
nordregio working paper 2020:2 1

Anna Lundgren, Andrea Morf, Elin Cedergren

NORDREGIO WORKING PAPER 2020:2

Marint Gränsforum 
Skagerrak - 
delutvärdering





NORDREGIO WORKING PAPER 2020:2

Marint Gränsforum 
Skagerrak - 
delutvärdering
Anna Lundgren, Andrea Morf, Elin Cedergren



Marint Gränsforum Skagerrak - delutvärdering
Nordregio Working Paper 2020:2

ISBN (pdf) 978-91-87295-87-4
ISSN 1403-2511
DOI: http://doi.org/10.6027/WP2020:2.1403-2511

© Nordregio 2020

Nordregio
P.O. Box 1658
SE-111 86 Stockholm, Sweden
nordregio@nordregio.org
www.nordregio.org
www.norden.org

Analys och text: Anna Lundgren, Andrea Morf, Elin Cedergren
Omslagsbild: Einars Freimanis / momenti.lv
Layout: Vaida Razaityte 

Nordregio
är ett ledande nordiskt och europeiskt forskningsinstitut för regional ut-
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Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Det nordiska samarbetet är både 
politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat, och är en viktig medspelare i 
det europeiska och internationella samarbetet. Den nordiska gemenskapen 
arbetar för ett förstärkt Norden i ett starkt Europa. Det nordiska samarbe-
tet syftar till att förstärka nordiska och regionala intressen och värderingar 
i en global värld. Gemensamma värderingar mellan länderna bidrar till att 
förstärka Nordens position som en av världens mest innovativa och konkur-
renskraftiga regioner.

Nordiska ministerrådet
är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska minister-
rådet genomför det nordiska samarbetet. Statsministrarna har det över-
ordnade ansvaret. Den praktiska verksamheten koordineras av de nordiska 
samarbetsministrar, Nordiska samarbetskommittén och fackministerråden. 
Bildades 1971.

Nordiska rådet
är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet har 87 
valda ledamöter från de nordiska ländernas parlament. Nordiska rådet tar 
policyinitiativ och följer upp det nordiska samarbetet. Bildades 1952.
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1. Inledning

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak syftar 
till	att	skapa	förutsättning	för	marin	näringslivs-
utveckling i Skagerrak. Projektet startade i janu-
ari	2019,	vilket	innebär	att	det	varit	igång	i	ett	år	
när	 denna	 första	 delutvärdering	 genomfördes.	
Projektet	som	finansieras	av	Interreg	löper	2019-
2021. Projektägare är Svinesundskommittén, Vik-
en	Fylkeskommune,	Göteborgs	universitet/	Tjärnö	
marinbiologiska laboratorium och Länsstyrelsen 
Västra	Götaland.	

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak 
bygger	vidare	på	en	rad	tidigare	projekt	i	området,	
inklusive	 Interreg-projektet	 ”Framtiden	 är	 blå	
1+2”. Det syftar till att främja utveckling av nya 
näringar	 som	 baseras	 på	 havets	 resurser	 och	
för	 att	 uppnå	 detta	 ändamål,	 bygga	 samverkan	
mellan	 näringsliv,	 förvaltningsorganisationer	 och	
forskning i gränsregionen. 

Projektet	 har	 under	 det	 första	 året	 kommit	 
igång	 väl	 med	 olika	 aktiviteter,	 men	 har	 också	
viktiga	utmaningar	som	bör	hanteras	för	att	pro-
jektet	ska	nå	de	 långsiktiga	målen	och	skapa	ett	
friskt och produktivt Skagerrak. 

Foto: Andrea Morf
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Utvärderingen av Marint Gränsforum Skagerrak 
ska	enligt	avtal	ske	vid	tre	tillfällen.	Delutvärder-
ing	vid	två	tillfällen	i	form	av	rådgivning,	i	februari	
2020 och februari 2021, och slututvärdering i ok-
tober 2021.  

I	 denna	 delutvärdering	 utgår	 vi	 enligt	 avtal	
från	den	sk	3P	och	3N	modellen	som	rekommend-
eras	av	Tillväxtverket	för	utvärdering	av	struktur-
fondsprojekt.	I	denna	delutvärdering	ska	följande	
frågor	belysas:	

Projektlogik (P1), dvs den logik som beskriver 
sambandet mellan projektets aktiviteter och dess 
mål:	

-	 	 Hur	 fungerar	 projektlogiken	 för	 att	 skapa	
tillväxt	 och	 utvecklingsmöjligheter	 för	 näringen/	
företagen/företagarna?

-	Hur	 är	 det	 tänkt	 att	 projektet	 ska	 nå	 sina	
mål?

-	Vad	grundar	sig	det	antagandet	på?
-	 Ligger	 de	 genomförda	 aktiviteterna	 i	 linje	

med	projektlogiken?
-	Har	det	skett	något	under	projektets	genom-

förande	som	gör	att	projektlogiken	behöver	förän-
dras?

Processen (P2), dvs hur projektet ska ge av- 
tryck	i	den	lokala	och	regionala	miljön.

-	 Hur	 fungerar	 projektlogiken	 för	 att	 skapa	
tillväxt	 och	 utvecklingsmöjligheter	 för	 näringen/
företagen/	 företagarna	 samt	 kopplingen	 till	 for-
skning	och	akademi	samt	kust-	och	havsplanering?

- Vem eller vilka i det omkringliggande samhäl-
let	kan	ta	vid	där	projektet	slutar,	föra	resultaten	
vidare	och	bidra	till	långsiktiga	effekter?

Public debate (P3), dvs lärande och hur projek-
tets resultat sprids. 

Nyckelaktiviteter (N1),	dvs	aktiviteter	som	för	
projektet	i	riktning	mot	målen	för	projektet.

-	 Hur	 gör	 man	 forskningen	 tillgänglig	 för	
företagen,	baserat	på	behov?

-	Hur	 kan	 företagen	bidra	med	 konkreta	 be-
hov/problem/utmaningar	till	forskningen?

Utvärderingen	kommer	också	att	beröra	Ny-
ckelpersoner (N2), men detta kommer huvudsak-
ligen utvärderas vid en senare utvärdering liksom 
Nyckelresultat (N3).	 Projektets	 insatser	 för	 att	
sträva	mot	att	möta	de	globala	hållbarhetsmålen	
redovisas	också.	

2. Utvärderingsuppdragets 
syfte och frågeställningar

3. Metod

De metoder som använts i denna delutvärdering 
är	dels	dokumentstudier,	dvs	en	genomgång	av	ett	
urval av dokument som visar vilka resultat i form 
av	aktiviteter	som	åstadkommits	 inom	projektet	
hittills, dels intervjuer med projektdeltagare och  
inspel	 från	Partnerforumsmöte	på	Koster	den	 11	
februari 2020.  

Enligt	önskemål	och	överenskommelse	med	upp- 
dragsgivarna har intervjuer med näringslivets 
aktörer	 särskilt	 prioriterats	 vid	 den	 första	 ut-
värderingsomgången.	 	 Totalt	 har	 16	 intervjuer	
genomförts	under	januari	2020.	I	bilaga	redovisas	
intervjuguide	 samt	 kontaktuppgifter	 för	 mer	 in-
formation	om	studiens	genomförande.	
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4. Utvärderingsresultat

4.1 Projektets resultat efter det första 
året
Marint Gränsforum Skagerrak startade i januari 
2019.	Det	första	året	i	projektet	har	inneburit	ett	
uppstartsår	 med	 fokus	 på	 att	 få	 nätverks-	 och	
projektgrupper, plattformar, strategier och rutiner 
på	plats	i	projektet.	Projektet	Marint	Gränsforum	
Skagerrak	verkar	 i	 en	miljö	där	många	av	aktör-
erna	har	mötts	tidigare	och	även	arbetat	tillsam-
mans	i	andra	tidigare	projekt.	Men	för	många	har	
det	också	inneburit	nya	kontaktytor	och	nya	kon-
stellationer – det gäller inte minst de kontaktytor 
som	går	på	tvärs	mellan	förvaltning,	akademi	och	
näringsliv	 och	 de	 gränsöverskridande	 kontakt- 
ytorna. 

Utvärderingen visar att de plattformar som 
skapats	 inom	 ramen	 för	 projektet	 (t	 ex	 forskar-
forum,	 planforum,	 näringslivsnätverk	 för	 ostron	
och	algodling	samt	företagsmässa)	har	rönt	stor	
uppskattning	bland	deltagarna.	Den	vittnar	också	
om	att	aktiviteter	för	att	lära	känna	varandra	och	
varandras	 verksamheter	 över	 sektoriella	 och	 na-
tionella	gränser	är	av	stor	betydelse	för	samver-
kan	kring	gemensamma	utmaningar	och	för	att	se	
utvecklingsmöjligheter	i	området.	

Det	övergripande	syftet	 för	projektet	Marint	
Gränsforum Skagerrak är att ”Genom samverkan 
över	 gränsen	 och	 med	 ett	 transdisciplinärt	 ar-
betssätt skal Skagerrak stärkas som et livskraftig 
miljö	och	en	blå	tillväxtregion,	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	 innsat-
sområdene	etter	at	prosjektet	er	avsluttet.”	(s.	2	
Projektbeskrivningen).	Den	sammanfattning	eller	
slogan som ofta används i projektet handlar om 
att ”skapa ett friskt och produktivt Skagerrak”. 

Projektet	 finansieras	 av	 EU:s	 Interreg-pro-
gram vars syfte är att medverka till näringslivets 
utveckling.	 De	 marina	 näringarna	 har	 därför	 en	
central	roll	i	projektet,	vilket	också	illustreras	i	pro-
jektets utformning och prioriterade aktiviteter. 
Under	det	första	året	har	en	rad	aktiviteter	för	att	
stärka näringslivet inom marina näringar initier-
ats	och	genomförts,	bl	a	en	företagarmässa,	ett	
flertal	nätverksmöten	med	fokus	på	ostronodling	
och algodling, ett forskarforum och ett planforum. 
Intervjuerna visar att dessa aktiviteter varit my-
cket uppskattade bland deltagarna. 20-30 delta-
gare	från	företag	har	deltagit	i	nätverken	och	vid	
Företagarmässan	 samlades	 ett	 80-tal	 aktörer	
från	näringsliv,	förvaltning	och	forskning.	

På	den	norska	sidan	har	kommun-	och	region-
reformen	trätt	i	kraft	från	och	med	januari	2020,	
vilket innebär att det nu är Vikens fylke som är den 
huvudsakliga	partnern	på	den	norska	sidan.

4.2 Utvärdering av projektets genom-
förande efter första året
I detta avsnitt redovisas resultaten av utvär-
deringen	 som	 bygger	 på	 3P	 och	 3N	 logiken	 som	
beskrivits	ovan,	och	innefattar	resultat	från	både	
dokumentstudier,	 intervjuer	 och	 input	 från	med-
verkande i Partnerforum 11 februari 2020. 

Projektlogiken
Projektlogiken syftar till att beskriva samban-
det	 mellan	 projektets	 aktiviteter	 och	 dess	 mål.	
Utöver	det	övergripande	målet	som	angavs	 i	av- 
snittet	 ovan,	 sattes	 även	 upp	 ett	 antal	 delmål	
inom	 näringslivsutveckling,	 havsförvaltning	 samt	
forskning och akademi som i sin tur bryts ner i 
konkreta	 mål,	 målgrupper	 och	 aktivitetsplaner	
med	tillhörande	indikatorer	(figur	1).
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Figur 1. Projektlogik

Projektägarna	för	Marint	Gränsforum	Skager-
rak är Svinesundskommittén och Viken Fylkeskom-
mune,	med	Göteborgs	universitet/	Tjärnö	labora-
torium	och	Länsstyrelsen	 i	Västra	Götalands	 län	
som	 medsökande.	 Enligt	 projektplanen	 ska	 pro-
jektägarna	mötas	fyra	gånger	per	år,	vilket	också	
skett	under	2019.	Därutöver	har	projektet	femton	
partners	och	medfinansiärer	varav	fem	represen-
terar	näringslivet,	tre	kommuner	och	Telemark	och	
Vestfold	 fylkeskommuner	 på	 norska	 sidan,	 samt	
två	kommuner	och	Västra	Götalandsregionen	på	
svenska sidan. Buskeruds och Akershus fylkeskom-
muner	har	gått	upp	i	Viken	fylkeskommune	efter	
den norska regionreformen 2020. 

För	 den	 löpande	 styrningen	 av	 projektet	 an- 
svarar Svinesundskommitténs arbetsutskott som 
består	av	företrädare	för	Sarpsborgs,	Strömstads,	
Bengtsfors och Fredriksstads kommuner. Vid 
möten	då	Marint	Gränsforum	Skagerrak	behand- 
las	 ska	 företrädare	 för	 Vikens	 fylkeskommune,	
Göteborgs	 universitet/	 Tjärnö	 laboratorium	 och	
länsstyrelsen	Västra	Götaland	inbjudas.	Styrgrup-
pen	för	projektet	ska	enligt	projektplanen	mötas	
två	 gånger	 per	 år	 i	 samband	med	 godkännande	

Delmål 
Näringslivsutveckling:
Ett kluster för dialog och 
kompetensförsörjning 
för gränsregional marin 
näringslivsutveckling är 
etablerat

Delmål Havsförvaltning:
Ett forum för dialog och 

kompetensförsörjning för 
gränsregional kust- och 

havsplanering är etablerat

Delmål Forskning och 
akademi:
Ett forum för forskning och 
akademi för 
gränsöverskridande dialog 
och kompetensförsörjning i 
syfte att stärka forskning 
och marin näringslivs-
utveckling är etablerad

Delmål projektledning och 
administration:
- Säkerställa ett väl fungerande 
genomförande av projektet samt att 
koordinera alla aktiviteter för att 
optimera samverkan och 
konstadseffektivitet. 
- Avklare muligheten for å etablere 
og anbefale ett sterkere samarbeid 
mellom Norge og Sverige (og 
Danmark) om hav rommet i 
Skagerrak baset på politisk 
overbygning. 

Delmål 
Kommunikation:
Säkerställa att alla 
parter arbetar mot 
gemensamma 
kommunikationsmål 
på ett enhetligt och 
effektivt sätt

av lägesrapporter. Deltagarna i styrgruppen har 
även	en	roll	att	vara	ambassadörer	för	projektet	
och aktivt delta i dess kommunikationsaktiviteter.  
Under	2019	har	styrgruppen	endast	mötts	vid	ett	
tillfälle.

Projektgruppen	ansvarar	 för	det	 löpande	ar-
betet med att koordinera och styra aktiviteter 
i	projektet	och	består	av	flera	medarbetare	från	
projektägarna,	 dvs	 Svinesundskommittén,	 Göte-
borgs	 universitet/Tjärnö	 laboratorium,	 Läns- 
styrelsen och Viken Fylkeskommune. Denna har 
sedan	 september	 2019	 veckovisa	 möten	 genom		
det	digitala	verktyget	Teams.	Närvaron	har	över-
lag varit mycket god, men att personer slutat eller 
har	varit	förhindrade	att	delta	har	visat	sig	vara	en	
kritisk faktor.

Därtill	 ska	 projektet	 genomföra	 ett	Partner-
forum till vilket alla partners i projektet inbjuds, 
minst	två	gånger	per	år.	Under	2019	har	ett	Part-
nerforum	arrangerats	med	 20	 deltagare	 från	 13	
partners, och i februari 2020 arrangerades det 
andra	partnerforumet	med	representation	från	12	
partners. 
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Utöver	 styrgrupp,	 projektgrupp	 och	 partner-
forum	har	också	flera	andra	centrala	grupperingar	
och	aktiviteter	startats	under	året:

- I augusti 2019 anordnades ett gränsregion-
alt	forskarforum	med	fokus	på	marina	miljön	med	
mer än 40 deltagare, och ett nytt forskarforum 
2020 planeras. Flertalet deltagare representerar 
naturvetenskap eller teknikutveckling, medan be-
tydligt	färre	representerar	den	samhällsvetenska-
pliga forskningen. 

-  I november 2019 anordnades ett planforum 
med	 18	 deltagare	 från	 12	 olika	 organisationer,	
vars	syfte	är	att	utgöra	ett	gränsregionalt	forum	
för	 kunskapsdelning	 och	 diskussion.	 Kommande	
frågor	 är	 bl	 a	 sammanställning	 av	 geodata	 och	
jämförelser	av	tillståndsprocesser	som	är	kompl-
exa	både	ur	ett	nationellt	och	ett	gränsöverskri-
dande perspektiv. 

- I oktober 2019 anordnades en gränsregional 
marin	 företagsmässa	 på	 Tjärnö	 marinbiologiska	
laboratorium	med	ca	80	deltagare	från	näringsliv,	
förvaltning	och	akademi	 från	Norge	och	Sverige.	
Mässan	har	fått	mycket	god	respons	och	över	lag	
positiva	 kommentarer.	 Nästa	 företagarmässa	
planeras äga rum i Hvaler i oktober 2020. 

-	 Inom	näringslivsdelen	har	 två	nätverk	star-
tat	med	ca	20-30	företag	i	varje,	ett	nätverk	för	
ostron	 och	 ett	 nätverk	 för	 alger.	 Nätverken	 har	
blivit	 väl	mottagna	 bland	 de	 deltagande	 företa-
gen	som	också	vittnar	om	svårigheterna	med	att	
få	stöd	och	bedriva	nydanande	verksamhet	inom	
rådande	förvaltningssystem.	I	nästa	steg	kommer	
projektet	också	arbeta	med	nya	råvaror,	landbase-
rad aquakultur och marin turism. 

Foto: Andrea Morf
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Processen
Utvärderingsteamets	 bedömning	 efter	 ett	 år	 är	
att projektlogiken och processerna hittills funger-
ar	 väl	 för	 att	 skapa	 förutsättningar	 för	 tillväxt	
och	utvecklingsmöjligheter	för	näringslivet	och	de	
företag	inom	marina	näringar	som	deltar	i	projek-
tet.	Samtidigt	befinner	sig	projektet	i	ett	för	tidigt	
skede	för	att	kunna	visa	på	konkreta	resultat	och	
effekter.	

Genom	 de	 branschspecifika	 nätverken	
för	 algodling	 respektive	 ostronodling	 skapas	
förutsättningar	 för	 kunskapsuppbyggnad,	 kom-
petensutveckling och kontakter till konkret nytta 
för	företagen	inom	dessa	branscher	över	nations- 
gränsen. Vikten av de nätverk som skapas här och 
möjligheterna	 att	 mötas	 på	 en	 ”neutral”	 arena	
för	kunskapsutbyte	och	lärande	i	en	ny	bransch	är		
uppskattat	av	företagen.	

Det	pågår	både	aktiviteter	inom	delområdena	
näringslivsutveckling,	 havsförvaltning	 och	 aka-
demi, och aktiviteter till vilka samtliga grupper 
inbjuds	 att	 delta,	 såsom	 företagsmässan.	 Möj-
ligheterna	 till	 fördjupat	 kunskaps-	 och	 erfaren- 
hetsutbyte	mellan	företrädare	för	det	egna	verk-
samhetsområdet	över	nationsgränsen	uppskattas	
och betraktas som viktigt av deltagarna i projek-
tet,	 samtidig	 som	 de	 verksamhetsövergripande	
tillfällena	också	uppskattas.	För	att	nå	framgång	
är	 det	 viktigt	 att	 projektet	 både	 tar	 flera	 per-
spektiv i beaktande; dels det tematiskt gräns- 
överskridande	 (cross-sectoral)	 flernivåstyre	 dvs	
kommunal,	 regional	 och	 nationell	 nivå	 (multi-
level	 governance)	 och	 ett	 nationsöverskridande	
perspektiv	(cross-border).	 	Flera	intervjuade	upp-
märksammar	att	det	framöver	kan	finnas	anledn-
ing	att	se	över	och	vidga	kretsen	av	deltagande,	
såsom		fler	kommuner,	fler	nationella	myndigheter	
med	 expertkompetens	 t	 ex	 inom	 livsmedel,	 fler	
discipliner	 inom	 akademierna,	 fler	 företag	 och	 
innovationsstödjande	 verksamheter	 och	 ett	 
bredare	geografiskt	område.	

En	av	de	utmaningar	projektet	står	 inför	och	
som	bedöms	ha	återverkningar	på	projektets	fort-
satta	 utveckling	 och	 de	 långsiktiga	 effekterna,	
handlar	om	projektets	legitimitet	och	förankring	i	
relevanta	politiska	beslutsforum.	Givet	den	 lång-
siktiga	målsättningen	att	projektet	”…	skal	lede	til	
varige	arbeidsformer	og	møteplasser	både	politisk	
og	 administrativt	 for	 å	 kunne	 følge	 opp	 innsat-
sområdene	etter	at	prosjektet	er	avsluttet."	är	det	
viktigt att projektet arbetar mera intensivt med 
att	både	medvetandegöra	och	 involvera	de	mest	
centrala	politiska	aktörerna.	

Här uppfattar utvärderingsteamet att det 
finns	 en	 svaghet	 i	 den	 projektlogik	 som	 byggts	
upp,	 då	denna	mer	 övergripande	och	 långsiktiga	
målsättning	i	projektlogiken	ryms	under	delmålet	
projektledning	och	administration.	För	att	kunna	
realisera	denna	målsättning	bör	projektet	övervä-
ga	att	också	i	projektlogiken	ge	målsättningen	en	
mer framträdande roll, kanske i form av ett eget 
delmål.		

 Svinesundskommittén som är projektägare 
på	den	svenska	sidan	kan	fungera	som	initiativta-
gare	och	pådrivare,	men	 för	att	projektet	ska	 få	
långsiktiga	 effekter	 måste	 de	 aktörer	 som	 har	
politiska	mandat	 inom	 området	 i	 regionen,	 dvs	 i	
första	 hand	 Västra	 Götalandsregionen,	 länssty-
relsen	och	kommunerna	på	den	svenska	sidan	och	
Vikens fylkeskommune, fylkesmannen och kom-
munerna	på	den	norska	sidan	ta	ett	tydligare	ans-
var	för	de	delar	inom	vilket	de	har	mandat.	

De	strukturella	förändringarna	med	en	ny	re-
gionindelning	på	den	norska	sidan	har	kommit	på	
plats	 från	 2020.	 Från	Vikens	 fylkeskommune	ut-
trycktes	 vid	 Partnerforum	 stor	 förväntan	 kring	
projektets utveckling och bidrag till att utveckla 
de	marina	näringarna	–	 från	 fiske,	 havsbruk	och	
aquakultur till kompetensutveckling och upplev-
elseturism.	Detta	engagemang	från	den	nya	nor-
ska	regionen	förväntas	vara	av	stor	betydelse	för	
projektet,	 inte	minst	för	att	skapa	de	gränsöver-
skridande	kopplingar	som	återspeglas	i	projektets	
målsättning.	

Att	 finna	 ambassadörer	 för	 projektet	 i	 de	
politiska leden, som kan komplettera de eldsjälar 
som	 finns	 i	 projektet	 och	 fungera	 som	 ”bärare”	
av	 visionen	 över	 mandatperioder	 och	 adminis-
trativa	 gränser,	 torde	 vara	 av	 största	 vikt,	 både	
under	 innevarande	 projektperiod	 och	 för	 fram-
tida utveckling efter projektets avslutande. I det 
sammanhanget	 blir	 det	 viktigt	 att	 påpeka	 att	
gränsregional	 samverkan	 för	 att	 upplevas	 som	
värdefull	måste	tillföra	ett	mervärde.	Ett	gränsre-
gionalt	mervärde	som	illustreras	i	en	brett	förank-
rad	gemensam	vision	för	det	marina	näringslivet	
i	Skagerrak	och	som	tydligt	också	kopplar	till	na-
tionella	och	regionala	strategier	på	ömse	sidor	na-
tionsgränsen,	skulle	sannolikt	i	hög	grad	bidra	till	
att	öka	projektets	legitimitet,	genomförandemöj-
ligheter	och	långsiktiga	effekter	
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Public Debate
När det gäller Marint Gränsforums Skagerraks 
förmåga	 att	 lära,	 nå	 ut,	 och	 sprida	 projektets	
resultat, konstaterar utvärderingsteamet att 
projektet har en väl uttänkt och kommunicerad 
strategi	 och	 praktik	 för	 hur	 kommunikationen	
inom projektet ska ske, internt via Microsoft 
Teams	och	extern	kommunikation	via	webb,	blogg	
och	Facebook.	Man	har	också	tagit	fram	checklis-
tor	för	events	och	utåtriktad	kommunikation	som	
stöd	 för	 aktörerna	 som	 jobbar	 i	 projektet.	 Det	
finns	 flera	goda	exempel	på	hur	 information	om	
projektets aktiviteter kommunicerats via hemsi-
dor	och	fått	uppmärksamhet	i	media,	men	ännu	är	
det	för	tidigt	att	kunna	visa	på	konkreta	kommuni-
kationsresultat. Projektledningen konstaterar att 
en	 systematisk	 uppföljning	 av	 kommunikations-	
och	 läranderesultat	 i	 nästa	 steg	 bör	 utvecklas.	
Frågan	om	public	debate	hänger	dock	också	nära	
samman	med	projektets	förmåga	att	knyta	till	sig	
ambassadörer	och	att	kommunicera	hur	projektet	
är	en	del	i	en	mer	långsiktig	vision	om	hur	man	vill	
utveckla	marina	näringar	i	Skagerraksområdet.		

Nyckelaktiviteter
Ett	av	målen	i	projektet	är	att	göra	forskning	till-
gänglig	för	företagen,	och	skapa	förutsättningar	
för	att	företagens	problem,	behov	och	utmaningar	
tas	upp	 för	belysning	 inom	forskningen.	Flera	av	
de anordnade aktiviteterna inom ostronnätver-
ket,	algnätverket	och	företagarmässan	syftar	till	
att	 stimulera	och	 facilitera	sådana	utbyten.	 I	 in-
tervjuerna	vittnar	företagen	både	om	att	man	fått	
stöd	från	forskningen,	men	det	finns	också	röster	
som	vittnar	om	kommunikationssvårigheter	mel-
lan	företag	och	forskning	å	ena	sidan	och	företag	
och	förvaltning	å	andra	sidan,	och	att	nyttan	för	
företagen	därmed	kan	gå	förlorad.	Det	finns	ock-
så	de	som	vittnar	om	att	de	upplever	att	de	hittills	
bidragit	till	projektet	och	ännu	inte	fått	så	mycket	
tillbaka.	De	som	arbetar	i	projektet	får	dock	myck-
et	positiva	kommentarer	för	sina	insatser	för	att	
stimulera och underlätta samverkan mellan olika 
aktörer,	och	har	en	mycket	viktig	roll	för	projektets	
genomförande	och	resultat.	

Det	 konstateras	 både	 i	 intervjuer	 och	 vid	
partnerforum	att	 utmaningarna	 och	 hindren	 för	
företag	 som	 vill	 verka	 inom	 marina	 näringar	 är	
många,	inte	minst	då	det	gäller	regelverk	och	olika	
typer	av	tillståndsgivning	men	också	då	det	gäller	
att	öka	kunskapen	om	olika	aktörers	roller	och	up-
pdrag.	Här	torde	projektet	ha	en	viktig	roll	för	att	
kartlägga	och	tydliggöra	de	olika	aktörernas	upp-
drag	och	roll.	T	ex	skulle	projektet	genom	konkreta	
fallstudier	kunna	hjälpa	företag	och	lotsa	dem	rätt	
mellan	myndigheter.	Detta	underlag	skulle	också	
kunna	 användas	 för	 att	 uppmärksamma	 myn-
digheterna	på	de	hinder	 för	utveckling	som	olika	
regelverk och otydliga handläggningsprocesser 
kan	 skapa.	 Dessa	 kan	 vara	 såväl	 inomnationella	
som	nationsöverskridande.	Det	är	dock	viktigt	att	
komma	 ihåg	att	många	av	de	nya	verksamheter	
som	nu	etableras	har	högt	kunskapsinnehåll,	hög	
innovationsgrad och är i allt väsentligt en pion-
järverksamhet!

Hållbarhetsmålen
Projektet	Marint	Gränsforum	Skagerrak	ska	också	
förhålla	 sig	 till	 de	 globala	 hållbarhetsmålen	 och	
för	projektet	har	man	valt	att	fokusera	på	mål	14:	
Hav och marina resurser, som de facto projektet 
handlar om. Den aktivitet man valt som pilotpro-
jekt	handlar	om	en	försöksodling	för	marina	hän-
gande	trädgårdar	som	planeras	etableras	i	Hvaler	
kommun	i	anslutning	till	besökscentret	för	nation-
alparken Hvaler. 
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5. Sammanfattande slutsatser
Projektet Marint Gränsforum Skagerrak har kom-
mit	 igång	 väl	 med	 aktiviteter	 och	 nätverk	 en-
ligt plan. Sammanfattningsvis vill utvärdering-
steamet	 lyfta	 fram	 två	 centrala	 utmaningar	 för	
projektet:

a)	Projektets	roll,	deltagare	och	genomslags- 
       kraft, och 

b)	Kunskapsuppbyggnad	och	kontinuitet.	
När	 det	 gäller	 projektets	 övergripande	 syfte	

och	långsiktiga	målsättning,	visar	den	första	delut-
värderingen	att	det	vore	önskvärt	att	i	projektets	
styrgrupp	 fördjupa	 diskussionen	 om	 projektets	
roll	och	deltagare.		Några	frågor	som	skulle	kunna	
lyftas	 är	 följande:	 Givet	 projektets	 målsättning,	
är	 alla	 relevanta	 aktörer	med	 i	Marint	 Gränsfo-
rum	Skagerrak	och	deltar	aktivt?	Hur	 samspelar	
Marint Gränsforum Skagerrak med andra cen-
trala	nationella,	 regionala	och	 lokala	aktörer	och	
deras	målsättningar	för	ett	friskt	och	produktivt	
Skagerrak?	 Hur	 kan	 projektets	 genomslagskraft	
ökas?	Hur	kan	det	gränsregionala	mervärdet	tyd- 
liggöras?	Och	vilka	roller	har	planforum,	partner-
forum	och	politikerforum	i	detta	sammanhang?

Den	 första	 delutvärderingen	 visar	 att	 de	
näringslivsnätverk som projektet startat upp inom 
ostronodling	och	alger	har	fått	stor	uppskattning	
från	företagen	som	deltar,	och	i	hög	grad	bidragit	
till	kunskapsuppbyggnad	i	regionen	om	dessa	två	
marina	näringar.	I	nästa	steg	kommer	fler	näring-
slivsnätverk	startas	upp,	och	det	blir	då	viktigt	att	
se	till	att	relevanta	aktörer	 involveras	men	också	
att	bygga	broar	mellan	nätverken,	de	övriga	forum	
som	projektet	erbjuder	och	andra	centrala	aktörer.		

Både	näringslivsnätverken	och	de	andra	 fora	
som	projektet	erbjuder	ger	möjlighet	till	ökad	kun-
skap och lärande om en näring och bransch som 
i	många	avseenden	är	banbrytande	och	därmed	
också	 stöter	 på	många	 hinder	 på	 vägen.	Utöver	
detta,	 erbjuder	 projektet	 också	 en	 breddad	 och	
ökad	förståelse	 för	olika	aktörers	 roller	och	möj-
ligheter att bidra till att utveckla det marina livet i 
Skagerrak	på	ett	hållbart	sätt.	För	att	uppnå	pro-
jektets	 långsiktiga	målsättning	om	ett	friskt	och	
produktivt Skagerrak är detta minst lika viktigt, 
och	det	är	därför	centralt	att	de	offentliga	aktör-
erna i projektet prioriterar och breddar sin med-
verkan i projektet. 

Referenser och bilagor
Urval	 av	 dokument	 från	 Microsoft	 Teams	 som	
återspeglar	 program,	 deltagande	 och	 genom-
förande	av	aktiviteter	inom	ramen	för	projektet.	

Projektets webbplats och blogg:
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/
marint-gransforum/
https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak

Bilagor
Bilaga	1:	Intervjufrågor	
Bilaga	2:	Powerpoint	bilder	 från	Partnerforum	11	
februari	2020	på	Koster
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Bilaga 1
Intervjuguide, Marint Gränsforum Skagerrak

1. Vilket företag/ organisation jobbar du på?  
Vilken är din roll där?

2.  Känner du till projektet Marint Gränsforum 
Skagerrak? 
Om ja: - Vad vet du om Marint Gränsforum Sk-

agerrak?
-	Är	ditt	förtag/organisation	delaktig	i	projek-

tet	Marint	Gränsforum	Skagerrak?
-	Har	ditt	företag/	organisation	tagit	del	i	ak-

tiviteter	 ,	 såsom	 till	 exempel	Algnätverkets	 träf-
far	och	studiebesök,	Ostronnätverkets	träffar	och	
studiebesök,	Gränsregional	marin	företagsmässa,				
Gränsregionalt	planforum	och/eller	Partnerskaps-
forum	 i	Marint	Gränsforum	Skagerrak?	På	 vilket	
sätt?

	-	Har	ditt	företag/	organisation	tagit	del	av	
kommunikation,	 såsom	 till	 exempel	 nyhetsbrev,	
blogginlägg, eventinbjudningar, seminarier, stud-
ieresor, dokumentation, rapporter och forskning-
sresultat	från	Marint	Gränsforum	Skagerrak?		På	
vilket sätt
3. Den övergripande målsättningen för Marint 

Gränsforum Skagerrak är “en ökad och hållbar 
marin näringslivsutveckling i Skagerrak.” 
-	 Vad	 betyder	 den	 målsättningen	 för	 ditt	

företag/organisation?
-	Vad	betyder	den	målsättningen	 för	 region-

ens	utveckling?

4. Marint Gränsforum Skagerrak är ett EU-fi-
nansierat treårigt projekt som anordnar ak-
tiviteter för marin näringslivsutveckling, havs-
förvaltning och forskning och akademi, så som 
till exempel Gränsregionala nätverksträffar 
med branschfokus för ostron och algföretag, 
Gränsregionala forskarkonferenser, Grän-
sregionala planforum, Gränsregional marin 
företagsmässa och Marina kolonilotter.
-	 Har	 de	 genomförda	 aktiviteterna	 hittills	

bidragit	till	ditt	företag/organisations	utveckling?	
Om	ja:	Kan	du	ge	något	exempel?
-	 Har	 de	 genomförda	 aktiviteterna	 hittills	

bidragit	till	näringslivets	utveckling	i	regionen?	
Om	ja:	Kan	du	ge	något	exempel?
-	 Har	 de	 genomförda	 aktiviteterna	 hittills	

bidragit till att stärka samspelet mellan näringsliv, 
havsförvaltning	och	forskning	och	akademi?	

Om	ja:	Kan	du	ge	något	exempel?

5. Anser du att projektet Marint Gränsforum Sk-
agerrak bidrar till målsättningen om en ökad 
och hållbar marin näringslivsutveckling i Sk-
agerrak.”
-	På	vilket	sätt?
-	Vad	kunde	de	göra	annorlunda/ännu	bättre?	
-	Har	du	exempel?
Om svaret är nej:
- Vad anser du att Marint Gränsforum Skager-

rak	borde	göra	mer	av?	
-	Vad	skulle	de	kunna	göra	mindre	av?
-	Vad	kunde	de	göra	annorlunda/bättre?

-	Har	du	exempel?
6.  Övrigt

Finns	det	något	övrigt	som	du	vill	tillägga?

För mer information om studiens genomförande, 
vänligen kontakta:

Anna Lundgren, Senior Research Fellow, Nordregio
anna.lundgren@nordregio.org

Elise Hellström, VD, Svinesundskommittén, 
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

Bjørn Horten, Prosjektleder, 
Vikens fylkeskommune
bjornhor@viken.no
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Bilaga 2
Power point presentation Partnerforum Koster 20200211
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