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Sammanfattning 
Efter ett omfattande dialogarbete med maritima aktörer beslutades Västra Götalands 

maritima strategi 2008. Den revideras sedan 2015 efter att utredningen Maritima kluster i 

Västra Götaland tagits fram. Samma år, dvs 2015, kom den nationella maritima strategin.  

Vision för Västra Götalands strategi är:  

Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med 

lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling 

För att komplettera genomförandet av strategin togs även ett handlingsprogram fram för 

perioden 2016-2020. Programmet antogs av såväl regionutvecklingsnämnden som 

miljönämnden. Prioriterade områden som pekades ut var:  

 Havsförvaltning 

 Maritima operationer och maritim teknologi 

 Marin bioteknologi 

 Marin energi 

 Marina livsmedel 

 Turism och rekreation 

 

Den aktuella uppföljningen har fokus på den reviderade strategin med utgångspunkt från 

det som genomförts inom programmet. En genomgång av skriftliga underlag som 

detaljbudgetar och årsredovisningar har gjorts. Därutöver har uppföljningar och 

utvärdering1 av det maritima programmet gåtts igenom samt även andra rapporter.  

 

Sammanfattningsvis säger underlagen att vissa, om än inte alla, mål i programmet hållbara 

maritima näringar 2016-2020 kom att nås vid avslut. Vissa av målen var avhängigt externa 

faktorer vilket därmed påverkar måluppfyllelsen eftersom förutsättningar ändrades.  

 

Inom ramen för programmet medfinansierade VGR sammanlagt för perioden 2016-2020 

118 projekt med bäring på den maritima strategin. Besluten omfattade drygt 81,3 mnkr, 

varav RUN drygt 79,5 mnkr och MN drygt 1,8 mnkr. Den totala omslutningen i beslutade 

projekt uppgick till cirka 267 mnkr. Beslutade projekt bedöms ha bidragit till att skapa 

samt lägga grund för långsiktiga resultat särskilt inom områdena Maritima livsmedel samt 

Maritima operationer och teknologi. Här lyfts till exempel beslut om projektstöd till 

Maritima Klustret, SWEMARC, Kristinebergs Marina forsknings och Innovationscenter, 

Vänersamverkan samt Lighthouse som viktiga plattformar för samverkan som programmet 

har som ett mål. Plattformarna har också en roll i att samverkan mot EU sker genom dessa. 

Andra viktiga noder som lyfts är bland annat Offshore Väst och Innovatum. Vad gäller 

områdena för Turism och rekreation samt Maritim bioteknik återstår en del arbete enligt 

underlagen.  

 

 

1 Utvärdering av programmen för hållbar utveckling, bilaga 6 Programmet för Hållbara maritima näringar 

2016-2020, VGR Analys 2021:11 – bilaga 6.  
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Påverkansarbete är centralt och en del av inriktningen. Här visar underlagen att man jobbat 

aktivt med detta både nationellt som internationellt. Västra Götalandsregionen har här 

arbetat tillsammans med andra aktörer inom det maritima området. Det finns många 

betydande avtryck inom området, främst att den svenska regeringen tog en nationell 

maritim strategi samt bildandet av ett västsvenskt maritimt kluster med flaggskepp som 

Lighthouse, Innovatums maritima satsning, Kristinebergs satsning, SWEMARC samt 

insatserna för havsbaserad vindkraft. 

Av de projektägare som svarade på en enkät i samband med utvärdering av programmet 

bedömde 80 procent att de helt eller delvis uppnådde den förväntade målsättning som 

angavs i ansökan. I ljuset av att merparten anger att man inte skulle ha genomfört sin 

satsning utan stöd från VGR bedöms programmet ha haft en betydelse på genomförandet 

av strategin.   

En omvärldsanalys för perioden 2021-2022 gällande det maritima klustret i Västsverige 

lyfter nuläget för de prioriterade områdena. Även om det sedan 2020 inte finns ett tydligt 

VGR-program endast med fokus på hållbara maritima näringar, lyfts det maritima området 

inom Stärka innovationskraften, då specifikt under områdena Livsmedel, biobaserade 

material och förnybar energi samt Framtidens mobilitet.  
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Inledning 
Efter dialogmöten med berörda aktörer togs en maritim strategi fram för Västra Götaland 

redan 2008. Den reviderades sedan 2015 samt kompletterades med ett handlingsprogram 

för hållbara maritima näringar 2016-2020. Den nu aktuella uppföljningen har med i 

huvudsak fokus på perioden för den reviderade strategin med utgångspunkt från 

programmet. En genomgång av skriftliga underlag som detaljbudgetar och 

årsredovisningar har gjorts. Därutöver har uppföljningar och utvärdering2 av det maritima 

programmet gåtts igenom samt även andra rapporter. Uppföljningen är genomförd av 

Monica Emanuelsson, enheten samhällsanalys, koncernstab regional utveckling. 

 

Västra Götalands maritima strategi 
Västra Götalands maritima strategi beslutades om 20083 som ett resultat av ett omfattande 

dialogarbete med maritima aktörer i regionen. I strategin lyfts att det redan från start 

pågick omfattande verksamhet inom utpekade områden. Strategins ambition var att man 

skulle nyttja synergieffekter och samla aktörer kring en gemensam målbild för utveckling 

och på detta sätt vidareutveckla den maritima sektorn i Västra Götaland. Det lyfts fram att 

strategins genomförande förutsätter initiativ till samarbeten och projekt av till exempel 

kommunalförbund, kommuner, branschorganisationer, företagskluster, nätverk av berörda 

aktörer, högskolor och FoU-institut. Västra Götalandsregionen anges komma följa och 

stimulera detta arbete.  

En reviderad strategi beslutades om 2015. Inför revideringen genomfördes utredningen 

Maritima kluster i Västra Götaland4 av VGR, Göteborgs universitet och Chalmers 

Tekniska högskola.  

Syftet med den reviderade strategin var att peka ut framtida insatsområden utifrån 

visionen:  

Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med 

lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling 

Samverkanspartners som särskilt pekas ut är VGR, Göteborgs universitet, Chalmers 

Tekniska högskola AB, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen samt SP Sveriges 

Tekniska forskningsinstitut och SSPA Sweden AB. De två sistnämnda ingår numera i 

RISE.  

Definitionen av maritim anges i strategin utgå från samma sätt som EU definierar det, dvs 

en bred tolkning av begreppet där i princip alla verksamheter som är relaterade till havet 

ingår. Aktiviteter som ingår lyfts därmed vara ”beroende av havet för att kunna utföras; 

 

2 Utvärdering av programmen för hållbar utveckling, bilaga 6 Programmet för Hållbara maritima näringar 

2016-2020, VGR Analys 2021:11 – bilaga 6.  
3 Antagen av regionfullmäktige 2008-02-19 
4 VGR, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Utredningen genomfördes 2012. 

https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_165677.pdf, (220511) 

https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_165677.pdf
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sjöfart är beroende av havets egenskaper för sina transporter, fiske och vattenbruk för 

tillgång till sin råvara samt kust- och havsturism baseras på bad, båtliv, dykning etc”5 . 

Utöver kustregionerna omfattas såväl Vänerområdet, de inre vattenvägarna som Vättern i 

strategin. 

I strategin anges också att ett handlingsprogram skulle tas fram för att få till tydliga 

prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet. För genomförandet antogs därför 

programmet för hållbara maritima näringar av regionutvecklingsnämnden (RUN) i juni 

20166, och i december 20177 av miljönämnden (MN). 

Maritima näringens betydelse i Västra Götaland8 
Uppföljningen har inte fokus på att beskriva den maritima näringen, men för att ge lite 

ramar var det sammanlagt 25 300 sysselsatta i den maritima sektorn9 i Sverige år 2015, 

varav 8 600 i Västra Götaland. Antalet sysselsatta (exkl fiske) minskade mellan 2007 och 

2015 med 7 procent i Sverige, och i Västra Götaland 13 procent. Enligt uppgift var 

minskningen framför allt inom fritidsbåtsbyggeri, hamngodsterminaler och till viss del 

inom fiskberedningsindustrin. 

Tabell 1: Antal företagsförekomster10 efter storleksklass och region 2015 

 

 

Sammanställningen ovan visar att den maritima näringen till stor del har sitt säte i Västra 

Götaland.  

Programmet för hållbara maritima näringar 
Västra Götalandsregionen tog som en del av genomförandet av den maritima strategin fram 

ett handlingsprogram11 för perioden 2016-2020 med prioriteringar för det regionala 

utvecklingsarbetet. Programmet avsåg att främja hållbar utveckling på kort och lång sikt, 

att gynna och utveckla den hållbara maritima näringen med målsättning att skapa fler jobb 

och högre tillväxt. Programmet antogs av såväl regionutvecklingsnämnden (RUN) som 

miljönämnden (MN).  

 

 

5 Sid 6, Reviderade maritima strategin.  
6 RUN 2016-01869.  
7 MN 2017-00159. 
8 Maritima sektorn i Västra Götaland 2007-2015 (2019) 
9 Här ingår sex delbranscher, vilka är fiske, tillverkning av fiskeprodukter, tillverkning och bygg av fartyg 

och båtar, partihandel med fisk, skal- och blötdjur, butikshandel för fisk och båt samt slutligen tjänster inom 

sjötransport.  
10 En företagsförekomst räknar ett företag oavsett antal arbetsställen i en viss region. 
11 Handlingsprogrammet för hållbara maritima näringar 2016-2020.  
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Kort kan sägas att insatser inom programmet avsåg syfta till att bidra till målen: 

 behålla och utveckla maritim kompetens och konkurrenskraft 

 samarbeta över sektors- och branschgränser 

 samverka i långsiktiga partnerskap med deltagande från näringslivet, 

akademi, och institut samt offentliga aktörer inklusive kommuner och 

statliga myndigheter 

 påverka och interagera med den nationella, europeiska och internationella 

agendan på maritima området 

 

Prioriterade områden som pekades ut var:  

 Havsförvaltning 

 Maritima operationer och maritim teknologi 

 Marin bioteknologi 

 Marin energi 

 Marina livsmedel 

 Turism och rekreation 

 

Sedan 2021 har VGR fyra program som är kopplade till de långsiktiga prioriteringarna12 i 

den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. Maritima frågor pekas 

särskilt ut inom prioriteringen för Stärka innovationskraften.  

Genomförande och resultat 
Inom ramen för programmet medfinansierade VGR sammanlagt för perioden 2016-2020 

118 projekt med bäring på den maritima strategin. Besluten omfattade drygt 81,3 mnkr, 

varav RUN drygt 79,5 mnkr och MN drygt 1,8 mnkr. Den totala omslutningen i beslutade 

projekt uppgick till cirka 267 mnkr. Därtill har även andra insatser genomförts, till 

exempel påverkansaktiviteter.  

Nedanstående genomgång hänvisar framför allt till det som skett inom ramen för 

programmet, och har sedan kompletterats med uppgifter från årsredovisningar för RUN 

och MN.  

Påverkansarbete  
Påverkansarbete är en viktig del av programmet och därmed strategin. Det handlar till 

exempel om att delta i statliga utredningar, förarbete, dialog med nationella nivån osv. Det 

framgår av underlagen att såväl VGR som övriga aktörer13 inom ramen för det maritima 

klustret har varit aktiva på många olika sätt såväl regionalt, nationellt som internationellt. 

Under åren har även andra aktörer involverats såsom Kristinebergs marina forsknings och 

innovationscenter och Innovatum. Mer om detta är beskrivet längre fram i rapporten.  

Att Västra Götaland fick sin maritima strategi redan 2008 och den nationella maritima 

strategin först kom 2015 visar på ett tydligt regionalt engagemang och en möjlighet att 

 

12 Stärka innovationskraften, Bygga kompetens, Öka inkluderingen och Knyta samman.  
13 Samverkanspartners inom ramen för det maritima klustret är VGR, Göteborgs universitet, Chalmers 

Tekniska högskola AB, Havs- och vattenmyndigheten, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, SSPA 

Sweden AB och Länsstyrelsen. 



 

 

9   

bidra även nationellt.  I RUNs årsredovisningen inför beslutet om den nationella strategin 

anges att VGR deltog i nära samarbete med regeringen inom den integrerade 

havspolitikens område.  

 

Under åren har VGR haft mycket nära samarbete med Göteborgs Universitet, GU. Det har 

skett i förhållande till institutionerna vid GU och även till de marina stationerna 

Kristineberg och Tjärnö. Genom påverkansarbete ihop med GU:s ledning bidrog VGR till 

lokalisering av det nationella Havsmiljöinstitutet till GU. Även bildandet av Centrum för 

hav och samhälle torde ha påverkats av VGRs pådrivande arbete för ett maritimt kluster. 

Angående VGRs maritima samarbete med Chalmers har det främst kanaliserats genom 

medfinansieringen av Lighthouse där Sveriges Redareförening och VGR gick in som 

betydande finansiärer vid sidan av andra statliga och akademiska anslagsgivare. Det fösta 

medfinansieringsbeslutet från VGR omfattade en tioårsperiod och bidrog till att Lighthouse 

kom på fötter, startade en omfattande verksamhet och fick positionen som nationell 

plattform för sjöfarts-FoU.  

 

En fråga i programmet kopplat till den nationella nivån är lagstiftningen för att underlätta 

för modernt hållbart vattenbruk. En eventuell ändring har diskuterats och uppmärksammats 

bland annat av riksdagspolitiker, ministrar och tjänstemän på kommunal, regional och 

departementsnivå. Frågan lyfts som viktig för att möjliggöra för flera nya, innovativa 

företag Västra Götaland. Ett konkret exempel som programansvarig lyfter i utvärderingen 

av programmet är Smögen Lax som vill odla lax på land och hade svårt att få tillstånd. 

Frågan lyftes politiskt och regionutvecklingsnämnden stod bakom ett brev som stöd i 

samband med prövningen. Problemen kopplat till modernt hållbart vattenbruk kvarstår och 

den rapport som Jordbruksverket fick ett regeringsuppdrag om att skriva för att utreda 

frågan har fortfarande inte lett till någon lagändring. Men i juli 2022 fick en särskild 

utredare uppdraget att se över hur de nationella bestämmelserna om vattenbruk kan 

förenklas för att främja ett mer konkurrenskraftigt och hållbart vattenbruk. Uppdraget att 

föreslå förenklade förutsättningar för att bedriva vattenbruk ska redovisas senast 1 juli 

2023. Även i EUs nya fiske- och havsbruksprogram, som finns för ett ökat fokus på 

vattenbruk.  

 

Det internationella påverkansarbetet sker till en stor del inom ramen för arbetet på VGR:s 

Brysselkontor samt med Nordsjökommissionen och CPMR (Conference of Peripheral 

Maritime Region). Genom att VGR under perioden 2017-2020 hade ordförandeskapet i 

Nordsjökommissionen möjliggjordes för regionen att synas i olika arbetsgrupper. Att EU 

är en viktig kopplat till maritima och marina frågor visar deras mission inom ramen för 

Horisont Europa 2021-2027 med fokus på hav och vatten. Vidare har EU lanserat en 

investeringsplattform Blue Investment Platform för sektorn. VGR bidrog i detta arbete 

genom dialog med EU-kommissionens utskott för marina och maritima frågor om vilka 

företag och utvecklingsidéer som var aktuella. Detta förväntas möjliggöra för företag att 

erhålla stöd och rådgivning i sin utvecklingsprocess genom olika event som anordnas av 

EU-kommissionen.  

European Maritime day är sedan 2008 EUs årliga mötesplats för maritima frågor och 

hållbar blå tillväxt. Eventen möjliggör nätverk, möten och samarbeten mellan olika 

intressenter. VGR har deltagit vid flertalet tillfällen. År 2012 genomfördes eventet i 

Göteborg med över 1500 deltagare och ett s.k. high-level meeting med flera svenska 

ministrar, en EU-kommisionär m.fl.  Därefter genomfördes utifrån initiativ av VGR några 

år även Swedish Maritime day.  



 

 

10   

Maritima och marina frågor är även viktiga utanför EUs geografiska område. I underlagen 

lyfts till exempel FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030 där 

bland annat FORMAS fick i uppdrag av regeringen att fick ta fram en plan för det svenska 

deltagandet. Västra Götalandsregionen var här representerade i arbetet i första hand med 

fokus på innovation. Vidare hölls år 2017 en global FN-konferens om havet. VGR var 

representerade på plats och deltog i arrangerandet av två s.k. sidoevent; genomförandet av 

programmet Hållbara maritima näringar utifrån det globala målet Hav och marina resurser 

(mål 14) och ett om hållbar maritim turism. Konferensen som leddes av Sverige 

tillsammans med Fiji vilket också enligt underlagen gav en möjlighet till samtal om 

kommande utmaningar inom ramen för det maritima klustret i Västsverige.  Vidare i 

samband med en internationell OECD-workshop i Göteborg 2015 under temat maritim 

besöksnäring med VGR som nationell arrangör anordnades även en nationell konferens om 

maritim besöksnäring. Syftet var att sätta fokus på utvecklingsmöjligheter inom 

havsanknuten besöksnäring. 

 

Projekt 
Programmet för hållbara maritima näringar hade huvudfokus på att initiera och driva 

utvecklingsarbete i linje med den maritima strategin. Som angavs ovan innebar detta att 

sammanlagt för perioden 2016-2020 medfinansierade VGR 118 projekt och beslutade om 

drygt 81,3 mnkr med bäring på den maritima strategin. I utvärderingen14 av programmet 

lyftes också att det finns överlappningar med områden som VGR har haft andra program 

inom. Det gällde specifikt områdena transport utifrån mobilitet, samt energi och livsmedel. 

Då nedan är avgränsat till programmet är det viktigt att påminna sig om är att både 

regionutvecklingsnämnden som miljönämnden beslutade om medfinansiering inom 

maritima området även innan programmet. 

 

Nedan återfinns först en kvantitativ sammanställning över programmets genomförande. 

Därefter följer exempel på genomförande och resultat utifrån respektive område samt 

övergripande projektinsatser.  

 

Kvantitativ sammanställning  

Underlagen lyfter att den maritima sektorn är en heterogen sektor med både väl utvecklade 

branscher och helt nya branscher. Behovet ser därmed olika ut vilket återspeglas i både 

antal och typ av projekt.  

Av VGR-medlen går störst andel till områdena Maritima operationer och teknologier samt 

till Marina livsmedel. Det är dock inom området Havsförvaltning som flest antal 

projektbeslut återfinns, mycket utifrån att Västerhavsveckans projekt återfinns där (57 

stycken). I figuren nedan framgår hur medlen fördelas på de olika utpekade områdena i 

programmet.  

 

 

 

 

14 Utvärdering av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020. 
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Figur 1: Beslutade medel (tkr) 2016-2020 fördelade på insatsområden och nämnd inom HP 

hållbara maritima näringar  

 

Källa: Utvärdering av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

 

Fördelningen mellan de prioriterade områdena präglas också om vilka andra medel som 

finns att tillgå, till exempel sektorn marina livsmedel har fått nationell uppmärksamhet 

vilket innebär att det finns mer forskningsmedel tillgängliga. Vad gäller maritima 

operationer och teknologier (i stort sett sjöfart med underleverantörer) är fokus på en mer 

mogen näring. Sjöfartssektorn bedöms ha mer tillgängligt kapital att bidra med i projekt 

och därmed fler finansieringsmöjligheter även nationellt jämfört med exempelvis marin 

bioteknik och marin energi.  

Som angavs ovan finns överlappningar med andra VGR program. Detta påverkar hur 

medelsfördelningen framstår. Till exempel har Chalmers erhållit 6 mnkr från RUN för sin 

satsning på vindenergi15 2019-2022. Det beslutet ingår i VGRs program för energi och 

bioinnovation även om delar av detta projekt har bäring på Marin energi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Vindkraftsteknik 2, RUN 2018-00735.  

14 projektbeslut 
19 projektbeslut 

68 projektbeslut 
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Figur 2: Förväntad medfinansiering (tkr) fördelat på medfinansiärstyp i beslutade projekt 2016–

2020 inom HP hållbara maritima näringar 

 

Källa: Utvärdering av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

Att notera i figur 2 är det utöver VGR (32%), störst andel medel beslutade av övriga 

statliga aktörer16 respektive EU.  

Det är totalt elva projekt som erhållit EU-finansiering, men merparten av medlen (ca 40 

mnkr) har gått till sex projekt inom maritima operationer. Till exempel erhöll Validering av 

Sea Traffic Management17 (STM-validation), som har fokus på digitala 

sjötrafikledningssystem, drygt 16 mnkr från EU. Satsningen var en fortsättning av tidigare 

projekt18 som pågått 2010-2016. Ett resultat från satsningen är att den har möjliggjort en 

utveckling av moderna digitala verktyg för sjöfarten som ger förutsättningar för mer 

miljövänlig och effektiv sjöfart med större säkerhet. 

Ett annat projekt utifrån erhållna EU-medel är Chalmers projektet Maritima human 

factors- och miljöprojekt. Projektet erhöll drygt 17 mnkr av EU. Det är även detta projekt 

samt ovan nämnda STM-validation som erhållit merparten, dryga 70 procent, av de medel 

som kategoriseras som övrigt statliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16 I kategorin övriga statliga ingår till exempel medel från nationella myndigheter.  
17 Tre projektbeslut med olika projektägare (SSPA, Chalmers Tekniska högskola respektive Viktoria Swedish 

ICT) 
18 MONALISA respektive MONALISA 2 Beslut till deltagande aktörer: RUN 00441-2013, RUN 00467-

2013 och RUN 00465-2013.  
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Figur 3: Total omslutning fördelat på VGR och övriga finansiärer (per projektbeslut) inom HP 

hållbara maritima näringar 

 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

I figur 3 framgår hur finansieringen utifrån projektbeslut såg ut. Att notera är att 

programmet består av många små projekt, men också av några förhållandevis stora projekt.  

Utifrån VGRs medfinansiering är medianstorleken för beviljade projekt runt 80 tkr medan 

genomsnittet för alla beviljade projekt ligger på cirka 690 tkr. De tre största projekten, 

utifrån total omslutning, är Maritima human factors- och miljöprojekt, SMT-validering och 

Lighthouse. Utifrån VGR-medfinansiering är det Lighthouse vid Chalmers Tekniska 

Högskola som erhållit mest i kronor (6 mnkr).   

Universitet/högskolor, genom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, är 

den aktörstyp i programmet som är störst mottagare av VGR-medel (35,9 mnkr). 

Forskningsinstitut har beviljats cirka 18,2 mnkr vilket framförallt handlar om RISE men 

även SSPA19 och IVL. Kommuner och kommunalförbund inklusive BRG har tillsammans 

erhållit beslut på 14,2 mnkr. Utöver detta finns även andra projektägare bland annat 

Svinesundskommittén, Vänersamarbetet ekonomisk förening och Innovatum AB.  

Andra finansiella stöd än projekt  
I uppföljningen av programmet tas också upp att vissa företag inom sektorn erhållit 

företagsstöd, t.ex. såddfinansiering, konsultcheckar och FoU-checkar.  Sammanlagt 

redovisas att 24 stöd till företag har beviljats stöd. Som lyfts i uppföljningarna är det svårt 

att strikt avgöra vilka företag som är maritima eftersom verksamheten även kopplar an till 

andra styrkeområden som transport, livsmedel och bioinnovation. Under 2017 fick även 

två forskare inom maritima sektorn projektmedel inom ramen för MoRE2020.  

 

Svenskt Marintekniskt Forum20 (SMTF) har sedan 2013 erhållit verksamhetsbidrag från 

RUN. Deras aktiviteter anges ha bidragit till genomförandet av strategin, t.ex. var de 

 

19 Numera en del av RISE. 
20 Numera en del av RISE. 



 

 

14   

partner i Östersjöprojektet StarDust som Vinnova var lead-partner för. Därtill erhåller 

Innovatum sedan 2022 verksamhetsbidrag för att arbeta med blå bionäring/marina 

livsmedel. 

Övergripande satsningar 
I de årliga uppföljningarna framgår satsningar inom respektive område havsförvaltning, 

maritima operationer och maritim teknologi, marin bioteknik, marin energi, marina 

livsmedel samt turism och rekreation. Det är vissa projektsatsningar som berör alla 

områden och det gäller i flera fall finansiering av det maritima klustret då klustret lyfts som 

en konkretisering och en gemensam plattform för att förverkliga den maritima strategin i 

Västra Götaland21.  

Klustrets uppgift är att ”stärka den maritima sektorn genom ny kunskap, innovation och 

samverkan”22 och de arbetar inom de ovan angivna områdena. I den utvärdering som 

genomfördes av klustret 2016 lyftes bland annat resultat som gemensamma projekt och 

samverkansfunktioner mellan aktörer, mellan olika forskningsdiscipliner och mellan 

näringslivsaktörer i olika branscher. Man bedömde också att klustret på områdesnivå hade 

lyckats väl med att attrahera kompetenta personer till sina arbetsgrupper, såväl inom 

kunskapsproduktionen som på avnämarsidan.  

 

År 2020 skedde en viss organisationsförändring vad gäller klustret. Den nya organisationen 

beskrivs i RUNs årsredovisning som en mindre operativ central funktion av klustret och 

samtidigt mer aktivitet i de enskilda fokusområdena. Vidare genomfördes under 2022 en 

omvärldsanalys23 för att öka kunskapen och förståelsen för blå tillväxt i Västra Götaland. 

 

Tabell 2: Projekt och projektägare -  övergripande 
Projekttitel Projektägare 

Mötesplats för blå tillväxt - klusterkonferens 
maritima klustret 20018-2019 

RISE AB 

Maritima klustersatsningar  
Göteborgs Universitet, centrum för hav och 
samhälle 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

För utvecklingen och förstärkning av det maritima klustret lyfts i underlagen att även 

etableringen av det nationella Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs universitet och beslutet 

om lokaliseringen av Havs- och vattenmyndighetens till Göteborg har haft betydelse.  

 

Satsningen 2018 på Kristineberg FoI Center24 lyftes som en uppväxling av arbetet i syfte 

att konsolidera fokusområdena marin energi, marina livsmedel och marin bioteknik.  

Uuppstarten var relativt lång då parterna behövde tid att nå en överenskommelse, men 

detta anges därefter ha löst sig, och satsningen lyfts i programuppföljningar tillsammans 

 

21 Att sjösätta en klustersatsning, En utvärdering av det maritima klustret i Västra Götaland, Genomförd av 

Kontigo AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.  
22 https://www.maritimaklustret.se/ (220608) 
23 Maritima klustret i Västsverige Omvärldsanalys 2021-2022. Västra Götalandsregionen, Havs och 

Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska 

högskola, RISE och SSPA.  
24 Återfinns under rubrikerna marin bioteknik, marina livsmedel och marin energi. 

 

https://www.maritimaklustret.se/
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med Offshore Väst, SWEMARC, Lighthouse och Innovatum som viktiga noder som driver 

arbetet framåt.  

 

Innovatum har kommit in under senare åren då de i dialog med Västra Götalandsregionen 

beslutat att det maritima området ska vara ett fokusområde för deras arbete. Deras roll 

inom de marina och maritima frågorna har inom programperioden växt från i stort sett noll 

till att innefatta en satsning på en tydligare roll i de marina och maritima frågorna i 

regionen. Detta var också ett mål inom programmet – att undersöka om Science Parks kan 

ta en sådan roll. Det handlar bland annat om att medvetandegöra innovationsstödsaktörer 

om de marina och maritima företag och aktörer som finns för att på bästa sätt kunna stötta 

dem utifrån deras förutsättningar. 

Havsförvaltning 
Området havsförvaltning omfattar olika sektorer och nyttjande av hav och dess 

ekosystemtjänster. Det är ett område som avser planering, förvaltning och lagstiftning och 

skär horisontellt genom övriga områden.  

En utmaning som lyfts fram är att det maritima området styrs av olika regelverk på flera 

nivåer (internationell, nationell, regional och lokal). Regelverk av olika slag (bl.a. 

miljöskydd, energi, fiske och transporter) har tillkommit utifrån olika behov och tradition. I 

programmet lyfts att en förutsättning för att kunna skapa en effektiv, ekosystembaserad 

förvaltning av havens resurser är att de olika delarna integreras.   

För området Havsförvaltning lyftes därför följande mål:  

 Skapa innovativa modeller för samverkan kring kopplingen mellan 

havsförvaltning och näringslivsutveckling på lokal, regional och nationell 

nivå.  

 Västra Götaland har en ledande roll inom kust- och havsförvaltning i Norden. 

Genomförande och resultat 
Inom ramen för programmet antogs 67 projektbeslut med koppling till området för 

Havsförvaltning. VGRs medfinansiering uppgick till 12,8 mnkr medan den totala 

omslutningen för projekten uppgick till 39,7 mnkr. Det stora antalet projekt (57 stycken) 

avser Västerhavsveckan som miljönämnden medfinansierat, men dessa står endast för 13 

procent av VGRs medfinansiering.  Övriga projekt har erhållit drygt 11,1 mnkr från 

regionutvecklingsnämnden. 

Tabell 3: Projekt och projektägare - Havsförvaltning 
Projektnamn Projektägare 

Plasten i havet - från skräp till resurs Stiftelsen Ekocentrum 

Västerhavsveckan  
Flera olika projektägare som t.ex. kommun, 
museer, föreningar. Medel även till utvärdering av 
Västerhavsveckan.  

Marina Vetenskap i dialog - Marine Science in 
Dialogue 

Lysekils kommun 

Fiskekommunerna - ett delregionalt nätverk för 
maritima utvecklingsfrågor 

Fyrbodals kommunalförbund 

Förstudie design för cirkularitet av fiskeredskap Chalmers Industriteknik 

Vänersamarbetet Vänersamarbetet ekonomisk förening 
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Marint Gränsforum Skagerrak Svinesundskommittén 

Maritima klustersatsningar 2017-2018, fas 3 
Göteborgs Universitet, Centrum för Hav och 
samhälle 

Mellankommunal kustzonsplanering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

En utvärdering av Västerhavsveckan25 genomfördes 2019. Den lyfte bland annat fram att 

satsningen skapat en ökad medvetenhet om havsmiljöfrågor hos allmänheten. En ökad 

kunskap om havsmiljöfrågor är som utvärderarna uttrycker det ”ett mjukt och svårmätbart 

värde som påverkas indirekt och kanske får större effekt på lång sikt”. Deltagandet 

bedömdes även ha bidragit till en ökad samverkan mellan befintliga marina aktörer, och i 

viss mån även lett till nya kontakter. Indirekt bedömdes därför Västerhavsveckan till syftet 

att stärka och utveckla SME-företag inom marina näringar. Satsningen innebär till exempel 

att företag kan presentera sin verksamhet och även näraliggande branscher såsom 

turismnäringen kan gynnas. De deltagande aktörerna bedömde att Västerhavsveckan 

skapar ett stort mervärde, framför allt lyftes möjligheten till ökad synlighet, möjlighet till 

att driva ett påverkansarbete och erfarenhetsutbyte gällande havsmiljöfrågor.  

Maritima operationer och maritim teknologi 
Området maritima operationer och maritim teknologi berör sjöfart och till detta relaterade 

branscher. Vidare ingår även hamnverksamhet samt maritim teknologi.  

För området Maritima operationer och maritim teknologi lyftes följande mer övergripande 

mål:  

 Överflyttning av gods från framförallt väg till sjö26 

 Västra Götaland är centrum för europeiska satsningar på maritim informatik i form av 

att ett projektsekretariat/kompetenscentrum etableras i regionen.  

 Sjöfartens energieffektivitet ökar och sjöfarten är i minskande grad beroende av fossila 

bränslen jämfört med år 2015, samt arbetar aktivt för att förebygga miljöfarliga utsläpp 

till vatten.  

Därtill lyftes även ett mål kopplat till vara/tjänst inom fritidsbåtssektorn.  

Genomförande och resultat 
Inom ramen för området Maritima operationer och maritim teknologi har 19 projekt 

genomförts med en VGR-finansiering på cirka 24,3 mnkr. Den totala omslutningen som tas 

upp i besluten uppgick till drygt 147,4 mnkr. Det är inom detta område som de tidigare 

nämnda större EU och statligt finansierade projekten ligger, dvs SMT-validering och 

Maritima human factors- och miljöprojekt. Vidare återfinns här även satsningen på 

Lighthouse.  

 

 

25 Utvärdering av Västerhavsveckan, En utvärdering av processer, resultat och framtider (VGR Analys 

2019:22). Utvärderingen genomförd av WSP på uppdrag av Västra Götalandsregionen.  
26 Lyfts i programmet att denna del även hanteras inom handlingsprogrammet för godstransportstrategin och 

handlingsprogrammet för hållbara transporter. 
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Tabell 4: Projekt och projektägare -  Maritima operationer och maritim teknolog 
Projekttitel Projektägare 

Fritidsbåtars miljöpåverkan på skärgårdsmiljön Göteborgs universitet 

Säker och kostnadseffektiv introduktion av 
batteridrift på fartyg 

RISE AB 

Kompositlösningar inom sjöfarten (KOMPIS) RISE AB 

Clean Shipping Index Clean Shipping Index AB 

Förstudie, förstärkt samverkan mellan maritima 
klustret och IKT- och Transportsektorerna 

Lindholmens Science Park 

Konkurrenskraftig Marinteknisk Industri Uddevalla kommun Tillväxtavdelning 

Safety of Navigation in the Baltic Sea by Sea traffic 
Management - STM BaltSafe 

RISE AB  

Nästa generations navigationsassistans RISE AB 

Maritima klustersatsningar 2017-2018, fas 3 
SSPA Sweden AB resp. Chalmers tekniska högskola 
AB 

Dencity 3 SSPA 

Lighthouse Chalmers Tekniska Högskola /Lighthouse 

ITWS – Inland Waterway Transport Solutions SSPA Sweden AB 

Validering av Sea Traffic Management - Viktoria 
Swedish ICT 

Viktoria Swedish ICT, SSPA resp. Chalmers Tekniska 
högskola AB 

Maritima human factors- och miljöprojekt Chalmers Tekniska Högskola AB 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

Lighthouse27 lyfts i underlagen fram som ett konkret exempel som bedöms bidragit till 

skapandet av en samverkansmiljö som resulterar i ett mervärde eller en 

sektorsövergripande samverkan mellan till exempel akademi och näringsliv eller mellan 

små och stora företag. Satsningen har bland annat vunnit Trafikverkets upphandling för ett 

nationellt branschprogram för hållbar sjöfart 2019, som i sin tur lyfts28 ytterligare stärka 

sjöfartens roll i regionen generellt och bland transportaktörerna på Lindholmen specifikt.  

Ett annat exempel på konkret resultat, men som hanterats i VGRs program för hållbara 

transporter 2017-2020, är REVERE-labbet. Det är en mindre satsning som dock bland 

annat arbetat med att få in en maritim komponent i de simuleringar som genomförs. 

Effekter förväntas här kunna skapas på sikt.   

Andra exempel på resultat som lyfts i underlagen är till exempel utveckling av 

affärsmodeller i insatser som skapar förutsättningar för inlands- och kustsjöfart även om 

det 2018 bedömdes fortfarande saknas bärkraftiga affärsverksamheter inom området. 

Behovet av ett minskat fossilberoende i sjöfarten berörs indirekt genom Clean Shipping 

Index (CSI) då dessa arbetar med ekonomiska incitament för en mer miljövänlig sjöfart och 

har lyckats nå ut till en bred målgrupp. Indexet anges ligga till grund för Sjöfartsverkets 

system för differentiering av farledsavgifter. Slutligen har flera möjligheter att använda 

metanol för större företag och inom kustsjöfarten testats för att få fram alternativ till 

bunkerolja.  

 

27 Lighthouse forsknings- och innovationsaktiviteter är inriktade på att möta industrins och samhällets nivå.  
28 RUNs årsredovisning 2019. 
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Marin bioteknik 
I programmet lyfts att EU-kommissionen pekar ut marin bioteknik som en av fem viktiga 

förädlingskedjor för blå tillväxt. Marin bioteknik anses ha stor utvecklingspotential vad 

gäller forskning som kan leda till tekniska förbättringar och innovation och således till fler 

nya arbetstillfällen.  

För området Marin bioteknologi lyftes följande mål:  

 En testanläggning inrättas för värdehöjande och produktutveckling kopplat till 

fiskberedningsindustrin.  

 Fler studenter söker sig till utbildningar inom marin bioteknik jämfört med 2015. 

 Genomföra en kartläggning av möjligheter och hinder, samt föreslår åtgärder, för 

att en utökad användning av marin bioteknik inom grön kemikalieproduktion ska 

kunna ske. 

Genomförande och resultat 
Inom ramen för området Marin bioteknik har tre beslut tagits till en total VGR-finansiering 

på nästan 4,1 mnkr. Den totala omslutningen som förväntas i projekten uppgick till nästan 

6,5 mnkr. Utöver detta finns även två projektbeslut som bedöms ha koppling till bland 

annat aktuellt område.  Dessa projekt erhöll 2,4 mnkr i VGRs medfinansiering.  

Tabell 5: Projekt och projektägare -  Marin bioteknik 
Projekt Projektägare 

Arrangerande av forskarutbildningskurs "Marin 
och molekylär virologi" 

VGR, SU Klinisk mikrobiologi 

Exploring Shellfish By-products as sources of Blue 
Bioactivities-Blueshell 

Chalmers Tekniska Högskola AB 

Minerva RISE AB 

Forskning och innovation för en hållbar blå tillväxt 
- Kristineberg Marine Research and Innovation 
centre29 

IVL 

Förstudie för Samverkansplattform marina 
livsmedel o marin bioteknik30 

Innovatum AB 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

En utmaning som lyfts redan i programmet är att även om det finns en etablerad teknik är 

den i låg grad tillämpad på marina organismer. Det gör att området i stor utsträckning är ett 

forskningsområde och frågan är även vem som ska äga detta samt driva på. Denna 

problematik lyftes kvarstå även 2021 när det maritima programmet utvärderades. Dock 

lyftes även att kopplat till det maritima klustret är Göteborgs universitet/RISE ansvariga 

för arbetet med marin bioteknik, samt att projekt har formulerats kring en 

samverkansplattform med Innovatum som projektägare. Som angetts tidigare erhåller 

Innovatum verksamhetsbidrag från RUN från 2022 vad gäller blå bionäring och marina 

livsmedel.  

 

29 Avser även områdena marina livsmedel och marin energi. 
30 Avser även området marina livsmedel. Detta projekt är enligt uppföljningarna endast taggad som marina 

livsmedel.  
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Marin energi 
Marin energi är ett samlande begrepp för den förnybara energi som går att utvinna från 

havet, eller från vindar till havs. I programmet lyfts att det handlar om förnybar marin 

energi med betoning på vind-, ström- och vågkraft samt bioenergi. Det handlar även om 

forskningsverksamhet och teknikutveckling av helt nya energiformer.  

 

För området Marin energi lyftes följande mål:  

 Stödja teknikutveckling av mer effektiv teknik för havsbaseradvind-, våg-, 

tidvatten- och strömningskraft samt metoder för utvinning av marin 

bioenergi.  

 Ett ökat antal (jämfört med 2015) västsvenska företag ska vara 

involverade i att utveckla och kommersialisera havsbaseradvind-, våg-, 

tidvatten- och strömningskraft.  

 

Genomförande och resultat 
Inom ramen för området Marin energi har fyra projekt beslutats om medel från 

regionutvecklingsnämnden. Totalt uppgick VGRs medfinansiering till nästan 3,4 mnkr och 

den totala omslutningen som tas upp i besluten till nästan 8,7 mnkr. Till detta hade även 

två projektbeslut bland annat koppling till marin energi. Dessa projekt har erhållit en VGR-

medfinansiering på cirka 2,4 mnkr.  

Tabell 6: Projekt och projektägare -  Marin energi 
Projekttitel Projektägare 

Testsite Skagerrak RISE AB 

Liquid Wind förstudie Innovatum AB 

Platform Expanding Regional Innovation SCOPE 
for blue growth (PERISCOPE) 

Business Region Göteborg (BRG) 

Offshore Väst  RISE AB 

Forskning och innovation för en hållbar blå tillväxt 
- Kristineberg Marine Research and Innovation 
centre31 

IVL 

Förstudie SMART Ocean (SMART - Sustainable 
Marine Aquaculture & Renewable Technologies32 

RISE AB 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

I RUN årsredovisningar för perioden 2008-2015 lyfts specifika satsningar med bäring på 

området fram, till exempel Nordsjöprojektet Power Cluster med inriktning på havsbaserad 

vindenergiproduktion. Inom ramen för Power Väst startade också ett nationellt nätverk för 

havsbaserad vindkraft 2015.  

 

Vidare lyfts satsningen på Vindkraftscentrum (SWPTC) vid Chalmers som startade 201033. 

Det handlar om att Chalmers med ledande företag nu satsar på teknisk utveckling av 

vindenergiteknik. VGR har även medfinansierat SWPTC 2019-2022, men detta har 

 

31 Avser även områdena marina livsmedel och marin bioteknik. 
32 Avser även området marina livsmedel. 
33 Som angavs tidigare kopplar denna satsning även till programmet för energi och bioinnovation.  
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hanterats inom programmet för hållbar energi och bioinnovation och ingår därmed inte här 

även om delar av satsningen har bäring på området Marin energi. Kopplat till bioenergi 

gav VGR medfinansiering till stöd för biodrivmedel som baseras på algbiomassa. En 

anläggning för algodlingstester startade 2014 vid SP.  
 

Under den senare perioden lyfts satsningen Smart Ocean fram. Ambitionen var att ta fram 

en Vinnväxt-ansökan, men den erhölls tyvärr inga medel. Konsortiet bedömdes dock leva 

vidare efter ansökan med en bred uppslutning från industrin. Detta innebar en uppväxling 

av satsningar på fossilfri marin energi.  

 

Även satsningen Offshore Väst bedöms i underlagen ha möjliggjort en uppväxling. Det har 

till exempel skapats företagsnätverk och dessa har kunnat utbyta erfarenheter med varandra 

och fått en större förståelse för sin produktutveckling och marknad och därmed också en 

konkurrensfördel. Satsningen Offshore Väst utvärderades 201834 och bedömdes då bidra 

till genomförandet av programmet. Utvärderarna sammanfattande slutsatser kring Offshore 

Väst var att de skapar relationer inom offshore som i sin tur leder till 

innovationssamarbeten och gemensamma projekt inom Trippel Helix. Offshore Väst 

bedömdes också vara en aktiv part i det påverkansarbete som är kritiskt för näringslivets 

förutsättningar att växa på den nationella och internationella marknaden – särskilt handlade 

detta om frågor som rör havsbaserad vindkraft samt vattenbruk kopplat till marin 

bioenergi.  

 

I och med att havsbaserad vindkraft bedöms få en nyckelroll i inhemsk produktion av 

elkraft har VGR, genom den regionala utvecklingsstrategin och kraftsamling elektrifiering, 

fortsatt haft förutsättningar att tillsammans med partners inom näringsliv och akademi och 

i nära dialog med nationella myndigheter, spela en betydande roll i utvecklingen av 

havsbaserad vind.  

 

Marina livsmedel 
Fiske och vattenbruk globalt lyfts ha en stor betydelse som livsmedel och primär 

proteinkälla. Det lyfts bland annat att genom ett ökat samarbete mellan näring och 

forskning kan både fiske, vattenbruk och livsmedelsproduktion utvecklas och bli hållbart.  

I programmet lyfts också havsplanering som ett område för vattenbruksverksamhet kan 

identifieras spelar en viktig roll för vattenbrukets framtida expansionsmöjligheter 

För området Marina livsmedel lyftes följande övergripande mål:  

 Stärka möjligheterna för odling & förädling av fisk, skaldjur inklusive musslor och 

ostron samt makroalger.  

 Skapa ett mervärde inom fisket genom att stödja värdehöjandeåtgärder och 

produktutveckling, ta tillvara underutnyttjade marina resurser samt främja 

redskapsutveckling och levandeförvaring.  

 Skapa möjligheter till diversifiering av verksamheten inom fisket, t.ex. kunna 

kombinera yrkesfiske med turism 

 

 

34 Utvärdering av Offshore Väst – en utvärdering av nytta, resultat och effekter. Utvärderingen genomfördes 

av Kontigo AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.  



 

 

21   

Därtill fanns även ett mål kopplat till produkt för specifika behov/målgrupper med 

ursprung i fiske och/eller vattenbruk.  

Genomförande och resultat 
Inom området Marina livsmedel har 14 projektbeslut tagits. Den totala VGR 

medfinansieringen uppgick till drygt 22,2 mnkr och den totala omslutningen i besluten till 

nästan 34,5 mnkr. Till detta återfinns även ett projektbeslut som bland annat har koppling 

till marina livsmedel. Detta projekt erhöll cirka 0,3 mnkr i VGR-medfinansiering.    

Tabell 7: Projekt och projektägare -  Marina livsmedel 
Projekttitel Projektägare 

Förstudie nytt vattenbruk i Sotenäs Sotenäs kommun 

Sill 2.0 - ett nytt koncept för 100 % användning av 
sillen till livsmedelsproduktion 

Chalmers Tekniska högskola 

Hållbar fiskodling på land Innovatum AB 

Affärsmodell: bildandet av en Arena/testbädd för 
marin cirkulär ekonomi 

Göteborgs universitet 

Framtiden är Blå i Svinesundsregionen 2 Svinesundskommitén 

Fiskekommunerna - kommunalt nätverk i väst för 
fiske och vattenbruk 

Fyrbodals kommunalförbund 

SWEMARC - Nationellt center för marin 
vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet  

Göteborgs universitet, SWEMARC 

Maritima klustersatsningar 2017-2018, fas 3 RISE AB/SP 

Blå science Park för små och medelstora företag Innovatum AB 

Blå Mat, centrum för framtidens sjömat Göteborgs universitet 

Etablering storskaligt landbaserat vattenbruk Sotenäs kommun 

Förstudie för Samverkansplattform marina 
livsmedel o marin bioteknik 

Innovatum 

Förstudie SMART Ocean (SMART - Sustainable 
Marine Aquaculture & Renewable Technologies35 

RISE AB 

Forskning och innovation för en hållbar blå tillväxt - 
Kristineberg Marine Research and Innovation 
centre36 

IVL 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

I uppföljningen av programmet lyfts att det varit flera intressanta resultat inom 

livsmedelssektorn med fokus på utvecklingsarbete. Det handlar i allt från att odla och sälja 

alger till tångsafari. Fiskodling på land är något som också har blivit stort och förstärkts. 

Programansvarigs bedömning var att Västra Götaland här ligger i framkant och leder 

utvecklingen.  

Vidare lyfts i underlagen att flera mindre verksamheter har startat upp där det finns ett nära 

samarbete mellan företag och akademi. Den forskning som pågår inom området anges ha 

lockat internationellt ledande forskare till Göteborgs universitet. Därtill lyfts även medlen 

till Maritima Klustret, SWEMARC, Kristinebergs Marina forsknings och 

Innovationscenter, Vänersamverkan samt Lighthouse som viktiga plattformar för 

samverkan som programmet har som ett mål. Plattformarna har också en roll i att 

samverkan mot EU sker genom dessa.  

 

 

35 Avser även området marin energi. 
36 Avser även områdena marin energi och marin bioteknik. 
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Även steg framåt kopplat till marina råvaror och marin energi lyfts fram. Här pekas på att 

genomförda testbäddar bidrar till nästa steg med värdehöjande av råvaror och 

diversifiering av produkter och tjänster vilket är ett av målen i programmet. Detta skapar i 

sin tur underlag för att fler företag ska kunna etableras inom sektorn.  

I en av de senare rapporterna om programmet lyfts att Sweden Food Arena som arbetar för 

att implementera den svenska livsmedelsstrategin har engagerat sig i marina 

livsmedelsfrågor och en större centrumbildning för sjömat med hemhörighet i Västra 

Götaland har bildats genom finansiering från FORMAS. Detta bedöms skapa goda 

möjligheter att öka självförsörjningsgraden av marina livsmedel, inte minst i kombination 

med den regionala samverkansplattform som formats genom Innovatum.  

  

Den del som VGR medfinansierar vad gäller SWEMARC utvärderades 2018. Satsningen 

bedömdes bidra till programmet genom att genomföra många olika aktiviteter inom en 

flernivåstruktur för att främja och uppmuntra innovativa lösningar inom 

vattenbruksnäringen i samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga med flera. 

Deltagande företag såg SWEMARC som en plattform där man kunde utbyta erfarenheter 

och inte behöva ”uppfinna hjulet” igen. De ansågs även ha lyckats koppla samman en 

mångfald av aktörer till exempel andra företag, restauranger, forskare, 

intresseorganisationer och politiker med flera. Sammantaget lyfte utvärderarna att nyttan 

för näringslivet främst handlade om en långsiktig strukturpåverkan för att skapa 

förutsättningar för ett hållbart vattenbruk som en potentiell tillväxtnäring i regionen medan 

de däremot inte hade en lika tydlig profil och position vad gäller direkt stöd och rådgivning 

för näringsidkare. 

Turism och rekreation 
I programmet lyfts att maritim turism är den största aktiviteten inom den maritim 

ekonomin. Den utgångspunkt som lyfts är att öka samverkan mellan näringsliv, kommuner 

och forskning/utbildning med målet att skapa innovationer och hållbar tillväxt inom den 

maritima turismsektorn.  

För området Turism och rekreation lyftes följande mål:  

 Skapa ett attraktivt besöksmål med produkter och reseanledningar över hela året i 

kustområdena och inlandsvatten i Västra Götaland.  

 Maritim besöksnäring ska vara synliggjord i lokal detalj- och översiktsplanering inom 

de kommunala kustplaneringsprocesser som pågår. 

Genomförande och resultat 
Inom området Turism och rekreation har sex projektbeslut fattats, varav fem har 

medfinansiering från RUN och ett från MN. Den totala VGR-finansieringen uppgick till 

nästan 5,9 mnkr, där den totala omslutningen var nästan 16,2 mnkr.  

Tabell 8: Projekt och projektägare -  Turism och rekreation 
Projekttitel Projektägare 

Hållbart båtliv 
Göteborgs universitet, Centrum för Hav och 
Samhälle  

Destination Öckerö - framtidens maritima turism Björkö Hamn- och Fiskareförening 

Förstudie Biosfärsområde bohuskust Uddevalla kommun 

Vänersamarbetet 2.0 Vänersamarbetet ekonomisk förening 
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Maritim utveckling i Bohuslän Lysekils kommun 

Marine plastic pollution in a circular perspective Göteborgs universitet 

Källa: Bearbetning av de årliga uppföljningarna av programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

Utgångspunkt för programmet är ett företagsbehov samt att spegla vad man gör inom EU. 

Ett mål är att bygga en plattform som har fokus på havet ur ett turismperspektiv.  

I utvärderingen av programmet lyfts att det finns en otydlighet kopplat till målgruppen för 

området. Det bedömdes inte finnas någon naturlig ägare då det inte heller är en bransch 

vilket i sig innebär att målgruppen blir otydlig. Vidare har genomförandet inte lyckats 

ringa in den regionala kontexten. Området har diskuterats med Turistrådet Västsverige, 

men bedömdes inte resulterat i något konkret. Det återstår därför fortfarande ett 

utvecklingsarbete inom området enligt utvärderingen.   

Enkätstudie  
I samband med en utvärdering av programmet 2021 genomfördes en enkätstudie till 

projektägare. Enkäten gick ut till 71 enskilda mottagare och av dessa var 9 inte leverbara. 

Antalet som svarade var 25, vilket innebär en svarsfrekvens på 35 procent. Nedan återfinns 

en del av svaren med fokus på resultat.  

Projekten anges bidra till det övergripande målet samt uppnår sin förväntade 
målsättning 
Alla 25 respondenter anger att resultatet från projektet har bidragit till programmets 

mål. Utöver ett par som lyfter att påverkan är mer indirekt eller begränsande lyfts bland 

annat:  

”Är kärnområden i genomförandet” 

”Ja, på alla punkter...” 

56 procent av projektägare som besvarat enkäten anger att deras projekt helt och 

hållet alternativt delvis nått sin förväntade målsättning enligt ansökan. Några av de som 

motiverar lyfter pandemin och att den har försvårat genomförandet. En förtydligar och 

beskriver svårigheter som projekt kan ha:  

”Ansökan är ofta detaljerad och omvärlden ändrar sig snabbt. Övergripande 

mål uppnås men i delar där näringsliv och andra partners specifikt 

involveras är det svårare. Det är inte alltid lätt att vid varje tidpunkt avropa 

rätt resurs från de man inte äger tiden hos. Gäller särskilt i 

nätverksrelaterade projekt. Konkreta ʺtekniskaʺ projekt är lättare men även 

där händer oförutsedda saker som man måste ta hänsyn till. Omvärlden 

ändras snabbt och därmed också behov.” 
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Figur 4: Uppfattar du att ert projekt nådde den förväntade målsättning som angavs i ansökan? 

(N=25) 

 
Källa: Utvärdering programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

 

Merparten respondenter anser också att deras projekt har bidragit till långsiktiga och 

bärkraftiga effekter. Av 18 svarande svarade 84 procent ja på den frågan, 8 procent svarar 

nej respektive vet inte/ingen åsikt. De resultat som lyfts i kommentarerna rör bland annat 

ökad och spridning av kunskap samt ökat samarbete som skapar bättre förutsättningar för 

till exempel näringslivet:  

”Ökat samarbete. Bättre förutsättningar för maritima företag. Framtidstro. 

Utveckling. Nystarter. Bättre samarbetsklimat.” 

”Ökar allmänhetens medvetande om att värna om och upptäcka västerhavet. 

Inse att miljön är livsviktig och att havet är en resurs.” 

Två svar tyder också på att det handlar om insatser som ska sättas i ett större sammanhang:  

”Projektet utgjorde en startpunkt och arbetet fortsätter nu med att utveckla 

testmetoder inom andra projekt som bygger på detta initiala projekt.” 

”Projektet är en viktig pusselbit till en helhet som gör förändringar och 

förbättringar” 

Spridd geografisk påverkan 

När projektägarna fick svara på frågan inom vilket område projektet gett resultat varierar 

det från lokalt till internationellt. Detta handlar troligen om att programmet hanterar såväl 

mindre mer lokala projekt som större i vissa fall EU-finansierade projekt.  
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Figur 5: Inom vilket geografiskt område bedömer du att projektet gett resultat? (N=24) 

 

Källa: Utvärdering programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

 

Det framgår av svaren som några ger att det finns en svårighet att markera var projektet 

gett resultat. Det kan handla om att projektet primärt startat delregionalt men påverkan sker 

på annan nivå. Detta i sin tur hänger kan också samman med att ett projekt är en del av 

något större, bland annat lyfts:  

”Projekten har haft sin kärna i regionen men näringslivsutvecklande projekt 

förutsätter att man inkluderar och påverkar både nationell och Eu-nivå. I 

alla projekt har vi positionerat deltagare och VGR såväl nationellt och 

internationellt och projekten har gett upphov till nya nationellt och EU-

finansierade projekt.” 

”… Projektet gett resultat primärt inom regionen men kopplat deltagande i 

projekt som nått hela vägen från nationellt till internationellt samarbete” 

Fler än hälften skulle ändå genomfört en del av projektet på något sätt 

För att visa på betydelsen av programmet ställdes en fråga i enkäten om man hade 

genomfört projektet även om man inte erhållit stöd från Västra Götalandsregionen. Av de 

25 som svarade är det 40 procent som svarar att de inte skulle ha genomfört projektet utan 

stöd från VGR, medan 44 procent skulle ha genomfört projektet men i mindre omfattning. 

Frågan visar därmed att VGR-medlen har haft en betydelse för genomförandet av 

programmet samt därmed även på strategin.  

De fria kommentarerna handlar bland annat om att projekten berör frågor som aktören 

arbetar med så insatsen hade kanske ägt rum ändå men med annat stöd eller i långsammare 

takt:  

”pengar är oftast en förutsättning. Kanske hade det gått att hitta andra 

pengar men närhet och flexibilitet som VGR uppvisar, är viktigt.” 

”Vi tycker att det här är en viktig fråga och det ingår i vår organisations mål 

att arbeta för marina näringar. Vi hade inte kunnat genomföra det på den 
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här skalan utan projektstödet men vi hade ändå bedrivit programverksamhet 

för dessa viktiga frågor.” 

 

Figur 6: Hade ni genomfört projektet utan stöd från Västra Götalandsregionen? (N=25) 

 
Källa: Utvärdering programmet Hållbara maritima näringar 2016-2020.  

 

Avslutande kommentarer 
Sammanfattningsvis säger underlagen på att vissa, om än inte alla, mål i programmet 

hållbara maritima näringar 2016-2020 kom att nås vid avslut. Vissa av målen var avhängigt 

externa faktorer vilket därmed påverkar måluppfyllelsen eftersom förutsättningar ändrades.  

 

Beslutade projekt inom ramen för programmet bedöms ha bidragit till att skapa samt lägga 

grund för långsiktiga resultat särskilt inom områdena Maritima livsmedel samt Maritima 

operationer och teknologi. Här lyfts till exempel beslut om projektstöd till Maritima 

Klustret, SWEMARC, Kristinebergs Marina forsknings och Innovationscenter, 

Vänersamverkan samt Lighthouse som viktiga plattformar för samverkan som programmet 

har som ett mål. Plattformarna har också en roll i att samverkan mot EU sker genom dessa. 

Andra viktiga noder som lyfts är bland annat Offshore Väst och Innovatum. Vad gäller 

områdena för Turism och rekreation samt Maritim bioteknik återstår en del arbete enligt 

underlagen.  

 

Påverkansarbete är centralt och en del av inriktningen. Här visar underlagen att man jobbat 

aktivt med detta både nationellt som internationellt. Västra Götalandsregionen har här 

arbetat tillsammans med andra aktörer inom det maritima området. Det finns många 

betydande avtryck inom området, främst att den svenska regeringen tog en nationell 

maritim strategi samt bildandet av ett västsvenskt maritimt kluster med flaggskepp som 

Lighthouse, Innovatums maritima satsning, Kristinebergs satsning, SWEMARC samt 

insatserna för havsbaserad vindkraft.  
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Av de projektägare som svarade på en enkät i samband med utvärdering av programmet 

bedömde 80 procent att de helt eller delvis uppnådde den förväntade målsättning som 

angavs i ansökan. I ljuset av att merparten anger att man inte skulle ha genomfört sin 

satsning utan stöd från VGR bedöms programmet ha haft en betydelse på genomförandet 

av strategin.   

En omvärldsanalys för perioden 2021-2022 gällande det maritima klustret i Västsverige 

lyfter nuläget för de prioriterade områdena inom det maritima klustret. Även om det sedan 

2020 inte finns ett tydligt VGR-program endast med fokus på hållbara maritima näringar, 

lyfts det maritima området inom Stärka innovationskraften, då specifikt under områdena 

Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi samt Framtidens mobilitet.  
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Skriftligt material  
Uppföljningen baseras på ett antal skriftliga underlag. Dessa är:  

 Att sjösätta en klustersatsning, En utvärdering av det maritima klustret 

Västra Götaland (2016) 

 Detaljbudgetar för regionutvecklingsnämnden respektive miljönämnden 

(2015-2022)  

 En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö (2015)  

 Handlingsprogram för hållbara maritima näringar 2016-2020  

 Maritim strategi för Västra Götaland (2008 respektive 2015)  

 Maritima kluster i Västra Götaland (2012) 

 Maritima klustret i Västsverige Omvärldsanalys 2021-2022 (2022) 

 Maritima sektorn i Västra Götaland 2007-2015 (2018) 

 Uppföljning av handlingsprogrammet för hållbara maritima näringar 

(2017, 2018, 2019 resp. 2020) 

 Utvärdering av programmen för hållbar utveckling, Bilaga 6: Programmet 

för Hållbara maritima näringar 2016-2020 (2021) 

 Utvärdering av Västerhavsveckan, En utvärdering av processer, resultat 

och framtider (2019) 

 Utvärdering av Swemarc med fokus på den verksamhet som finansieras av 

VGR (2018) 

 Utvärdering av Offshore Väst – en utvärdering av nytta, resultat och 

effekter (2018)  

 Årsredovisningar för regionutvecklingsnämnden respektive miljönämnden 

(2008-2022) 

Merparten av rapporterna återfinns på www.vgregion.se alternativt 

www.vgregion.se/analysportalen. Vidare återfinns även några rapporter på 

www.maritimaklustret.se.   
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