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– Deltidsutvärderingens syfte & metod

– Presentation av intervjuresultaten

– Reflektioner

– Några centrala frågeställningar

– Diskussion: Vad vi kan lära? Hur kan 
projektet utvecklas vidare?  

Agenda



– Projektet kommit igång väl med 
aktiviteter och nätverk enligt plan, bl
a planforum, forskarforum, 
näringslivsnätverk och 
företagsmässa

– ”Ett friskt och produktivt Skagerrak” 
är en målsättning många kan ställa 
dig bakom, men man har delvis olika 
prioriteringar och tidsramar.

– Är alla nyckelaktörer fullt ut 
engagerade?

– Hur går det med samarbetet över 
gränsen - egentligen? 

Bra början…

”Det handlar mycket om att bygga 
upp kontaktytor och hitta sätt att 
förhålla sig till och definiera vilka 
frågor man ska jobba med och det 
känns förfarande som att det är i den 
fasen ganska mycket”                   
Förvaltningsrepresentant, SE



Deltidsutvärdering av Marint Gränsforum 
Skagerrak
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Syfte
– Deltidsutvärdera projektet Marint Gränsforum Skagerrak med fokus 

på näringslivslivsutveckling och projektets logik, process, 
nyckelaktiviteter och kommunikation. 

– Deltidsutvärderingen syftar till återkoppling och lärande. 

Metod
– Dokumentanalys
– 16 intervjuer



Resultat från intervjustudie
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• Fokus på hållbar marin näringslivsutveckling och företagande 
• Intervjupersoner från näringsliv (alg och ostronodling)  och havsförvaltning  

(regioner, fylkeskommuner och länsstyrelse)
• 16 personer i januari 2020 (bortfall 4 st)
• Projektpartners och deltagare i projektets aktiviteter
• Har generellt god kännedom om projektet och dess mål och har deltagit i 

flera projektaktiviteter



1. Vad betyder målsättningen ” en ökad och hållbar marin 
näringslivsutveckling i Skagerrak”  för ditt företag/organisation?
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Näringsliv

• Skapa och vidga nätverk för erfarenhetsutbyte 
och marknadsexpansion

• Uppmärksamma blå näringar

• Kompetensutveckling om hållbar utveckling 
och hur den egna verksamheten kan bidra

• Gränsöverskridande samarbete mellan Sverige 
och Norge, t.ex. ”Vi ser ju också att havet har ju 
inga gränser, så att man skulle kunna hitta 
direkta samarbeten mellan Norge och Sverige 
vore ju väldigt bra”.

Förvaltning

• Förbättra förutsättningar för hållbar marin 
näringslivsutveckling och gränsregionalt 
mervärde

• Möjlighet att stärka lokalt näringsliv, 
kunskapsintensiva näringar och jobba med 
landsbygdsutmaningar

• Möjliggörandet av gemensam förvaltning 
och ett starkare politiskt engagemang 
kring Skagerrak

• Balansera utveckling och bevarande, t.ex. 
nationalparkerna
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2. Anser du att projektet bidrar till målsättningen? Ja och nja

Näringsliv:

+ Ökat medvetande som sprids 
+ Blandningen av kompetenser och 

representation från myndigheter/ 
forskning/näringsliv 

+ Hållbarhetsperspektivet

Förvaltning:

+ Marina näringarna på agendan & utvecklat 
kustzonsplaneringsarbete

+ Dialog  och samverkan 
+ Förståelse för förutsättningarna, eg. 

myndigheters roll, tillstånd, utvecklingsmål. 
‒ Svårt att se vad som händer ute i fält
‒ Det tar tid
‒ Beror på perspektiv och skala

” [..] just det här att man är med tidigt i processen 
när företag tittar på utvecklingsmöjligheter och vad 
det är för ramverk som man behöver förhålla sig till. 
Den i sig är en ögonöppnare för många - både 
företag och myndigheter. Också för att få ökad 
förståelse - vad är det man kämpar med.”                           

(Förvaltningsrepresentant, SE)

” Absolut! […] det skapar ett medvetande i 
forumen om målsättningen. Sprids bland 
entreprenörer ner i näringsleden bland de som ska 
försöka skapa något lönsamt i havsnäringar. 
Samla myndigheter, näring och akademi. Hjälper 
att ha samsyn på saker och ting”.  

(Näringslivsrepresentant, SE)



3. Vad kunde projektet kunna göra annorlunda/ännu bättre?
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Förvaltning

– Mer tydlighet gällande fokus, mandat och 
ägandeskap i frågorna (t. ex. regelverk) –
tematiskt och geografiskt

– Viktigt att ha med havsplaneringssidan –
omvärldsbevakning

– Tydliggöra intressekonflikterna – eg. ta 
hänsyn till allmänna intressen och effekter 
av vissa verksamheter

– Politiska Forumet nyckelfråga för 
långsiktigheten

Näringsliv

– Nyckelpersoner och nyckelkontakter viktiga 
– att de kan föra med sig frågorna vidare, 
exempelvis inom fisket. ”Någon gång som 
man känt att - vad synd att dessa inte är med 
när vi diskuterar just det här”.

– Mer praktiskt och operationellt fokus –
utmaningar och lösningar i produktion och 
marknadsfrågor

– Skagerrakregionen stor – hade kunnat 
inkludera fler fylkeskommuner eller 
regioner/kommuner

– Personberoende – projekttiden är bara en 
liten del dennes/deras vardag, kanske behövs 
mer tid 



4. Har aktiviteterna bidragit till näringslivets utveckling i regionen? -
Ja och nja
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Förvaltning
+ Nätverk, utbyte  och ökad medvetenhet om 

olikheteter över gränser 
+ Mer kunskap på plansidan för näringslivets behov
+ Förbättrade förutsättningar för 

planeringsunderlag för hållbar blå tillväxt
+ Marina näringar på dagordningen (NO) och bättre 

förutsättningar att lösa problem tillsammans

‒ Många projekt, svårt att få genomslag
‒ Svårt att bedöma projektets genomslagskraft 

efter kort tid 
‒ Gränshinder mellan SE och NO fortfarande en 

utmaning

”Det här är bara en av flera hundra aktuella frågor. 
Det är nog inte tillräckligt tungt för att få stark 
genomslagskraft i organisationen tänker jag.”

Näringsliv
+ Vidgat kontaktnät
+ Teknikutveckling, ny kunskap och kompetens
+ Stöd från förvaltning och forskning som 

underlättar företagsutveckling

- Svårt att ge exempel efter kort tid
- Lagstiftningsbarriärer och olikheter mellan 

Sverige och Norge
- Tidsbrist att delta

” Uppstartsföretag är mycket beroende av sådana 
forum som detta, så man slipper stångas själv”

” Sedan känns det som att den största delen ligger 
på forskningen, det här att bygga affärer är inte så 
jättestora resurser inlagda för, utan snarare för 
forskningsutveckling och långsiktig planering”.



Företagens utmaningar & möjligheter: 
tex i Sverige
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RISE: Kunskap och 
innovationsstöd

Göteborgs universitetet: 
Kunskap

Kammarkollegiet: 
Tillstånd

Kommunens 
tillståndsenhet: Tillstånd

Länsstyrelsen: Tilllstånd

Kommunen 
näringslivsavdelning: 

Företagsstöd, nätverk

Västra 
Götalandsregionen: 

Företagsstöd, nätverk

Försvarsmakten: 
Tillstånd

Marint Gränsforum 
Skagerrak: Nätverk

FÖRETAGET
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Förvaltning
+ Utbyte  mellan förvaltningarna positivt (både 

inom länderna och mellan)
+ Dialog mellan forskning och förvaltning bättre
+ Företagsmässan på Tjärnö
‒ Svårt att bedöma
‒ Personberoende – samspel och engagemang, 

skört när personer slutar
‒ Behövs mer gränsregionalt politiskt 

engagemang för marina frågor

”Fått mer kännedom om forskningsmiljöer – blivit mer 
relevant och spännande.”  Förvaltningsrepresentant, SE

”Det är viktigt för oss att ha det politiska forumet som kan 
samla hela kusten längs Skagerrak och formulera strategier för 
hvordan man kan nyttja detta vidare och hur nationella 
regelverk ska utformas. Det är ju något som projektet är igång 
med!”
Förvaltningsrepresentant, NO

5. Har aktiviteterna bidragit till att stärka samspelet mellan näringsliv, 
havsförvaltning och forskning och akademi? Ja  och nja

Näringsliv
+ Kontaktutbyte/samarbete med forskare från 

Havsmiljöinstitutet och NBU
+ Lättare när myndigheter är direkt 

representerade på möten
+ Företagsmässan på Tjärnö ett gott exempel
– Glapp mellan näringsliv/myndigheter – naturligt 

pga. olika uppdrag 
– Svårt att säga för de som inte är i direkt 

samverkan

”Vi har ju haft Tjärnömässan till exempel, som varit 
välbesökt, vilken också återkommit och varit bra 
respons på. Det är ju företag, representanter från Norge 
och Sverige och även forskning. Liksom kommunerna. 
[…] Tjärnömässan har blandat dessa tre och visat vikten 
av det.”  Näringslivsrepresentant, SE



Utmaningar
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 Olika tidsperspektiv : ”Om 15 år kan man nog se resultat.”
 Mandat och roller: Vem ”äger” Marint Gränsforum Skagerrak? Vilka 

roller har planforum och partnerforum?
 Att bygga kunskap internt och externt
 Att ha förståelse för varandras roller och språk: sektors-

överskridande, flernivåstyre och över nationsgränsen
 Svårigheterna med att vara pionjär…
 Gemensam målbild (mätbar) - och kanske även en gemensam 

fiende?



Diskussionspunkter
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Är Marint Gränsforum Skagerrak 
på väg mot målet om ett hållbart 
och produktivt Skagerrak?
Hur nöjda är vi?
Leder aktiviteterna mot målet?
Räcker det att få igång processen?



”Genom samverkan över gränsen och 
med ett transdisciplinärt arbets-
sätt skal Skagerrak stärkas som 
et livskraftig miljö och en blå tillväxt-
region, och samtidigt värna om den 
värdefulla miljö nationalparkerna utgör 
för en hållbar utveckling. Prosjektet 
skal lede til varige arbeidsformer og 
møteplasser både politisk og 
administrativt for å kunne følge opp 
innsatsområdene etter at prosjektet er 
avsluttet.” (s. 2 Projektbeskrivningen)

Målbild
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Vilket mervärde tillför 
Marint Gränsforum Skagerrak 
till gränsregionen?
Vilka sektorer och nivåer 
kopplas samman? 
Var saknas kopplingar?



Vägen framåt…
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”Viktigt att etablera pärlkedjor och att vi 
har en kontinuitet på projektportföljen. När 
politiskt forum har kommit på plats bör vi 
också ha förväntningar att detta får en 
fortsättning efter projektets sluttid”

” Samma gällande planforum, 
vilka ska vara med, vilka är 
ansvariga för planering – då är 
det kanske kommunerna. Man 
måste identifiera vilka aktörer 
det ska vara. Jag kan tycka att 
det blir lite mycket – nu ska 
alla samlas och det blir inte 
alltid bra.”

”Jag har pratat mycket om det här med 
mandat - vad finns det för mandat? 
Om vi tar det politiska forumet som 
exempel, så måste man ju titta på –
vad har politikerna för mandat att 
besluta och vad kan de besluta om? 
Annars blir det bara en 
diskussionsklubb. ”
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Är alla relevanta nyckelaktörer med 
i Maritimt Gränsforum Skagerrak?
Är de tillräckligt engagerade? 
Har aktörerna i projektet 
de mandat som krävs?
Hur kan projektets 
genomslagskraft ökas?



TACK FÖR OSS!

Anna Lundgren
anna.lundgren@nordregio.org

Andrea Morf
andrea.morf@nordregio.org

@AndreaMorfSE

Elin Cedergren
elin.cedergren@nordregio.org

mailto:anna.lundgren@nordregio.org
mailto:andrea.morf@nordregio.org
mailto:elin.cedergren@nordregio.org
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Nordregio: State of the Nordic Region



― www.norden.org or 
www.nordregio.org
@Nordregio

― Launched 4th February 2020

Want to learn
more about the 
State of the 
Nordic region?

http://www.norden.org/
http://www.nordregio.org/
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