB Utbetalningar av leverantörsfakturor Elektronisk verifikation

LF Slutbokföring av leverantörsfakturor Pappersverifikationer

PE Periodisering av bokföringshändelser Elektronisk verifikation

RE Huvudbokföring Pappersverifikationer

IMAN Ankomstregistrering av leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation

IMAR Motbokning av  leverantörsreskontra i Invoice Manager Elektronisk verifikation

IMLF Slutbokföring av leverantörsfakturor i Invoice Manager Elektronisk verifikation

Bokslut för perioden 01.01-31.12 2017Ålands Penningautomatförening
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Reflektioner från styrelsen

Intervju med styrelseordföranden

Hur ser du på året som gått?

Det har varit ett omtumlande år, som alla vet. Samtidigt har väldigt mycket positivt hänt un-

der året. Inte minst i fråga om resultat, vilket innebär att vi har kunnat öka vårt bidrag till det 

åländska samhället markant.

Det jag är särskilt glad över är att styrelsen som team har kommit samman på ett jättebra 

sätt. Vi har en stabil gemensam syn på bolagets långsiktiga strategi och hur vi ska arbeta framåt.
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Hur ser framtiden ut?

Under året har styrelsen, tillsammans med vd, gjort ett gediget arbete 

med att arbeta fram hållbara strategier för Pafs verksamhet och med 

en tydlig vision om att vara det mest ansvarsfulla spelbolaget.

Vi har dragit många viktiga lärdomar under året som gått och som 

vi har inkluderat i det strategiska arbetet. Visionen är högt satt men 

en vision ska ange en riktning och en ambition.

Vad ser du som  viktigast i din roll?

I ägarens riktlinjer för landskapsägda bolag anges tydligt att de ska 

präglas av långsiktighet, öppenhet och ansvarsfullhet. Det är min 

ledstjärna i rollen som styrelseordförande. 

Pafs uppgift är samtidigt att skapa största möjliga värde till det 

åländska samhället. Att kombinera dessa mål och riktlinjer kräver 

ständiga avväganden och där glädjer jag mig åt att samarbetet med 

ägaren fungerar så bra.

Nu står vi redo att ta oss an de utmaningar som följer för att nå 

uppsatta mål.

Vad är det bästa med att vara styrelseordförande för Paf?

Att jag så konkret bidrar till vårt samhälle. Jag är ju själv aktiv inom 

ridsporten och har sett vilken enorm nytta och glädje bidragen från 

Paf ger. Det känns verkligen bra och meningsfullt.

Samtidigt är det jätteviktigt att inga människor kommer till skada 

av sitt spelande. Därför ligger satsningarna på ansvarsfullt spelande 

mig extra varmt om hjärtat.

Paf har funnits sedan 1966 och har bidragit stort till det åländska 

samhället under alla dessa år. Vårt ansvar är att se till att det fortsätter 

så i många kommande generationer!

Åsa Ceder
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Anna Dahlsten

I en stenhård konkurrens är nöjda kunder avgörande för framgången. 

Paf jobbar för att ge kunderna en rolig upplevelse samtidigt som vi är 

måna om att de inte spelar för mer än de har råd med.

Vi vet att kunderna uppskattar att vi har ett stort utbud av spel, varav 

många är utvecklade på Paf och inte går att hitta någon annanstans.

Under året har kundtjänsten infört live-chat, förbättrat svarstiderna 

och blivit ännu mer lyhörd för kundernas önskemål. Genom effektiv-

iserad teknisk utveckling kan vi nu också se till att dessa önskemål 

snabbt realiseras i konkreta förändringar i upplevelsen.

Detta sammantaget med att Pafs kundbemötande är personligt 

och ansvarsfullt gör att kunderna trivs hos oss och stannar länge.

”Under året har kundtjänsten blivit ännu 

mer lyhörd för kundernas önskemål”
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Anders Å Karlsson

Paf behöver fler ben att stå på. Så när jag ser tillbaka på 2017 gläds jag 

speciellt över organisationens framåtanda och att vi tagit nya steg i 

expansionen av Paf.

På den svenska marknaden har vi satsat på marknadsföring som en 

förberedelse inför det nya licenssystemet. Samtidigt har vi tagit klivet 

ut på nya marknader genom etableringen i Lettland och på Color Lines 

kryssningsfartyg i Nordsjön.

Det är också glädjande att organisationen under året framgångsrikt 

utvecklat och lanserat flera nya internetspel och skapat en bättre 

kundupplevelse på spelsajten, mycket tack vare teknisk utveckling. 

Vi står nu väl rustade med spännande spel och underhållning för att 

lyckas i den allt hårdare konkurrensen.

”Vi har tagit nya tag i expansionen av Paf”
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För de allra flesta är spel om pengar ett roligt avbrott i vardagen – en 

stunds underhållning som skänker både avkoppling och spänning. 

Men för en del av Pafs kunder blir spelandet ett problem som riskerar 

att skada både dem själva och andra.

Därför är jag väldigt stolt över det arbete som Paf gör kring ans-

varsfullt spelande, där vi genom samarbeten med forskare och övriga 

branschen tar ett samhällsansvar på världsnivå.

Paf är en pionjär när det gäller att identifiera sina online-kunders 

spelbeteende, göra dem medvetna om det och hjälpa dem att vidta 

åtgärder för att kontrollera sitt spelande. Det finns ändå mycket kvar att 

lära och göra på området och vi tar ständigt nya steg mot en tryggare 

spelupplevelse.

”Därför är jag väldigt stolt över det arbete 

som Paf gör kring ansvarsfullt spelande”

Sara Kemetter
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Carl Haglund

Paf är ett fint bolag där innovation och nöje möter ansvarsfullt spelande. 

Inom spelbranschen måste man kontinuerligt förnyas och leva i tiden. 

Det har Paf lyckats med. Tack vare detta har Paf fått en betydande roll i 

det åländska samhället genom alla de medel som genereras till tredje 

sektorn, idrotten och kulturen.

Under 2017 fungerade Paf som företagspartner för Finlands 100-års-

jubileum och gjorde en donation till krigsveteranernas verksamhet både 

på Åland och på fastlandet. Inom ramen för Finland100-partnerskapet 

stödde Paf även de åländska kulturella höjdpunkterna “Figaro 1917” 

och “Karelen, Karelen”.

”Under 2017 fungerade Paf som företagspartner 

för Finlands 100-årsjubileum”
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Paf är en attraktiv arbetsplats där anställda trivs och känner sig en-

gagerade. Det visar den årliga personalundersökningen. Högst betyg 

ger personalen till Pafs fokus på personalens välmående, vilket är en 

bra grund att bygga på.

För att känna engagemang är det därutöver viktigt att ledarskapet är 

bra på alla nivåer, liksom känslan av att det egna arbetet är utvecklande 

och att företagets uppdrag känns meningsfullt.

Uppdraget att generera pengar till goda ändamål som berikar 

många människors liv gör också att Paf har en fördel vid rekryteringen 

av nya talanger.

När en arbetsplats är engagerande så smittar det av sig på kund-

upplevelsen. Där tror jag att vi har en viktig förklaring till det senaste 

årets framgångar.

”När en arbetsplats är engagerande så 

smittar det av sig på kundupplevelsen”

Birgitta Eriksson
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De medel överskottet och spelskatten från Pafs verksamhet skapar för 

allmännyttiga ändamål är betydelsefulla för många och bidrar starkt 

till det åländska samhällets attraktionskraft.

Under 2017 har Paf dessutom skapat många nya arbetsplatser på 

Åland, vilket gynnar vårt samhälle både nu och på sikt.

Paf är också på många sätt en viktig förebild som företag, inte minst 

med tanke på det nya huvudkontoret som har byggts med hållbarheten 

i åtanke. Det gångna året är det första som Paf suttit i de nya lokalerna, 

vilket har säkert varit en framgångsfaktor. Alla anställda på Åland sitter 

nu tillsammans och dessutom har kundsupporten flyttat hem till 

Åland, något som jag gillar och som också skapat nya arbetsplatser 

och indirekt allmännytta.

”Under 2017 har Paf skapat många 

nya arbetsplatser på Åland”

Danne Sundman



Klimatkompensation för 2017

Koldioxidreduktion

29 000 ton CO2e per år

Certifiering 

CDM Gold Standard

Typ av projekt  

Biomassakraftverk

Projektnummer

UNFCCC ID: 362  

Gold Standard ID: GS382

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh 

i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall 

som bränsle istället för kol som annars är den vanligaste en-

ergikällan i landet och besparar ca. 29 000 ton CO2e per år. 

Indiens nuvarande energiproduktion är näst intill helt baserad 

på fossila bränslen men genom att bidra med fossilfri energi till 

elnätet mildrar projektet de lokala föroreningarna. 

Paf klimatkompenserar för totalt 1761 ton CO2e genom 

att stödja Sri Balaji biomassakraftverk i Indien. 
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