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1 Sammanfattning
Swedish Mariculture Research Centre (hädanefter SWEMARC) är ett nationellt centrum vid
Göteborgs universitet för marin vattenbruksforskning. Centrumet har drivits sedan 2016.
En viktig del utgörs av verksamheten som tidigare drevs vid Vattenbrukscentrum Väst.
Sedan 2016 medfinansierar Västra Götalandsregionen SWEMARC. 2017 var SWEMARCs
första verksamhetsår sedan invigningen 2016.
Kontigo har på VGRs uppdrag utvärderat den verksamhet som bedrivs av SWEMARC med
finansiering från VGR med särskilt fokus på det stöd som går till företagare och
entreprenörer inom maritimt vattenbruk. Utvärderingen av VGRs finansiella stöd till
SWEMARC motiveras delvis av tankarna på att den projektfinansiering som hittills varit
formen för VGRs stöd skall kunna omvandlas till ett mer långsiktigt verksamhetsbidrag. En
del i utvärderingen rör därför om det är rimligt att SWEMARC får ett långsiktigt
verksamhetsbidrag från VGR. Kontigos materialinsamling har bestått av intervjuer med
bland annat verksamhetsansvariga, forskare, företagare och andra samverkanspartners och
intressenter till SWEMARC. Underlaget består också i den dokumentation som Göteborgs
Universitet och VGR har tillgängliggjort.
Kontigos sammanfattande bedömning är att SWEMARC är ett väl etablerat centrum präglat
av en stark forsknings- och kunskapsmiljö med koppling till nationell och internationell nivå.
SWEMARCs verksamhet är tydligt kopplat till regionala strategier, samt även internationella
så som Agenda 2030. Det finns en tydlig fokus på tillämpning där man arbetar utifrån två
huvudperspektiv: systemperspektivet som mer har fokus på samhälleliga förutsättningar
(som lagstiftning, tillståndsgivning och attityder) men också kunskapsutveckling vad gäller
exempelvis tekniker, arbetssätt och arter till mer direkt stöd för näringen samt enskilda
företagare och entreprenörer. Vidare arbetar SWEMARC på olika sätt för att underlätta
förutsättningar och tillståndsgivning för en utveckling av vattenbruk som näring.
Kontigo uppfattar att det finns utvecklingsbehov i arbetet kring stödet till företag och
entreprenörer. Utifrån de företagsintervjuer vi genomfört får vi bilden av att
näringslivsaktörer i mer begränsad utsträckning ser den direkta affärsrelaterade nyttan och
relevansen av det stöd och den kunskapsförmedling som SWEMARC erbjuder. SWEMARC
förknippas i stor utsträckning med akademisk forskning och kunskapsutveckling men inte
direkt till innovationer som kan nå en marknad.
Kontigo bedömer utifrån utvärderingen att verksamheten som SWEMARC bedriver idag,
dvs att utveckla potentialen i ett maritimt vattenbruk, är lämplig till att erhålla en mer
långsiktig finansiering i form av verksamhetsbidrag från VGR. Detta baserar vi delvis på
VGRs tidigare kontinuerliga finansiella stöd till att utveckla vattenbruk som näring sedan
2012 (då Vattenbrukscentrum Väst etablerades). Vidare ligger verksamheten i linje med
regionens RUS (VG 2020) och verksamheten är också en del i genomförandet av den
maritima strategin och det maritima handlingsprogrammet för Västra Götaland. Något som
också motiverar en mer långsiktig form för finansiering. Samtidigt ser vi att det finns
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utvecklingsbehov och förbättringsmöjligheter som behöver tas om hand som en del i den
fortsatta utvecklingen av verksamheten.
Kontigos förslag och rekommendationer rör huvudsakligen målgruppen för utvärderingen,
företagare och entreprenörer med anknytning till maritimt vattenbruk. De
utvecklingsområden vi ser är:


Mer konkreta mål och indikatorer har potential att tydliggöra mervärdet av SWEMARCs
arbete till utvecklingen av vattenbruket. Vi ser att en bättre uppföljning av VGR kan göras
kring hur SWEMARC mer konkret bidrar till utvecklingen av vattenbruk i Sverige, genom
tydligare delmål och indikatorer. SWEMARC arbetar från ett tvärvetenskapligt perspektiv
där man både har en systemutvecklande roll samt en näringslivsutvecklande roll.
Insatserna kan här vara av olika slag och omfatta insatser som är allmänt
kunskapshöjande till mer arbete tillsammans med enskilda företag och entreprenörer. Vi
ser att indikatorer och mål för den primära målgruppen företagare/näringsidkare kan
konkretiseras.



Att bättre balansera akademisk kunskapsutveckling med tillämpning i affärsutveckling och
kommersiell verksamhet. Å ena sidan visar utvärderingen att företagare och näringsidkare
uppskattar SWEMARCs starka fokus på kunskapsförmedling och forskning. Å andra sidan
förknippas detta i många fall med just akademisk kunskapsutveckling framför tillämpning
i affärsutveckling och kommersiell verksamhet. Vi ser att det finns potential i SWEMARCs
arbetssätt att tydligare länka stödet till företagare genom en starkare inriktning på
kommersialisering inom den kunskapsbaserade utvecklingen, som således kan leda till
mer konkreta affärer och produkter. Kompetens inom affärskunskap och dylikt kan
antingen stärkas inom SWEMARC eller genom att kopplingar till aktörer med sådan
kompetens knyts till SWEMARC inom VGRs innovationssystem.
Vidare ser vi att SWEMARC i sin kommunikation kan stärka bilden av den
affärsorienterade nyttan gentemot näringen. En bild av SWEMARC som en aktör aktiv i
samtliga faser i ett innovationsförlopp från kunskapsutveckling och idégenerering till
affärs- och produktutveckling och kommersialisering. Detta exempelvis genom en
utvecklad kommunikation och paketering av såväl SWEMARCs erbjudande som konkreta
resultat och nytta för näringen.



Vi ser att arbetet med de horisontella perspektiven som jämställdhet och integration kan
stärkas i SWEMARCs verksamhet. VGR och GU har i sin verksamhet prioriteringar inom
dessa områden och vi ser därför att det är viktigt att synliggöra och uppmärksamma hur
man förhåller sig till de horisontella principerna även i SWEMARCs arbete. Inte minst i
arbetet med innovation och förnyelse är det avgörande att fånga upp idéer och
engagemang oavsett kön, etnicitet och ålder.
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2 Inledning
2.1 Bakgrund
Swedish Mariculture Research Centre (hädanefter SWEMARC) är ett forskningscenter vid
Göteborgs universitet. SWEMARC syftar till att bidra till en bärkraftig, kunskapsbaserad
vattenbrukssektor i regionen med ett av flera mål att fler hållbara vattenbruksföretag
startar i Västra götaland. Regionutvecklingsnämnden medfinansierade under 2012–2016
Vattenbrukscentrum Väst, en verksamhet som nu är en del av SWEMARC. Sedan 2016
medfinansierar Västragötalandsregionen SWEMARC och 2017 var SWEMARCs första
verksamhetsår sedan invigningen 2016.
Forskningscentrumet tar sin utgångspunkt i att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål
(Sustainable Development Goals, SDG) med fokus på transdisciplinär forskning i samverkan
med myndigheter, näringen och allmänheten. SWEMARC vänder sig till flera målgrupper
däribland företagare och entreprenörer med anknytning till marint vattenbruk. Andra
målgrupper är tjänstemän, politiker, forskare och studenter inom Västra Götaland samt
allmänheten.
Satsningen utgör en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin VG2020 och
har främst bäring på den del av strategin som avser att stimulera nationella och
internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation. Satsningen
finansieras genom programmet för hållbara maritima näringar som i sin tur tar sin
utgångspunkt i regionens maritima strategi.

2.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med utvärderingen är att belysa och granska den verksamhet som har genomförts
inom SWEMARC med finansiering av Västra Götalandsregionen med fokus på insatser
gentemot företagare och entreprenörer samt utvecklingen av vattenbruksföretag ur både
ett process- och resultatperspektiv. Verksamheten är en fortsättning är en fortsättning på
den verksamhet som drevs vid Vattenbrukscentrum Väst. Utvärderingen ska vara en del av
underlaget för beslut om huruvida verksamheten föreslås tilldelas verksamhetsbidrag från
2019. I rapporten beskrivs och värderas SWEMARC utifrån följande utvärderingsfrågor som
formulerats av VGR:
Relevans och effektivitet


I vilken utsträckning är målen relevanta i förhållande till behov, problem och frågor
som finns för målgrupperna, med särskilt fokus på målgruppen företagare och
entreprenörer?



I vilken utsträckning motsvarar genomförandet och dess resultat och effekter
målgruppernas behov och problem, med särskilt fokus på målgruppen företagare
och entreprenörer?



I vilken utsträckning är satta mål uppnådda och förväntade aktiviteter genomförda?



Hur ser verksamhetens insatslogik ut specifikt kopplat till målet att få fler hållbara
vattenbruksföretag att starta i Västsverige?
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I vilken utsträckning är önskade effekter uppnådda till rimlig kostnad?

Nyttiggörande och spridning


I vilken utsträckning och på vilket sätt har genomförandet skapat ett mervärde för
de aktörer som deltar i aktiviteter?



I vilken utsträckning har forskningen som bedrivs och på vilket sätt har denna kunnat
nyttiggöras i företag och/eller entreprenörer?



Har verksamheten lett till att företag utvecklas eller startas?



I vilken utsträckning når forskningsresultat ut till aktörer som är verksamma inom
marint vattenbruk?



På vilket sätt säkerställs den regionala nyttan av verksamheten?



I vilken utsträckning bedriver SWEMARC samverkan med andra aktörer inom marint
vattenbruk (regionalt, nationellt och internationellt)?

Generella perspektiv


I vilken utsträckning beaktar SWEMARC de generella perspektiven i sin verksamhet?



På vilket sätt bidrar den kunskap och forskning som genereras till ett hållbart marint
vattenbruk?

Koppling till övergripande styrdokument


I vilken utsträckning har projektet bidragit till genomförandet av den maritima
strategin och VG2020s prioriterade fråga?



I vilken utsträckning har projektet bidragit till genomförandet av de mål som anges i
programmet för hållbara maritima näringar?

2.3 Metod
Kontigos utvärdering baseras på materialinsamling i följande delar:
Deskresearch
En viktig del av utvärderingen har varit att sammanställa och gå igenom projektets
lägesrapporter och övrig dokumentation från genomförandet, exempelvis underlag kopplat
till aktiviteter. Särskilt som Kontigo inte haft möjlighet att följa projektet från start
2016/2017, utan kommit in i rollen som utvärderare först under 2018.
Intervjuer med verksamhetsansvariga och forskare
Kontigo har genomfört kvalitativa intervjuer med verksamhetsansvariga och forskare på
SWEMARC för att få en fördjupad förståelse för verksamhetens genomförande samt en
praktisk förståelse för process och resultat. Genom intervjuerna vill vi särskilt få en bild av
hur centrats samverkan och nätverk inom och utanför de egna organisationerna ser ut, få
en fördjupad praktisk förståelse för insatslogiken samt studera hur centrat arbetar med att
nå ut med sina forskningsresultat och säkerställa samhällsnytta/kommersialisering av
forskningsresultaten.
Intervjuer med företagare
Sammanlagt har 12 semistrukturerade telefonintervjuer genomförts med företagare som
valts ut av SWEMARC. Vissa av dessa företag är enpersonsverksamheter, andra samverkar
med SWEMARC i forskningsprojekt samt en del är verksamma inom bisysslor ofta i
kombination med turistevenemang.
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Intervjuer med samverkansaktörer (branschorganisationer, myndigheter och kommuner)
Vid sidan av verksamhetsansvariga och företag har vi även intervjuat myndigheter och
intresseorganisationer med koppling till vattenbrukssektorn. Kontigo har även genomfört
intervjuer med representanter på myndigheter så som Jordbruksverket och Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) med flera. I denna intervjudel har vi även intervjuat ansvariga på
Vattenbrukscentrum Ost och Norr.
Intervjuer med politiker och tjänstemän regionalt
Vidare har vi genomfört intervjuer med ett urval av politiker och tjänstemän på Västra
Götalandsregionen samt tjänstemän på Länsstyrelsen som varit involverade i initieringen
eller genomförandet av Vattenbrukscentrum Väst och/eller SWEMARC. Detta kan handla
såväl om personer som varit drivande i satsningen och som varit motståndare till eller
skeptiska till satsningen. Syftet har bland annat varit att få en bild av hur politiken ser på
det syftet med SWEMARC samt de resultat som SWEMARC kan visa.
Totalt har 35 intervjuer genomförts, varav 12 intervjuer med företagare och entreprenörer.

2.4 Läsanvisning
Rapporten är disponerad som följer: I detta första kapitel har kort redogjorts för Kontigos
uppdrag, metod och material. I kapitel två beskrivs den verksamhet, SWEMARC som ska
utvärderas. I kapitel tre redogörs för SWEMARCs policykoppling. I kapitel fyra redogörs för
utvärderingens resultat kopplat till de utvärderingsfrågor som VGR har identifierat. I kapitel
fem summeras utvärderingen i en SWOT samt redovisas förslag och rekommendationer till
en utveckling av verksamheten.
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3 SWEMARCs verksamhet
3.1 Inledning
Vid 2050 förväntas jordens population överskrida 9½ miljarder människor. En stor utmaning
blir att producera näringsriktig mat till jordens befolkning på ett miljövänligt sätt. Jordens
yta består idag till 71% av vatten, varav det mesta är hav. Större delen av dagens
matproduktion sker idag på land och havet anses vara en stor outnyttjad resurs, som har
stor potential att öka vår matproduktion. Det kommersiella fisket är redan hårt utnyttjat,
därför är vattenbruket en angelägen lösning för att hållbart möta en ökad efterfrågan på
fisk och skaldjur. SWEMARCs övergripande målsättning är att genom tvärvetenskaplig och
samhällsengagerad forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt.
Under 2016 beslutade Göteborgs Universitet om en omfattande satsning på
vattenbruksrelaterad forskning i minst sex år framåt genom att instifta SWEMARC, ett av
sex centrumbildningar inom GU som arbetar med de stora, globala samhällsutmaningarna.
SWEMARC har fått 50 miljoner av de totalt 300 miljoner som satsningen erhållit.
Centrets primära funktion är att samordna och synliggöra vattenbruksrelaterad forskning i
västra Sverige, med utgångspunkt i den forskning som bedrivs inom GU. Målet är att
fortsätta det nationella samarbetet med andra vattenbrukscentrum samt alla vattenbrukets
aktörer inom Västra Götaland, som en del i SWEMARC.
En viktig del i SWEMARC är den verksamhet som bedrivits av Vattenbrukscentrum Väst
(VBCV) som sedan 1 april 2016 ingår i SWEMARC. Den tidigare verksamheten vid
Vattenbrukscentrum Väst (VBCV) har sedan 2010 varit en central samverkansplattform
(startat 2010) mellan forskning, näringsliv och myndigheter. Det övergripande målet har
varit att utveckla en ”hållbart, kunskapsbaserad och bärkraftig marin vattenbrukssektor i
Västra Götaland”. VBCV tillsammans med Vattenbrukscentrum Norr samt
Vattenbrukscentrum Ost har arbetat tillsammans för att uppfylla regeringens vision om
”Det växande vattenbrukslandet” den Nationella strategin och handlingsplanen för svenskt
vattenbruk – En grön näring på blå åkrar (2012, 2015).

3.2 Framväxten av SWEMARC
Forskning kring utveckling av marint vattenbruk har existerat under många år i regionen
men varit splittrad på olika institutioner vid Göteborgs Universitet. I en utredning från
regeringen 2009 om det växande vattenbruket, identifierades GU och SLU som ledande
aktörer nationellt vilket föranledde en mer riktad satsning.1 I och med att GU och SLU fick
gemensamt ansvar för arbetet med vattenbruk – GU för marint vattenbruk, dvs.
saltvattensbaserat dito – konstaterades att mycket befintligt arbete redan skedde inom GU.
Däremot såg man behov av en centrumbildning, vilket föranledde bildandet av
Vattenbrukscentrum Väst inom den naturvetenskapliga fakulteten. Centrat startade 2011,
1 SOU 2009:26, Det växande vattenbrukslandet.

(http://www.svensktvattenbruk.se/download/18.7bbb6f8314e22444e2e23864/1435150846476/2009+SOU+
2009+Det+v%C3%A4xande+vattenbrukslandet.pdf, tillgått 18-05-16)
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och 2012 gavs stöd från VGR med fokus på tillgängliggörandet av forskningen specifikt för
näringsliv och entreprenörer.
UGOT Challenges är en forskningssatsning där Göteborgs universitet investerar totalt 300
miljoner kronor i sex tvärvetenskapliga forskningscentrum. Satsningen initierades av
Göteborgs Universitet under 2013-2014 och ledde till att av 107 intresseanmälningar
valdes slutligen sex initiativ ut. UGOT Challenges pågår i sex år med start 2016.
Utgångspunkten för satsningen var insikten att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning
för att möta dagens globala samhällsutmaningar. De valda forskningsområdena spänner
över ett flertal forskningsfält och discipliner. Vissa initiativ är nya, andra utgår från tidigare
forskningsstrukturer som utvidgats till följd av samhällsutmaningsperspektivet. SWEMARC
är ett sådant exempel som är en gemensam ansträngning från Vattenbrukscentrum Väst
och två stora forskningsanslag från MISTRA kopplat till alg- respektive fisk- och
skaldjursodling och innebär en både breddad och fördjupad verksamhet med fokus på
vattenbruk.

3.3 SWEMARC – syfte och inriktning
3.3.1 Målgrupp, vision, syfte och mål
SWEMARC arbetar mot en rad målgrupper, där den primära målgruppen för denna
utvärdering är företagare och entreprenörer med anknytning till marint vattenbruk (odling
av fisk, skaldjursarter eller alger, framställning av foderingredienser, vidareförädling av
odlingsprodukter mm.). Därutöver arbetar SWEMARC med målgrupper som tjänstemän och
politiker, inom den offentliga myndighetssektorn och i kommuner; forskare och studenter
inom regionen: samt samverkan med andra utvecklingsprojekt (t ex NOMACULTURE); samt
allmänheten till vilka man sprider information om det maritima vattenbrukets möjligheter
på västkusten.
Den svaga utvecklingen och tillväxten inom svenskt vattenbruk sammanhänger enligt
SWEMARC till stor del med en misstro hos tillståndsgivar- och konsumentled som präglas av
en svag kunskap och förståelse för vattenbruket, och ibland även missinformation,
vilseledande eller felaktig information och ren mytbildning. SWEMARC har därför en stark
fokus på kunskapsöverföring, information och kommunikation till samhällsaktörer om
vattenbruket.
Syftet med SWEMARC är att fortsätta arbeta med problemställningar, metodutveckling och
informationsspridning som stödjer utvecklingen av ett hållbart marint vattenbruk. Särskilt
fokus under 2018 är bland annat att:


Ge råd och förmedla kunskap till företag och myndigheter



Utveckla utbildningar för såväl näring som entreprenörer och beslutsfattare



Skapa mötesplatser för forskare, näringsutövare och myndigheter med fokus på
olika vattenbruksrelaterade problemområden



Fortsätta arbetet med att ta fram kunskap om odling av "nya" marina arter bl.a.
havskatt och hummer
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Fortsätta forskning och utveckling av tekniker för landbaserad fiskodling i RASanläggningar2



Fortsätta forskning och utvärdering av nya alternativa, marina foderingredienser



Arbeta med integrerade odlingssystem till havs och på land med mål att utveckla
cirkulära modeller



Arbeta för att en testbädd, AKVAMARIN, för marin cirkulär ekonomi, där en
landbaserad infrastruktur för vattenbruket ingår, förverkligas



Fortsätta att påverka och sprida kunskap om hållbart vattenbruk i olika forum,
inkluderat myndigheter och beslutsfattare



Initiera, driva och delta i projekt

Vidare har följande aktivitetsmål satts upp för 2018:


Utarbeta former för projekt "Uppföljning" där 12 entreprenörer/etablerade
vattenbruksföretagare skall följas upp för kartläggning av problem och utmaningar
under etablering av marint vattenbruk (ges rådgivning och stöd)



Genomföra tre öppna workshops (alternativa foder inom vattenbruk, tekniker för
odling av havskatt, recirkulerande akvakultur system)



Medverka i Task-force vattenbruk3



Genomföra aktiviteter riktade mot politiker för initiering av översyn och utredningar
av lagstiftning



Publicera ny rapport på uppdrag av HaV



Samverka och ge råd till minst fem företag



Initiera och påbörja minst tre projekt i samverkan med näringen



Arrangera aktiviteter i Almedalen 2018



Arrangera och genomföra den 6:e nationella vattenbrukskonferensen våren 2018 i
samarbete med SLU



Delta vid minst fem andra externa evenemang (t ex workshops,
vetenskapsfestivaler, konferenser etc.)



Fortsätta arbetet för finansiering/etablering av en testbädd för marin cirkulär
ekonomi

De förväntade resultaten på kort sikt anges vara följande:


Kunskapsöverföring/information och kommunikation: vidareutveckla web-baserad
informationssida.



SWEMARCs medlemmar driver specifika frågor och organiserar möten för att
informera myndigheter, politiker, kommuner, allmänheten om vattenbruket



Sammanställer kunskapsbaserade underlag/rapporter som kan användas av
entreprenörer och myndighetsutövare.

2 Landbaserade, slutna anläggningar med recirkulerande vatten som gör det möjligt att ta hand om de

näringsämnen som kommer ut i vattnet.
3 Taskforce vattenbruk är en expertgrupp initierad av Maritima Klustret, där medlemmar från bland andra
SWEMARC ingår. Målet under 2018 har hittills varit att beskriva och problematisera de viktigaste
"flaskhalsarna" för en utveckling av hållbara, marina vattenbrukssystem, där ett delmål har varit att
organisera och hålla en öppen hearing om dessa "flaskhalsar" i riksdagen under våren 2018.
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Samverkan med vattenbrukets näringar/intresseorganisationer. En
samverkansgrupp med avnämare och representanter från VGR, Länsstyrelsen i
Västra Götaland och Fiskekommunerna med mera.



Arbeta med öppen, individuell kunskapsbaserad rådgivning och stödja flera
företagssatsningar som vill etablera marint vattenbruk inom regionen.



Centret driver och deltar i flera projekt tillsammans med förvaltningsmyndigheter,
kommuner, odlare av fisk och skaldjur och företag som bedriver foderutveckling.



SWEMARC arbetar med att fånga upp näringens behov av ny kunskap och
utveckling. Målet är att fler projekt ska initieras och drivas genom SWEMARCs
verksamhet.

Förväntade effekter på lång sikt består i etableringen av forskningscentrumet, och att detta
ska innebära en fortsatt kunskapsutveckling under en lång period framåt. SWEMARC ska
härvidlag bedriva ett långsiktigt arbete för etablerandet av en regional infrastruktur, en
pilotanläggning, för forskning och utveckling av marint vattenbruk (AKVAMARIN), med
målen att säkerställa:


En stabil och säker yngelproduktion av marina arter är en nödvändighet för en
utveckling av kommersiellt marin fiskodling något som saknas i regionen idag



Teknikutveckling av odlingssystem med kontrollerbara barriärer mellan
odlingsmiljön och yttre miljön



En testanläggning för forskning och kompetensutveckling inom områden så som
fiskars hälsa, näringsbehov, foder, tillväxt, könsmognad etc



En pilotanläggning med möjlighet till storskaliga tester som grund för expansion av
näringslivsutveckling inom sektorn.



En infrastruktur för test och utveckling av vattenbruk etableras inom de närmsta
åren som en utgångspunkt för företagsutveckling.



SWEMARCS tillväxtstimulerande åtgärder (rådgivning, projektsamarbeten,
informationsspridning) leder till att fler vattenbruksföretag startar/växer i
regionen

3.3.2 Organisation och struktur
SWEMARC inkluderar forskare från 4 fakulteter och 7 institutioner inom naturvetenskap,
statsvetenskap, juridik samt konst och design. SWEMARC har för närvarande 48
medlemmar vid GU som representerar kompetens från ovanstående fakulteter. Utöver
forskare och teknisk personal från dessa institutioner har även internationell expertis
rekryterats i form av gästprofessorer/adjungerade professorer. Sammantaget har den
verksamhet som bedrives vid Vattenbrukscentrum Väst getts ett bredare sammanhang i
och med integreringen i SWEMARC.
SWEMARCs organisation består av ett flertal olika grenar och verksamhetsgrupper, se figur
1 nedan.
Centrum för hav och samhälle är värdorganisation för SWEMARC under perioden 2016till
2022, eller så långt SWEMARC har GU‐intern finansiering, därefter förlängs värdskapet
ytterligare efter överenskommelse.
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Figur 1. SWEMARCs organisation

SWEMARC har organisation som inkluderar verksamhetsledare, ledningsgrupp, generalförs
amling samt en exekutiv
(verkställande) grupp som driver verksamheten enligt SWEMARCs handlings‐ och verksamh
etsplan inom SWEMARCs ekonomiska ramar.
SWEMARC:s verksamhetsledare ingår i Centrum för hav och samhälles ledningsgrupp, och a
djungeras till styrgruppen vid behov.
SWEMARCs ledningsgrupp är ansvarig för strategi, uppföljning och samordning av
SWEMARCs olika verksamheter. I ledningsgruppen är varje institution representerad med
en ordinarie ledamot och en suppleant. Även närvarande gästprofessorer samt den
exekutiva/verkställande gruppen, samt en doktorandrepresentant är en del av
ledningsgruppen.
Ansvariga för utförande och planering av verksamheten samt administrativa uppgifter inom
SWEMARC är den verkställande gruppen. Verksamma inom denna grupp är följande:




Kristina Sundell, på Institutionen för biologi och miljövetenskap, är
verksamhetsledare/föreståndare för SWEMARC.
Elisabeth Jönsson Bergman, Institutionen för biologi och miljövetenskap, är
forskningskoordinator.
Susanne Lindegarth, Centrum för Hav och Samhälle och Institutionen för marina
vetenskaper, samverkanskoordinator.
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Susan Gotensparre, Institutionen för biologi och miljövetenskap, kommunikatör
Maria Holmkvist, Centrum för Hav och Samhälle, kommunikatör.

Samverkanskoordinatorn har som uppgift att arbeta exekutivt inom SWEMARC i nära
samarbete med föreståndare/verksamhetsledare och ledningsgrupp och har ansvar för
genomförandet av beslutade aktiviteter enligt verksamhetsbeskrivningen. Utöver
föreståndare och samverkanskoordinator engageras övriga SWEMARC-forskare för att bistå
med rådgivning mot företag och myndigheter samt ingår i samverkansprojekt. Delar av
koordinatorstjänsten avsätts för koordinering av Nationellt Kompetenscentrum för
Vattenbruk (NKfV) som är GU:s och SLU:s gemensamma plattform för samverkan kring
forskning och utbildning inom vattenbrukssektorn.
Det finns även en generalförsamling som består av samtliga individer som är involverade i
projekt eller aktiviteter som är kopplade till SWEMARC. Generalförsamlingen kan beskrivas
som ett "öppet forum" med årliga möten för att säkerställa informations‐, kunskaps‐ och
erfarenhetsutbyte samt ett aktivt deltagande i utveckling och planering av SWEMARCS
verksamhet.
Vidare finns ett avnämarråd som består av representanter från regionala och lokala
styrande organ, vattenbrukets näringar och intressegrupper. Detta råd ska ses som ett
initiativ som utvecklas tillsammans med SWEMARCs verksamhet. Avnämarrådet träffar
ledningsgruppen minst 2 gånger per termin och deltar också i SWEMARCs årsmöte och
därmed i generalförsamlingen. Avnämarrådets ledamöter har också löpande, aktiva roller
och uppgifter i projektets forskningsområden (Research Areas, RA1‐RA6).
Till SWEMARC är också ett antal västsvenska forskare med anknytning till vattenbruket
kopplade via ett informellt medlemskap i SWEMARCs vetenskapliga råd. Det vetenskapliga
rådet samlas en gång per år för dialog och rådgivning. Medlemmarna representerar flera
olika organisationer och institutioner på GU, Chalmers, RISE, SLU, KTH, IVL och KVA.
SWEMARC har också en samrådsgrupp för att säkerställa den kontinuerliga dialogen med
vattenbrukets externa aktörer och att aktiviteterna motsvarar behovet hos intressenterna.
Gruppen består av representanter från:






Västra Götalandsregionen
Samförvaltningen Norra Bohuslän
Fiskekommunerna
Svensk Skaldjursodlings Producentorganisation
Länsstyrelsen i Västra Götaland

3.4 VGRs finansiering samt indikatorer och resultat
Kontigo har utifrån tjänsteutlåtanden och beslut från VGRs regionutvecklingsnämnd
sammanställt Vattenbrukscentrum Väst respektive SWEMARCs finansiering från
2012/2013-2015 respektive 2016 fram till 2018. Detta illustreras i figur 2 och 3 nedan kring
fördelning av finansiering mellan VGR, GU/UGOT-challenge samt även den totala
finansieringen per år.
Sammanfattningsvis visar dokumentationen att Vattenbrukscentrum Väst var finansierat
med relativt likvärdiga medel från VGR och GU. Sedan SWEMARC inrättats finansierar GU
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verksamheten med sammanlagt nästan 50 miljoner kronor under 6 år. Detta framkommer
från figur 3 där ca. 8.5 miljoner kronor/år har finansierats av GU medan VGR hittills har
finansierat med något under miljonen per år förutom 2018 då VGR finansierade ca. 1.2
miljoner kronor.
Figur 2. Vattenbrukscentrum Väst finansiering 2012/2013-2015.

Det vänstra diagrammet representerar finansieringen från VGR respektive GU medan det högra diagrammet
omfattar den totala finansieringen för respektive år.

Figur 3. SWEMARCs finansiering 2016-2018

Det vänstra diagrammet representerar finansieringen från VGR respektive UGOT-challenge medan det högra
diagrammet omfattar den totala finansieringen för respektive år.

Kontigo har även tagit del av de lägesrapporter och slutrapporter som skickats in till VGR
kring redovisning av indikatorer och resultat kopplat till VGRs finansiering. SWEMARC
redovisar även årligen sin verksamhet i en årsrapport till Göteborgs Universitet. SWEMARC
följer regelbundet upp indikatorerna i samband med den årsvisa rapporteringen till VGR.
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Det underlagsmaterial vi har tagit del av sträcker sig från 2012 till och med 2018. De
aktivitetsindikatorer kopplat till näringslivet som beskrivs från 2012/2013 inom ramen för
Vattenbrukscentrum Väst är följande:
1.

Antal företag och organisationer som får kvalificerad rådgivning.

2.

Antal företag som deltar i projekt för samverkan mellan företag och/eller
akademi, offentlig verksamhet, forskningsinstitut eller liknande.

Dessa indikatorer har även följt med i den organisatoriska förändringen under 2016 där
Vattenbrukscentrum Väst blev en del av den större och bredare plattformen SWEMARC.
Kontigo kan enligt underlaget konstatera att målsättningen kring indikator 1 har successivt
sänkts under perioden 2012/2013 till och med 2018, medan indikator 2 har varit konstant,
se figur 3. Det skall tilläggas att detta är endast målsättningen och inte utfallet.
Figur 3. Målsättningen inom näringslivskopplade indikatorer inom Vattenbrukscentrum Väst och
SWEMARC (2012-2018)

Kontigo har ej kunnat ta del av uppnådda resultat och effekter från verksamhetsår 2017
och framåt. Dock framkommer det från underlaget att en betydligt större andel företag har
tidigare deltagit i Vattenbrukscentrum Väst kring samverkan i jämförelse med att ta del av
rådgivningsinsatser, se figur 4.
Figur 4. Antal företag och organisationer som får rådgivning respektive deltar i projektet för
samverkan (målsättning och utfall)
Rådgivning

Samverkan
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Vidare kan det konstateras att målsättningen kring rådgivningsdelen i SWEMARC:s
verksamhet har, förutom 2014/2015, varit betydligt högre än utfallet, se figur 4. Detta
uppfattar Kontigo kan vara en förklaring till att målsättningen inom denna indikator har
ytterligare under 2017 och 2018 som illustreras i figur 3.
Indikatorn kopplat till antal privata och/eller offentliga företag eller organisationer som
samverkar i pågående eller nya projekt och aktiviteter har haft betydligt högre utfall än
målsättningen, se figur 4. Sammantaget får vi utifrån underlagsmaterialet bilden av att
SWEMARC (inklusive f.d. Vattenbrukscentrum Väst) gradvis har fått en större fokus på
samverkan än rådgivning.

3.5 SWEMARC som kunskaps- och innovationsmiljö
I detta avsnitt redovisas vår förståelse av SWEMARC som kunskaps-och innovationsmiljö
och den insatslogik som ligger till grund för verksamheten.
SWEMARC består av två huvudsakliga delar: Forskning- och kunskapsutveckling och Impact
(samverkan) (se figur 1 ovan). Forskningsdelen består i sin tur av sex forskningsområden:


Ramverk/struktur för vattenbruk,



Lagar, regler och juridik,



Marina vattenbrukssystem,



Foderutveckling,



Produktutveckling



Socioekonomiska effekter eller samhällseffekter.

De sex forsknings- och kunskapsområdena ovan uttrycker sammantaget uttrycker en
helhetssyn på arbetet med att utveckla formerna för ett marint vattenbruk. För forskningen
och kunskapsutvecklingen finns två effektmål:


Öka antalet utbildade vattenbruksforskare



Bidra med kunskap till det internationella forskarsamfundet.

Impact-delen kan i sin tur beskrivas i termer av insatser och aktiviteter med inriktning på
fyra olika effektmål. Dessa handlar om:
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Ökad kunskap för biologi och teknik;



Ökad kunskap för miljö- och hälsoeffekter av skaldjur;



Identifiera hindrande faktorer för expansion;



Stödja etablering, innovation och tillväxt inom näringen

De två delarna av SWEMARCs verksamhet ska inte ses som separata verksamheter utan
som delar i en sammanhängande kunskaps- och innovationsmiljö. Den insatslogik som
ligger till grund för utformningen av SWEMARCs verksamhet baseras på att satsningarna på
forskning och kunskapsutveckling är integrerade med satsningarna på kunskapsöverföring
och tillgängliggörande. Vi sammanfattar detta i figur 3 nedan.
Satsningarna på forskning och kunskapsutveckling samt tillgänglig- och nyttiggörande
(impactdelen) ska stödja och gynna varandra. Forskningen och kunskapsutvecklingen har en
output som består av kunskap, analys, och utveckling av teknologier, tekniker, foder,
kartläggningar av strukturella hinder och juridiska förutsättningar, attityder till etablering av
vattenbruk, etcetera. Detta ska förutom att leda utvecklingen av SWEMARC som ledande
forsknings- och kunskapsmiljö även kunna omsättas till kunskapsspridning, tillämpningar,
samt stöd och rådgivning för utvecklingen näringen i det andra delen av verksamheten, dvs
Impact-delen.

Figur 4. SWEMARC som innovationsmiljö – två delar som stöder varandra. Källa: Kontigo

Samtidigt har forskningen inom SWEMARC en tillgång till empiri och storskalig
hypotesprövning med det samarbete och dialog som sker med enskilda företag och
entreprenörer och med näringen som helhet och som sker i impact-delen. En
intervjuperson som är aktiv inom SWEMARC säger:
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”Allmänheten tjänar ju på att man på sikt kommer få lokalt producerad
livsmedel. Hummer eller alger eller regnbågslax som är producerat på ett
hållbart sätt. Det är den stora nyttan för samhällen. Plus att det ger
arbetstillfällen. Sen får vi som forskare en möjlighet att omsätta idéer i
praktiken. Inte bara på försöksplan utan i mer industriell skala. Likaså kan det
finnas på sikt, ett intresse för företagen att gå in med pengar i forskningen
också. Så det ser jag som viktigt för sikt, för industrin ska ju på ngt sätt betala
tillbaka till forskningen.”
En viktig del grund för SWEMARC som kunskaps- och innovationsmiljö är den helhetssyn på
utvecklingen av ett marint vattenbruk som verksamheten baseras på. Vilket kommer till
tydligt uttryck i de sex prioriterade områden som ger en ram för den forskning och
kunskapsutveckling som SWEMARC bedriver. Forskningsområdena (se ovan) rör såväl
socioekonomiska och samhällseffekter som marina vattenbrukssystem.
Den helhetssyn som ligger till grund för verksamheten innebär också att ett
tvärvetenskapligt angrepps- och arbetssätt blir nödvändigt för att hantera de globala
utmaningar som ligger till grund för formeringen av SWEMARC. Bilden från vårt
underlagsmaterial är att detta i hög grad präglar det arbete som genomförs inom ramen för
SWEMARC. Ett arbetssätt som även baseras på samarbete med företagare i konkreta
projekt som grund för en gemensam kunskapsutveckling som genererar nytta inte bara för
företagaren utan också för forskarna.
Ser vi till impact-delen eller insatser för tillgängliggörande är det tydligt SWEMARC arbetar
med att främja utvecklingen av vattenbruk som näring utifrån två huvudspår. Insatser
gentemot entreprenörer och företagare rör mer insatser på kort sikt som ska kunna leda till
mer omedelbar nytta. Insatser för att utveckla vattenbruksnäringen och vattenbruksföretag
mer generellt har mer av ett systempåverkande perspektiv.
Båda kommer till tydligt uttryck i SWEMARCS verksamhet som ur ett helhets- och
tvärvetenskapligt systemperspektiv arbetar med såväl insatser mot enskilda entreprenörer
och företagare samt insatser som handlar om att skapa förutsättningar för utvecklingen av
vattenbruksnäringen mer generellt (vilket kan omfatta insatser vad gäller exempelvis
lagstiftning och kunskapsförmedling och attitydpåverkan vidare i samhället). För en
redovisning av utvärderingens resultat menar vi att det är angeläget att synliggöra båda
dimensionerna av SWEMARCs verksamhet som syftar till att utveckla vattenbruk som
näringsgren.
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4 Strategier och styrdokument
En del i utvärderingen rör en bedömning av hur SWEMARC förhåller sig till den regionala
utvecklingsstrategin (VG2020) och Handlingsprogram för hållbara maritima näringar 20162019 samt andra styrdokument som Agenda2020.

4.1 VG2020
Kontigo har utifrån utvärderingens resultat gått igenom de 32 målområden som tas upp i
VG 2020. Satsningen knyter an till flera av de utpekade målområdena. I synnerhet om vi
utgår från de övergripande mål som finns för satsningen, men även gällande effektmål
samt genomförda och planerade aktiviteter inom ramen för projektet. Vi har sammanfattat
detta i fyra matriser för respektive huvudområde i VG2020.
Figur 5. En ledande kunskapsregion

Områden i VG 2020

Kommentarer

Ett gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande

Projektet har bäring på alla tre punkter främst på punkt 2
men även punkt 1 och 3.

1. Stimulera ökat entreprenörskap och
intraprenörskap

Swemarc arbetar särskilt med bäring på punkt 3 genom att
skapa samverkan mellan näringslivet och offentliga
satsningar. Projektets koppling med vattenbrukets näringar
och intresseorganisationer är en viktig del. SWEMARC
och har som stöd i verksamheten en samverkansgrupp med
representanter från VGR.

2. Skapa starka förutsättningar för att
förverkliga idéer och starta företag

3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga
små och medelstora företag
Projektet arbetar med ett flertal aktörer, tillhandahåller
rådgivning och kunskapsöverföring, för att främja att idéer
och företag utvecklas på bäst sätt. Arbetet med
regelförenkling syftar långsiktigt till att främja utvecklingen
av företag

Internationell konkurrenskraft genom
regional kraftsamling kring styrkeområden
1. Attrahera fler studenter och forskare och
öka utbytet med omvärlden
2. Positionera internationellt
konkurrenskraftiga
forsknings- och innovationsmiljöer
3. Utveckla test- och demonstrationsarenor
där nya idéer omsätts till praktik
4. Stimulera internationella allianser och
samarbeten inom forskning och innovation

Satsningen har bäring på alla punkter, särskilt på punkt 2.
SWEMARC är tillsammans med Vattenbrukscentrum Norroch Ost en del av regeringens vision om Sverige som "det
växande vattenbrukslandet".
SWEMARC driver och koordinerar ett flertal forsknings-och
näringskopplade projekt på nationell och europeisk nivå,
vilket har bäring på såväl punkt 2 och 4
Kopplat till punkt 1 genomförs även ett flertal doktorandoch masterkurser kopplat till marint vattenbruk., samt
akademiska utbyten med internationella gästforskare.
Projektet arbetar med punkt 3 med den övergripande
långsiktiga strategin att arbeta för att en testbädd för marin
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5. Stärka den stödjande infrastrukturen för
en ledande kunskapsregion

cirkulär ekonomi. Målet är att etablera en landbaserad
infrastruktur för vattenbruket som skall fungera som en
språngbräda för företagsutveckling, vilket även rör punkt 5.

Figur 6. En region för alla

O mråden i VG 2 0 2 0

K ommentarer

Bryta uta nf örs ka p och s eg reg a ti on och
s tä rka koppl i ng a rna m el l a n utbi l dni ng och
a rbets l i v

Detta område är ej prioriterat i SWEMARCs arbete.

1. Skapa en sammanhållen arena för ungas
möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer

Projektet arbetar delvis mot punkt 2 genom att öka kunskapen bland
entreprenörer och företagare kring hur man startar en
vattenbruksverksamhet, vilket kan uppfattas som ett sätt att skapa
kontaktnät, och matcha aktörer med varandra.

2. Kraftsamling på ökad samverkan mellan
eftergymnasial utbildning och arbetslivet

Vilket i sig kan bidra till att minska gapet mellan utbildning och
arbetslivet.

3. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för
barn och ungdom
4. Lösa urbana utmaningar i de större städerna

Li vs l å ng t l ä ra nde f ör öka d del a kti g het och
konkurrens kra f t
1. Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och
avhoppen från skolan ska minska
2. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden
genom vägledning och validering
3. Effektiv kompetensförsörjning och livslångt
lärande i företag och organisationer

SWEMARC har delvis detta område i fokus, främst med bäring på
punkt 4. SWEMARC syftar till att skapa "en struktur för kontinuerlig
dialog kring kompetensförsörjningsbehov med strategiskt
betydelsefulla branscher".
I detta fall uppfattar Kontigo att vattenbruket är en strategiskt viktigt
bransch som på lång sikt har potential att skapa många jobb.
SWEMARCs delaktighet i Nationellt Kompetenscentrum för
Vattenbruk (NKfV) kring samordning av forskning, utbildning och
kompetensutveckling inom vattenbrukssektorn bidrar konkret till
punkt 4.

4. Utveckla samordning inom utbildningssystemet
för att möta framtidens kompetensbehov

Ti l l g å ng ti l l kom m uni ka ti on f ör a rbete,
utbi l dni ng och l i vs kva l i tet

Kontigo bedömer att satsningen inte konkret bidrar till någon av de
fyra punkterna.

1. Investera i transportinfrastruktur som
driver regional och nationell utveckling
2. Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme
när det gäller kvalitet och hållbarhet
3. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för
alla och som främjar hållbarhet
4. Utveckla en regional framtidsbild som stödjer
hållbar utveckling i Västra Götaland
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Figur 7. En region där vi tar globalt ansvar

O mråden i VG 2 0 2 0

K ommentarer

Ett res urs ef f ekti vt s a m hä l l e m ed m i ns ka d
kl i m a tpå verka n

Kontigo bedömer att SWEMARC kopplar an till främst punkt 3 och 4.

1. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande
på utveckling av hållbara lösningar
2. Genomföra fler breda överenskommelser för
hållbar utveckling i Västra Götaland
3. Göra Västra Götaland till modell för hållbar
landsbygdsutveckling och samspel stad/land
4. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka
globalt via affärsdriven miljöutveckling

Hå l l ba r kons um ti on s om dri ver a ns va r,
utveckl i ng och i nnova ti oner
1. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och
kommunicera hållbara värderingar
2. Samverka kring inköp som driver hållbar
utveckling, innovation och lokal utveckling

SWEMARC bygger sin vision delvis på att arbeta med integrerade
odlingssystem till havs och på land och således utveckla cirkulära
modeller. En del av detta är att starta upp en testbädd för marin
cirkulär ekonomi. SWEMARC bidrar därav direkt till punkt 3 kring
fortsatt utveckling av lokala och närproducerade livsmedel samt
kring att bidra till bra villkor för lokal produktion och
livsmedelsförsörjning.
Det kan även nämnas att projektet har bäring på punkt 4 gällande
att främja kommersiella produkter och tjänster. Det långsiktiga
målet inom VBCV för SWEMARC är att arbeta för en regional
infrastruktur/pilotanläggning för forskning och utveckling av maritimt
vattenbruk. Motivet för detta är att en bra och stabil
yngelproduktion är av särskild vikt för utveckling av kommersiell,
marin fiskodling, något som saknas i regionen idag.

Kontigo bedömer att projektet bidrar till punkt 1 men inte 2.
SWEMARC arbetar strategiskt med punkt 1 genom att ett av
projektets effektmål handlar om att "öka kunskapen och förståelsen
kring de miljö- och hälsovänliga effekterna av att äta skaldjur.
Inom detta mål genomförs aktiviteter t ex möten med allmänheten
etc. Den webbaseradde informationssidan med 25 frågor och svar
om vattenbruket är en viktig del i att informera och föra en dialog
med myndigheter, politiker och allmänhet för att sprida
faktabaserad information om vattenbruket.
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Figur 8. En region som syns och engagerar

O mråden i VG 2 0 2 0

K ommentarer

En l eda nde kul turreg i on och ett ri kt
kul turl i v m ed f okus på ba rn, ung a och
del a kti g het

Kontigo bedömer att satsningen inte bidrar till någon av de två
punkterna.

1. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för
alla i hela Västra Götaland
2. Utveckla Västra Götaland som en plats där unga
möts, främja ungdomskultur

Öka t utbyte m ed och på verka n på
om vä rl den
1. Öka närvaro och påverkan nationellt och
internationellt
2. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang
och på att stärka besöksnäringen
3. Riva gränshinder och öka samverkan med Norge,
etablera region Oslo/Göteborg/Öresund

Kontigo bedömer att projektet bidrar främst till punkt 1. SWEMARC
som forskningscentrum ligger inom ramen för ett av sex centrum på
GU med fokus på globala samhällsutmaningar. SWEMARC har varit
drivande i framtagandet både av en Nationell strategi och
handlingsplan för Svenskt vattenbruk.
Samtidigt är ett av projektets effektmål att "bidra med
kunskapsöverföring till den internationella forskningsvärlden inom
vattenbruk". Detta sker genom internationella konferenser,
gästforskare, internationella utbildningar och studiebesök för att
utveckla allianser och partnerskap på den globala arenan.

4. Driva offensiva insatser för att etablera nya
arbetsplatser i Västra Götaland

Kontigos bedömning: SWEMARC arbetar främst inom ramen för det prioriterade området;
En ledande kunskapsregion - ”Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling
kring styrkeområden”. Vidare uppfattar vi även att SWEMARCs vision är att stimulera ökat
entreprenörskap och stärka förutsättningarna för idéer och företag att starta. I ett
strukturpåverkansperspektiv uppfattar Kontigo att SWEMARC även bidrar till; ”Ett gott
klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande”.
Vi bedömer att projektet delvis arbetar för; ”Livslångt lärande för ökad delaktighet och
konkurrenskraft” genom att på olika sätt engagera sig i kompetensförsörjningsfrågor, både
på regional och nationell nivå (genom bl.a. NKfV). Vi bedömer att satsningen inte direkt
arbetar för att främja en ledande kulturregion eller för att minska utanförskap. Genom
projek-tets starka fokus på att etablera en stark forskningsmiljö med koppling till regionala,
nationella och internationella aktörer bedömer vi även att SWEMARC bidrar till; ”Ökat
utbyte med och påverkan på omvärlden”.
Vidare arbetar man även aktivt kring attitydpåverkan för: ”Hållbar konsumtion som driver
ansvar, utveckling och innovationer”. Det kan även nämnas att SWEMARC arbetar för att:
Göra VGR till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel mellan stad och land
genom sin breda samverkan med en mångfald av aktörer inom regionen.

UTVÄRDERING AV VGRS FINANSIERING AV SWEMARC

22 (45)

4.2 Program för hållbara maritima näringar 2016-2019
Kontigo har även som del i utvärderingen av SWEMARC gått igenom de prioriterade
områdena (med delmål) i Handlingsprogrammet för hållbara maritima näringar 2016-2019.
Kontigo kan konstatera att satsningen bidrar till genomförandet av flertalet mål som anges i
programmet. Vi har sammanfattat detta I följande matriser nedan:
Figur 9. Prioriterat område 1: Havsförvaltning
Mål

K ommentarer

1. Ska pa i nnova ti va m odel l er f ör s a m verka n
kri ng koppl i ng en m el l a n ha vs f örva l tni ng och
nä ri ng s l i vs utveckl i ng på l oka l , reg i ona l och
na ti onel l ni vå .

SWEMARC arbetar både mot punkt 1 och 2 i verksamheten.

2. V ä s tra G öta l a nd ha r en l eda nde rol l i nom
kus t- och ha vs f örva l tni ng i N orden.

Genom SWEMARCs samverkansgrupp finns representanter från
VGR, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Fiskekommunerna, Tillväxt
Norra Bohuslän, näringen via Svensk Skaldjursodlings
Producentorganisation och Samförvaltning Norra Bohuslän.
Projektet genomför rådgivande möten med seniora
myndigheter/policy-makers för att öka kunskapen samt lyfta olika
frågor kring tillstånd, planering och näringslivsutveckling.
SWEMARC bidrar även mer övergripande till punkt 2 genom sitt
flernivåarbete inom området samt Göteborgs universitets
strategiska roll (tillsammans med SLU) vid nationellt
Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV).

Det finns tydliga synergier mellan SWEMARCs insatser och målen inom havsförvaltning i
handlingsprogrammet. Projektet arbetar med en mångfald av aktiviteter inom en
flernivåstruktur för att främja och uppmuntra innovativa lösningar inom den maritima
näringen, i samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga m fl.
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Figur 10. Prioriterat område 2: Maritima operationer och teknologier

Mål

K ommentarer

1. Överf l yttni ng a v g ods f rå n f ra m f öra l l t
vä g ti l l s j ö ( ha ntera s ä ven i nom
ha ndl i ng s prog ra m m et f ör
g ods tra ns ports tra teg i n och
ha ndl i ng s prog ra m m et f ör hå l l ba ra
tra ns porter) .

Kontigo bedömer att insatsen inte bidrar till någon av de fyra
punkterna.

2. V ä s tra G öta l a nd ä r centrum f ör
Europei s ka s a ts ni ng a r på m a ri ti m
i nf orm a ti k i f orm a v a tt ett
proj ekts ekreta ri a t, kom petens centrum
eta bl era s i reg i onen.
3. Sj öf a rtens energ i ef f ekti vi tet öka r och
s j öf a rten ä r i m i ns ka nde g ra d beroende a v
f os s i l a brä ns l en j ä m f ört m ed å r 2015, s a m t
a rbeta r a kti vt f ör a tt f örebyg g a m i l j öf a rl i g a
uts l ä pp ti l l va tten.
4. Ska pa m i ns t en ny va ra /tj ä ns t i nom
f ri ti ds bå ts s ektorn.

Gällande det prioriterade området ”Maritima operationer och teknologier” bedömer
Kontigo att det inte finns några konkreta kopplingar. Detta område handlar framförallt om
hållbara transporter, logistik och fartygslösningar, vilket inte är något som projektet
fokuserar på dock kan projektets insatser säkerligen leda till sådana sidoeffekter.
Figur 11. Prioriterat område 3: Marina livsmedel

Mål

K ommentarer

1. Stä rka m öj l i g heterna f ör odl i ng &
f örä dl i ng a v f i s k, s ka l dj ur i nkl us i ve m us s l or
och os tron s a m t m a kroa l g er.

Insatsen kopplar an till samtliga punkter.

2. Ska pa ett m ervä rde i nom f i s ket g enom
a tt s tödj a vä rdehöj a ndeå tg ä rder och
produktutveckl i ng , ta ti l l va ra
underutnyttj a de m a ri na res urs er s a m t
f rä m j a reds ka ps utveckl i ng och
l eva ndef örva ri ng .
3. U tveckl a m i ns t en s krä dda rs ydd produkt
f ör s peci f i ka behov/m å l g rupper m ed
urs prung i f i s ke och/el l er va ttenbruk.
4. Ska pa m öj l i g heter ti l l di vers i f i eri ng a v
verks a m heten i nom f i s ket, t.ex. kunna
kom bi nera yrkes f i s ke m ed turi s m .

Projektets huvudsakliga målgrupp är företagare och entreprenörer
med anknytning till marint vattenbruk; odling av fisk, skaldjursarter
eller alger, framställning av foderingredienser, vidareförädling av
odlingsprodukter
SWEMARC ingår i flera projekt som utvärderar innovativa tekniker för
miljöanpassad fiskodling. Pågående regional vattenbruksverksamhet
är odling av musslor och ostron.

Angående punkt 4 kan nämnas att två av ambassadörerna för turism
och havsförvaltning också är ansvariga forskare inom SWEMARC.
Projektets tvärvetenskapliga angreppssätt till vattenbrukets
samhällsutmaningar inkluderar nu förrutom de naturvetenskapliga
ämnena även företagsekonomi, turism, juridik, statsvetenskap och
design.
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Inom detta område finns det starka kopplingar mellan insatsen och samtliga delmål. Det
finns en stark fokus till mål 1 vilket kan uppfattas som ett av SWEMARCS övergripande mål.
Figur 12. Prioriterat område 4: Maritim turism

Mål

K ommentarer

1. Ska pa ett a ttra kti vt bes öks m å l m ed
produkter och res ea nl edni ng a r över hel a
å ret i kus tom rå dena och i nl a nds va tten i
V ä s tra G öta l a nd.

Kontigo bedömer att projektet delvis arbetar mot punkt 1.

2. Ma ri ti m bes öks nä ri ng s ka va ra
s ynl i g g j ord i l oka l deta l j - och
övers i kts pl a neri ng i nom de kom m una l a
kus tpl a neri ng s proces s er s om på g å r.

Inom effektmålet "stödja möjligheter och innovationer för lokal
ekonomisk tillväxt och sysselsättning kopplat till vattenbruk"
förekommer även aktiviteter kopplade till turismområdet däribland
att forskare föreläser om SWEMARC:s forskning vid t ex Food
Tourism Conference.
En av SWEMARC:s målgrupper är även grossister och/eller företag
med livsmedelserfarenhet samt aktörer inom turismnäringen (t ex
restauranger, skaldjurssafari, fisketurer m.fl.)

Inom detta område bedömer Kontigo att det finns svagare kopplingar till SWEMARCs
arbete. Det kan lyftas fram att insatsen har aktiviteter kopplade till hållbar turism men
Kontigo uppfattar inte detta som ett prioriterat område.
Figur 13. Prioriterat område 5: Maritim energi
Mål

K ommentarer

1. Stödj a tekni kutveckl i ng a v m er ef f ekti v
tekni k f ör ha vs ba s era dvi nd- , vå g - , ti dva tten
och s tröm ni ng s kra f t s a m t m etoder f ör
utvi nni ng a v m a ri n bi oenerg i .

Kontigo bedömer att satsningen inte bidrar till någon av de två
punkterna.

2. Ett öka t a nta l ( j ä m f ört m ed 2015)
vä s ts vens ka f öreta g s ka va ra i nvol vera de i
a tt utveckl a och kom m ers i a l i s era
ha vs ba s era dvi nd- , vå g - , ti dva tten- och
s tröm ni ng s kra f t.

Vi finner inga direkt kopplingar mellan SWEMARCs aktiviteter och insatser till ’Marin
Energi’.
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Figur 14. Prioriterat område 6: Marin bioteknik
Mål

K ommentarer

1. En tes ta nl ä g g ni ng i nrä tta s f ör
vä rdehöj a nde och produktutveckl i ng koppl a t
ti l l f i s kberedni ng s i ndus tri n.

Kontigo bedömer att insatsen främst bidrar till punkt 1 genom
projektet/testbädden Akvamarin. Målet med testbädden är att stödja
utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system
för odling av fisk, skaldjur och alger är i fokus.

2. F l er s tudenter s öker s i g ti l l utbi l dni ng a r
i nom m a ri n bi otekni k j ä m f ört m ed 2015.
3. G enom f öra en ka rtl ä g g ni ng a v
m öj l i g heter och hi nder, s a m t f öres l å r
å tg ä rder, f ör a tt en utöka d a nvä ndni ng a v
m a ri n bi otekni k i nom g rön
kem i ka l i eprodukti on s ka kunna
s ke.

Testbädden är en del av den nationella arena som nyligen har blivit
undertecknad, med målet att utveckla en unik forsknings- och
innovationsmiljö för blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine
Research and Innovation Centre.
Fem starka forskningsaktörer har gått samman (Göteborgs
universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska
Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE) för att erbjuda
avancerad marin infrastruktur, testbäddar och
demonstrationsmiljöer för näringsliv och offentlig sektor.

Det kan inom detta område poängteras att SWEMARC i samverkan med andra
forskningsaktörer för närvarande är på väg att etablera en unik forsknings- och
innovationsmiljö för blå tillväxt. Testbädden AKVARMARIN har som syfte att stödja
utvecklingen av nya innovativa livsmedel baserat på cirkulära modeller.
Kontigos bedömning: Projektet ligger naturligt inom ramen för handlingsprogrammet för
hållbara maritima näringar. Det finns en stark koppling till arbetet inom havsförvaltning där
man inom SWEMARC arbetar för att stärka regionens roll inom kust- och havsförvaltning i
Norden, samt även internationellt. En bärande del i SWEMARCs vision handlar just om att
främja innovativa samverkansmodeller och stärka samarbetet mellan det offentliga (lokalt,
regionalt, nationellt) och det privata.
En naturlig del handlar även om att på olika sätt främja marin livsmedelsutveckling, där ett
flertal pågående projekt undersöker hur olika tekniker kan bidra till utvecklingen av
miljöanpassad fiskodling bl. a. SWEMARC uppfattar att projektet inte konkret arbetar för
maritim turism, men att detta i sig är en långsiktig sidoeffekt av att etablera ett hållbart
marint vattenbruk. Vidare arbetar man inom det prioriterade området; Marin bioteknik,
genom testbädden Akvamarin som syftar till att stödja utvecklingen av nya innovativa
marina livsmedel baserat på cirkulära system. Kontigo bedömer att SWEMARC inte direkt
arbetar med maritima operationer och teknologier eller marin energi.

4.3 Koppling till andra styrdokument
Avsnitten ovan har haft fokus på hur den verksamhet som SWEMARC bedriver kopplar till
inriktningar och prioriteringar i VG2030 samt i programmet för hållbara maritima näringar.
Även andra styrdokument är viktiga för SWEMARCs verksamhet. Det rör inte minst Agenda
2030 som är viktig grund för Göteborgs Universitets satsning på UGOT Challenge som har
fokus på globala utmaningar som kräver mobilisering och fokusering av kompetens och
resurser ur ett tvär-/multidisciplinärt perspektiv. Vi får från intervjuerna med personer vid
SWEMARC bilden att Agenda 2030 och de mål som formuleras där är en viktig
utgångspunkt för det arbete som man bedriver. Vi får även bilden att SWEMARC som
kunskaps- och innovationsmiljö är positionerade i arbetet på nationell nivå, såväl vad gäller
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i arbetet med att ta fram strategier (dvs att påverka inriktningen av strategin) som vad
gäller att genomföra strategierna. Det gäller exempelvis nationella livsmedelsstrategin och
den nationella maritima strategin.
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5 Utvärderingens resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av utvärderingen utifrån de frågeställningar som VGR
formulerat i anbudsunderlaget. Som framgått så rör utvärderingen inte SWEMARCs
verksamhet som helhet, exempelvis vad gäller den vetenskapliga kvaliteten i den forskning
som bedrivs eller SWEMARCs utveckling som forskningsmiljö med internationell position
och spets. Det som står i fokus för de utvärderingsfrågor som formulerats av VGR är främst
nyttan och relevansen av SWEMARCs verksamhet för:


Entreprenörer och företagare med inriktning på vattenbruk



Utvecklingen av vattenbruksföretag och vattenbruksnäringen mer generellt.

Det är också detta som står i fokus för redovisningen nedan.

5.1 Insatslogik för en ökning av vattenbruksföretag
Frågan om hur SWEMARCs insatslogik leder till fler hållbara vattenbruksföretag kan ses i ett
kortsiktigt respektive i ett långsiktigt perspektiv. Vi uppfattar från det samlade
underlagsmaterialet att näringen fortfarande är i sin linda. Det finns inte så många
etablerade vattenbruksverksamheter, och således inte så mycket för SWEMARC att jobba
med i dagsläget. Utifrån detta perspektiv är det rimligt att SWEMARC primärt sysslar med
forskning, och således bidrar till att lägga grund till en näring som ännu inte är påtagligt
utvecklad i Sverige. Genom att arbeta med kunskapsutveckling samt attityd och
påverkansarbete kring lagar och regler för tillståndsprocessen har detta stor potential att
gynna enskilda företagare på lång sikt genom att påverka de systemmässiga/strukturella
förutsättningarna för vattenbruk.
Ett system- och strukturpåverkande arbete behöver inte utesluta ett operativt arbete för
att mer direkt stötta enskilda entreprenörer och företagare. En intervjuperson påpekar att
riksdagsseminarier, broschyrer etcetera – som en del av påverkansarbetet – inte egentligen
borde ses som ett resultat, utan snarare som en ansträngning. En annan är inne på att ”det
händer ju ingenting”.
Det är viktigt att betona att det strukturpåverkande arbetet för att utveckla ett hållbart
vattenbruk i Västra Götaland och i Sverige som helhet kan kräva resurser och insatser i
samspel mellan olika aktörer och kompetenser som går utöver vad SWEMARC kan
mobilisera och erbjuda. Så kan man se tex Task Force Vattenbruk som ett
samverkansinitiativ som omfattar flera olika aktörer där SWEMARC var en viktig del.
Vi noterar också att flera av de intervjuade inom SWEMARC betonar att man inte har eller
ska ha en ”konsultroll” i förhållande till näringslivet. Kanske är det så att det vi utifrån
materialet bedömer är en svagare mer direkt näringslivskoppling med fokus på
affärsutveckling, är en medveten strategi eller prioritering från SWEMARC. Det finns därav
en starkare koppling i projektets insatslogik i ett långsiktigt strukturpåverkansperspektiv.
Kontigo får dock bilden att det finns en potential att mer direkt bidra till ett ökande antal
hållbara vattenbruksföretag i VGR. I intervjuerna framkommer att SWEMARC kan bli bättre
på att bygga strukturer för att inkludera näringen i arbetet:
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”Det är inte självklart att bara för att det finns forskning så används den. Utan man
måste jobba mer med strukturer för att möta näringen. Min gissning är att man inte
har jobbat så mycket med att bygga upp strukturerna. Nu finns det inte så många
företag och man har nog bra koll på vilka som finns. Men det kunde vara intressant att
tänka på hur man når ut till de företag som är lite mindre intresserade. Det får man
också ha i åtanke”
En intervjuperson menar att den grundläggande kompetensen inom SWEMARC kring vad
det innebär att driva företag behöver stärkas. Det är en sak att SWEMARC inte kan ge direkt
stöd till affärsutveckling men det lyfts fram som riskabelt att företagskompetensen till stor
del saknas inom verksamheten. Intervjupersonen menar att det kan finnas en risk om
SWEMARC uppmuntrar intressenter att driva eget företag, utan att ge tillräcklig
affärsrådgivning, kan det leda till att företaget t ex går i konkurs. I intervjuerna uttrycks det
på följande sätt:
”De som jobbar med SWEMARC är forskare som är duktiga på vattenbrukstekniker etc.
Den typ av kunskap som kan leda till innovationer. Sedan finns det ju forskare som är
duktiga på att koppla till affärer men det är inte riktigt prioriterat”
”Mycket har stannat på forskningsnivå och man har inte fått vidare det till nästa steg.
En del kunskapsinsatser är inte det självklara caset för företagen”
SWEMARC har dock insikt om att denna typ av kompetens behöver stärkas och har därför
lagt ut specifika uppdrag på externa parter. Vattenbrukscentrum Norr har t ex bistått med
kompetens inom ekonomi och riskkapital i gemensamma rapporter och dylikt. Vidare
framhålls att Sveriges tre vattenbrukscentrum är noder för olika typer av vattenbruk, med
olika funktion som enskilt behövs för vattenbruket som helhet. Det finns även personer
som är mer generellt är negativa till verksamhetens roll i att skapa fler hållbara
vattenbruksföretag:
”I vidare mening har det betydelse. Men i praktiken tror jag inte denna typ av
organisation är viktig för om det bildas företag eller inte”.
Ser man SWEMARC som en del av ett större (framväxande) innovationssystem kring
vattenbruk kan SWEMARC ses som ett viktigt komplement till andra, mer
företagsorienterade aktörer. SWEMARCs funktion kan därmed ses som en som kommer
näringen tillgodo, utan att själv vara den aktör som har fokus på företags- och
affärsutveckling. Detta framkommer även från intervjuer:
”Specifik företags- och affärsutveckling har vi inte inom SWEMARC utan där används
de resurser som finns på lokal och regional nivå, tex kommunernas näringslivsenheter,
Innovatum samt aktörer på GU och Chalmers”
SWEMARC har nu även involverat Handelshögskolan på GU (kring ekonomi, marknadsföring
och turism) i verksamheten. Det ger utrymme för att ett mer utpräglat företags- och
affärsutvecklingsperspektiv integreras med det teknik- och kunskapsunderlag som
SWEMARC generellt erbjuder företag.
Sammanfattningsvis uppfattar Kontigo att SWEMARCs insatslogik är av vikt för etableringen
av hållbara vattenbruksföretag på lång sikt. Verksamhetens arbete med kunskapsspridning,
nätverksskapande samt dess attityd och påverkansarbete riktat mot politiken har stor
potential att leda till att fler företag startar i ett längre perspektiv. Som en intervjuperson
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beskriver har SWEMARC bidragit till ökade förutsättningar att skapa företag genom
upparbetade nätverk, ökad kunskap bland investerare samt att allmänheten ställer fler
frågor med mera. Verksamheten i sig sprider ringar på vattnet som sig bidrar till en
strukturpåverkan. När det kommer till att direkt främja innovation och kommersialisering
av vattenbruksföretag på kort sikt är vår uppfattning att denna har potential att utvecklas
vidare. Dock beroende vilken roll SWEMARC ska ha ett i ett framväxande innovationssystem
kring vattenbruk kring dessa mer direkt närings- och företagsutvecklande insatser.

5.2 Relevansen för målgruppen
Vårt underlagsmaterial ger bilden att SWEMARC har en central roll i att främja nätverkande
mellan en mångfald av aktörer med anknytning till vattenbruk. SWEMARC ses som en viktig
plattform för att knyta sociala kontakter, inspireras och utmanas av likasinnade. Företagen
ser SWEMARC som en plattform där man kan utbyta erfarenheter och inte behöva
”uppfinna hjulet” igen. En styrka i SWEMARC är att man bidragit till att koppla samman en
mångfald av aktörer t ex andra företag, restauranger (t ex i egenskap av köpare), forskare,
intresseorganisationer och politiker med flera.
”Ja kontaktnät skulle jag säga, det har blivit bredare. Man känner till personer som är i
ens kategori samt även forskare. Det är väldigt brett vilket har gynnat mig”.
”SWEMARC genererar fler kontakter till andra aktörer, vilket leder till fler samarbeten
och nätverk”.
Ett företag lyfter fram att SWEMARC konkret bidragit till produkt- och processutveckling.
Ett företag verksamt inom tillverkning av fiskfoder uppfattar att kunskapsdialogen med
SWEMARC kring utveckling/tillverkning av fiskfoder har bidragit till process- och/eller
produktutveckling. I intervjuerna framhålls även att SWEMARC har en viktig roll i att
påverka politik och policies:
”De driver på politiskt frågor t ex då när det gäller blå fånggrödor. Vid odling av
fånggrödor på jordbruksmark får du EU bidrag för vissa arter som fångar upp kväve
och fosfor. När det kommer till blå fånggrödor dvs t ex musslor som kan funka på
samma sätt, får musselodlare inte samma stöd. Det är ett politiskt arbete som nu för
första gången kommit upp i budgetpropositionen”
De aktiviteter som merparten av företag i intervjustudien har tagit del av rör främst
seminarier, möten, konferenser och företagsmässor. Många av de företag vi har intervjuat
har varit engagerade i projektet genom samverkansprojekt/ansökningar med SWEMARC, t
ex inom vattenrening, miljötillstånd, odlingsplaner för svenska arter och odla fisk i slutna
system med mera. Enbart ett par stycken har direkt tagit del av SWEMARC:s rådgivning. En
person uppfattar att rådgivningen har varit mer informell:
”Ja alltså rådgivning det har vi nog fått, men jag har inte uttryckligen kallat det
rådgivning”
Vidare framhålls att forskarna i SWEMARC i regel inte driver marknadsorienterade projekt,
dvs. inte har realistiska affärsmodeller för vad man utvecklar och inte har tillämpbarhet
eller kommersialisering tydligt i åtanke när man riggar och bedriver projekt. Vidare betonar
en intervjuperson att:
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”Jag skulle vilja att forskningen är mer aktiv och uppsökande mot olika
företag/näringar t ex odlare till start-ups, till beredningsindustrin och
livsmedelsindustrin med mera. Att de puttar ut sina idéer och att SWEMARC sedan
kommersialiserar dom”
Sammantaget får Kontigo bilden att nyttan för näringslivet främst handlar om en
långsiktigstrukturpåverkan för att skapa förutsättningar för ett hållbart vattenbruk som en
potentiell tillväxtnäring i regionen. Detta är även något som framkommer i intervjuer i
SWEMARC:s organisation. Utifrån mål, indikatorer samt intervjuer med företagare och
andra aktörer får vi bilden att SWEMARC inte har en lika tydlig profil och position vad gäller
direkt stöd och rådgivning för näringsidkare.
En tredjedel av intervjupersonerna har svårt att beskriva det konkreta mervärdet som
SWEMARC har resulterat i för deras verksamhet. Det lyfts fram att det finns svårigheter
med denna typ av paraplyforskningsprojekt och att det finns svårigheter att exakt mäta vad
man får ut. Samtidigt finns det en förståelse för problematiken att mäta resultat på kort
sikt. En intervjuperson uttrycker sig på följande sätt:
”Vi har ju fått ut precis det som vi kan förvänta oss av en organisation som denna. Vår
nivå av deltagande har gett oss den output som vi har”.
Även för övriga målgrupper så som myndigheter (Naturvårdsverket, HaV m.fl.)
länsstyrelser, kommuner m.fl. uppfattar vi att SWEMARC har störst mervärde på
systemnivå och i arbetet med att påverka strukturer som begränsar potentialen för ett
hållbart vattenbruk. Genom att erbjuda vetenskapligt baserat faktaunderlag och stöd till
myndigheter och beslutsfattare ger SWEMARC förutsättningar för dessa aktörer att främja
och underlätta utvecklingen av marint vattenbruk. Det aktiva påverkansarbetet kring att
underlätta lagstiftning och tillståndsdelen inom näringen upplevs av många vara en
bärande del i SWEMARCs arbete:
”Den största nyttan är nog att frågan om lagstiftningen är uppe på regeringens bord.
Den var uppe på ett riksdagsmöte med motioner etc. Förhoppningsvis kommer det
underlätta deras vardag”
”Det är väldigt svårt för en investerare att satsa på vattenbruket då det kan ta upp
emot sju år att få tillstånd, i vissa län går det på ett eller två år. Vi har levererat det
budskapet och hade ett möte i riksdagen inom ramen för task force vattenbruk. De tog
emot det som ett problem och skulle försöka göra något åt det. Regelverket behöver
inte vara förenklat utan processen, så att det går lite snabbare. Ska man ha en stor
näring så måste det kunna gå forskare. Det är korrekt av SWEMARC att satsa på
tillståndsdelen”
”Lagstiftningen är stelbent och omodern vilket gör att det tar lång tid att få tillstånd.
Det handlar inte om hinder i teknik eller intresse etc. Där är våra utbildningar viktiga
t ex för handläggare på länsstyrelsen som ska fatta beslut om tillstånd så handlar de
om att de ska förstå materian och kunna fatta rätt beslut”
Genom kunskapsöverföring, kommunikation och information arbetar SWEMARC på
systemnivå för att upplysa myndigheter, tillståndsgivare och konsumentled om
vattenbrukets stora utvecklingspotential. Särskilt när det kommer till konsumenter
(framförallt bland inköpare av offentlig mat och till restauranger) behöver kunskapen öka
om hållbart fiskad fisk och hållbart producerade vattenbruksprodukter. Detta skulle således
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potentiellt leda till en ökad betalningsvilja för hållbara produkter kopplat till näringen, och
därav öka dess konkurrenskraft.
Ser vi till de två Vattenbrukscentrum (VBC) som finns, Norr respektive Ost kan vi se att de
på många sätt skiljer sig från den verksamhet som bedrivs inom SWEMARC. VBC Norr
bedrivs i bolagiserad form (mycket likt en näringsidkare) och arbetar främst med
kallvattensarter i öppna system. Man erbjuder bland annat tjänster i form av ekonomiska
och finansiella analyser och bedömningar (t ex kapitalbehov, resultat, likvida medel etc.)
som beslutsunderlag om en aktör är intresserad av att etablera sig inom näringen.
VBC Ost är en ideell förening med en geografi från Skåne till Stockholm, och har fokus på
sötvattenssystem. De positionerar sig som ett kunskapscenter som ska skapa
förutsättningar för kommersiell näringsverksamhet genom fokus på marknad, produktion,
biologi och myndighetskontakt som tillstånd, regelverk, stöd med mera. SWEMARC,
uppfattas i det sammanhanget till stor del som en del av akademien/GU som bedriver
forskning framförallt inom saltvatten. De olika vattenbrukscentrena har således olika
kompetensområden samt affärsmodeller, vilket gör att verksamheterna är svåra att
jämföra. Samtidigt kan detta innebära att det finns möjligheter till samarbete och synergier.

5.3 Aktiviteter för att nå uppsatta mål
Utifrån underlagsmaterialet för granskningen får vi bilden att SWEMARC kan visa en god
uppfyllelse av uppsatta mål och indikatorer. Under några år har utfallen för vissa
indikatorer varit lägre än målsättningen. Dock finner Kontigo inget direkt mönster kring
detta. Vad vi kan bedöma är att indikatorer kopplade till att främja samverkan mellan olika
aktörer tex mellan företagare och offentliga organisationer har haft en betydande del i
SWEMARCs prioriteringar. I slutrapporten från 2016 samverkade 20 företag och/eller
offentliga organisationer jämfört med målsättningen på 10 st. Vidare under samma år var
det endast 5 företag som fick rådgivning jämfört med målsättningen på 10 st.
Arbetet med de olika näringslivsinriktade aktiviteterna kopplar direkt an till följande två
effektmål för impact-delen av SWEMARC (se avsnitt 3.5):


Effektmål 3: Identifiera hindrande faktorer för expansion av vattenbruket – sprid
kunskap om hur man främjar sådana system.



Effektmål 4: Stödja möjligheter och innovationer för lokal ekonomisk tillväxt och
sysselsättning kopplat till vattenbruk.

Effektmål 3 handlar i stor utsträckning om att arbeta för strukturpåverkan genom attityd
och kunskapsarbete så som att anordna konferenser, möten, workshops, sammanställa
rapporter, genomföra studiebesök, vara aktiv på sociala medier samt genomföra attitydoch påverkansarbete mot tillståndsgivare, politiker och regeringstjänstemän m.fl. Detta ska
sammantaget reducera de hinder, t ex regelverk och okunskap inom området, som ligger i
vägen för en utveckling av ett hållbart vattenbruk. Utifrån intervjuer och dokumentation av
aktiviteter uppfattar vi att SWEMARC har en hög aktivitetsnivå och profil kopplat till detta
område.
Effektmål 4 uppfattar vi handlar mer om konkreta och operativa insatser för målgruppen
företagare och entreprenörer genom tekniköverföring, samverkansprojekt samt specifik
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kunskap- och rådgivning till enskilda företagare (se figur 3, i kapitel 3.5 om SWEMARC som
innovationsmiljö). I intervjuerna får vi bilden att Vattenbrukscentrum Väst hade mer
aktiviteter direkt kopplade till näringen än vad SWEMARC har idag. Uppstarten av
SWEMARC innebar så som vi förstår ”ett hack i kurvan” där flera intervjupersoner beskriver
att man varit i en uppstartsfas och först nu börjar komma upp i momentum. Här finns det
således anledning att förvänta sig en ökad aktivitet visavi näringslivet framöver, och inte
minst anledning att följa upp om så kommer att ha blivit fallet.

5.4 Resultatspridning och nyttiggörande
En viktig del i SWEMARCs verksamhet rör spridning och nyttiggörande av forskning (kopplat
till den huvuddel av verksamheten som arbetet med Impact, se avsnitt 3.5 ovan).
Forskningsresultat har presenterats vid vetenskapliga internationella och nationella
konferenser, möten och workshops. SWEMARCs forskare arbetar vidare med
forskningsprojekt med inriktning på tillämpning utifrån de behov och utmaningar som
identifieras för utvecklingen av ett hållbart vattenbruk. Bland annat har man beviljats medel
för forskningsprojekt med fokus på produktion och utvinning av nya hållbara
foderingredienser för såväl fisk som fågel. Vidare även projekt med mål att vidareutveckla
landbaserade, re‐cirkulerande fiskodlingssystem, samodla fisk, blåmussla och sockerarter i
flerartssystem, utveckla nya innovativa system för odling och levande förvaring av ostron
samt studera fiskars hälsa och välfärd i odling, har beviljats. Närmare 30 vetenskapliga
originalartiklar och två populärvetenskapliga artiklar associerade till SWEMARC har
publicerats under 2017.
Från intervjuerna med företagarna får vi bilden att SWEMARC uppfattas ha en central roll i
forskningen inom marint vattenbruk, t ex kring vidareutveckling av tekniker kopplat till
musselodling. Ett par intervjupersoner lyfter fram att den kunskap som byggs upp inom
SWEMARC, i samarbetet mellan forskare och näringsliv upplevs som resurseffektivt och ger
tyngd till frågan på lokal, regional och nationell nivå.
I intervjuerna med företagarna lyfter flera fram att SWEMARCs forskning konkret bidragit
till deras produkt- och processutveckling. Ett företag verksamt inom landbaserad fiskodling
för lax uppfattar att forskningen som bedrivs med SWEMARC direkt kan appliceras inom
företagets verksamhet kring olika vattenreningsmetoder.
”Det är kunskapsöverföringen att få sin produkt analyserad och granskad som är
värdefull”
”De gör det väldigt bra tycker jag med tillämpad forskning”
Utifrån näringens perspektiv uppfattar man att SWEMARCs, bland annat med sin forskning
sätter vattenbruket på kartan vilket man menar kan påskynda utvecklingen av näringen.
SWEMARCs forskning upplevs av betydelse för att vidareutveckla tekniker och utvidga
näringen samt till fler arter. Ett företag som är i start-up fas lyfter fram betydelsen av denna
typ av kunskap för små företag. Små och medelstora företag saknar ofta de resurser för
forskning och utveckling som många stora företag besitter. Det finns en efterfrågan från
ett par företagare att producera mer lättillgänglig information av forskningsresultaten.
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”Många forskare är inte entreprenörer, de tänker annorlunda. De driver frågor utifrån
ett forskningsperspektiv. Det är inte alltid lätt att få forskning ut till företag och jag
tror man skulle satsa på att få ut forskning i företagsform. Forskare har inte lika stor
insikt i lagstiftning, ekonomi etc. Om man vill få fler företag i näringen så borde man
satsa där”
”Mer lättillgänglig information av forskningsresultaten för oss företagare hade varit
bra”
Andra är mer skeptiska kring nyttiggörandet av forskningen:
”Det man vill se är att det kommer fram företag som är framgångsrika utifrån det som
forskats fram/utvecklats inom SWEMARC. Hittills har jag inte sett några direkta tecken
på att det har skett något sådant”
Ett par intervjupersoner menar att det kan finnas en problematik kring SWEMARCs
betoning på främst marint vattenbruk, dvs saltvatten baserat vattenbruk. 90 procent av
svenskt vattenbruk uppges utgöras av sötvattensbaserat vattenbruk. En intervjuperson
beskriver följande:
”Vattenbruket ska vara en näring för 49 kommuner inte enbart för de 12 vid kusten.
Kommunernas vattenbruksarbete måste kunna stödjas från VGR men så länge VGR
organiserar sitt vattenbruksstöd utifrån den maritima strategin (dvs fokus på
saltvatten) så finns det ett tomrum på kartan”
Man menar att SWEMARCs uppdrag är att företräde både saltvattensbaserat och
sötvattensbaserat vattenbruk. Dock upplevs strukturen idag vara bristfällig för att inkludera
båda dessa delar och det finns en efterfrågan att man tydligare definierar roller inom
näringen.
”Det är viktigt att SWEMARC konstaterar att de inte är en lämplig organisation, med
nuvarande uppdrag, att företräda både land- och havsbaserat vattenbruk.
Vattenbrukssektorn är en av världens snabbast växande livsmedelssektorer men
nuvarande strukturer försvårar denna utveckling. Vi måste hitta en annan organisation
kring dessa frågor, som kan delta mer aktivt kring en ny politisk struktur”
Det bör betonas att det systempåverkande arbete som SWEMARC driver, och som
aktörerna ser som en viktig del av verksamheten, rör systemvillkoren för såväl det
saltvatten- och det sötvattenbaserade vattenbruket.

5.5 De horisontella perspektiven
Hur SWEMARC arbetar med de generella perspektiven dvs jämställdhet, miljö,
internationalisering och integration skiljer sig mellan de olika perspektiven. Miljö och
internationalisering uppfattar vi vara starkt integrerade delar i SWEMARC:s verksamhet
medan integration och jämställdhet har en relativt sett svagare position.
Jämställdhet
Utifrån vårt underlagsmaterial uppfattar Kontigo att jämställdhetsperspektivet har haft en
relativt sett svag ställning inom SWEMARC:s och f.d. Vattenbrukscentrum Väst arbete. I
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lägesrapporter betonas att vattenbrukssektorn är en traditionellt mansdominerad sektor.
Samtidigt betonas i VGRs beslut att:
”SWEMARC skall vara särskilt uppmärksam på att stötta idéer och projekt med
kvinnliga initiativtagare inom den uppsökande och rådgivande aktiviteten”
(VGR beslut 2017 SWEMARC - Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning)

I intervjuer framhålls att SWEMARC kan bistå med odlarkörkort där de kan rikta sig specifikt
mot kvinnor för att öka jämställdheten inom branschen. Från SWEMARCs sida betonas att
det enbart är kvinnor i SWEMARCs exekutiva grupp samt att man arbetar aktivt med
jämställdhet i samband med rekryteringar. All rekrytering är öppen via annons där
kompetens och meriter prioriteras. Man framhåller vidare att man har frågor kring
könsfördelning vid konferenser och utbildningar, vad gäller medverkande och deltagare
I lägesrapporterna lyfts fram att GU har en fastställd jämlikhetsplan, och att man sedan
2007 har arbetat med en sammanhållen policy och handlingsplan för det förebyggande
arbetet mot all typ av diskriminering. Vidare har projektet i sina målsättningar och
indikatorer (främst sedan SWEMARC etablerades) satt upp specifika mål kring hur många
kvinnor respektive män som ska delta i t ex workshops eller utbildningar.
Kontigo uppfattar att det finns ett aktivt pågående arbete med jämställdhet inom projektet
som till en del är synligt i lägesrapporterna. Vad Kontigo kan bedöma saknas uppföljning
och diskussion kring huruvida målsättningarna (t ex könsfördelning) har nåtts i
slutrapporter. Kontigo menar att för att jämställdhetsperspektivet bättre ska kunna
integreras i SWEMARCs verksamhet är det viktigt att det används i utformningen av projekt
mål och indikatorer, samt beskrivas och följas upp i dokumentation. Detta innebär även att
stegen genomförande, uppföljning samt utvärdering alla ska vara jämställdhetsintegrerade.
Uppföljning innebär i detta sammanhang att i lägesrapporter beskriva hur
mål/resultat//effekter för jämställdhet följts upp internt och åtgärdats om de inte uppnåtts.
Integration
Utifrån tillgängligt underlagsmaterial uppfattar Kontigo att arbetet med integration främst
synliggörs genom att man söker rekrytera personer med utomnordisk bakgrund som en
potentiell kompetensresurs. Under 2016 anställdes en syrisk flykting som projekttekniker
på Kristineberg inom NOMACULTURE-projektet. Under åren 2017 och 2018 har medel från
MISTRA erhållits för anställning av en forskare med syriskt ursprung inom ett av
SWEMARC:s delprojekt. Detta är även en del av MISTRAs och GUs satsning på Scholars at
risk. Dock uppfattar vi att det saknas konkreta målsättningar samt indikatorer för att främja
integrationsperspektivet inom ramen för SWEMARC.
Vi bedömer att integrationsperspektivet är något som SWEMARC kan arbeta mer aktivt
med. Detta kan bland annat innebära att väva in mångfald och integration i mål och
indikatorer, t ex kring hur man når och attraherar utsatta grupper i samhället att intressera
sig för vattenbrukssektorn.
Miljömässig hållbarhet
Projektet arbetar naturligt med frågan om miljömässig hållbarhet genom att fokusera på
kunskapsutveckling och lösningar som kan ligga till grund för utvecklingen av ett ekologiskt
och miljövänligt vattenbruk. En del i att utveckla och validera marina vattenbruksmodeller
är att dessa delvis präglas av en effektiv produktion med fokus på en minskad
miljöbelastning.
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”SWEMARC handlar ju om att bidra med kunskap kring hur man producerar mat som
är miljövänlig, som en del av ett globalt systemskifte. På det lokala handlar det om att
bidra till en ny näring”.
Vidare lyfts det fram i slutrapporter att SWEMARC skall verka för att främja idéer och
samarbeten som syftar till att utveckla ett ekologiskt hållbart vattenbruk. Vidare ska
verksamheter och innovationsprojekt som SWEMARC stöder inte leda till negativa
miljöeffekter.
Sammanfattningsvis menar vi att miljömässig hållbarhet rör själva kärnan i SWEMARCs
verksamhet. Vilket bland annat sammanhänger i SWEMARCs inriktning på att arbeta
globala utmaningar med stark koppling till Agenda 2030 och de mål som formuleras där.
Internationalisering
Internationalisering är en bärande del i SWEMARC:s verksamhet. Den satsning som
Göteborgs Universitet gör genom UGOT Challenge, och där SWEMARC är ett av sex initiativ
som valts ut, handlar bland annat om att utveckla och etablera internationellt
positionerade kunskaps- och innovationsmiljöer i arbetet att möta de utmaningar som
samhället mötet globalt. Som tidigare beskrivits utgör satsningen en del i genomförandet
av den regionala utvecklingsstrategin VG2020 och har främst bäring på den del av strategin
som avser att stimulera nationella och internationella allianser och samarbeten inom
forskning och innovation. SWEMARC arbetar aktivt för att sätta regionen på kartan vilket
även framkommer i visionen:
"Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar
inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling"
T ex genomfördes en doktorandkurs ("Transdisciplinary approaches to sustainable marine
aquaculture") under hösten 2017 med 20 studenter från 8 olika länder och 4 kontinenter.
Utöver detta driver och koordinerar SWEMARC ett flertal forsknings-och näringskopplade
projekt på nationell och europeisk nivå. SWEMARC deltar i flertalet internationella
konferenser kopplat till maritimt vattenbruk för att synliggöra kompetens, företag, kunskap
och potential. Vidare är forskarna enligt intervjumaterialet väl etablerade och positionerade
även internationellt med egna nätverk av forskare och samverkanspartners.

5.6 Bidraget till forskning inom marint vattenbruk
Sammantaget får vi från vårt underlagsmaterial bilden av att SWEMARC är starkt förknippat
med akademisk forskning och kunskapsutveckling och med en tydlig position som
forsknings- och innovationsmiljö nationellt och internationellt.
En del i SWEMARCs verksamhet handlar om att synlig- och nyttiggöra vattenbruksrelaterad
forskning i västra Sverige, med utgångspunkt i den forskning som bedrivs vid GU. Inom
Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk samlas SWEMARCs och SLUs forskning inom
vattenbruk under ett gemensamt paraply. Särskilt fokus inom forskningsdelen inom
SWEMARC under 2018 är bland annat utveckling av tekniker för landbaserad fiskodling i
RAS-anläggningar samt utvärdering av nya alternativa, marina foderingredienser. Inom
SWEMARC pågår ett kontinuerligt arbete för att etablera fler forskningssamarbeten och
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gemensamma ansökningar för fortsatt utveckla forskningen och kunskapen kring
vattenbruk. Verksamheten samverkar med andra universitet och centrumbildningar så som
SLU, Chalmers, KTH och Stockholms Universitet samt även icke-akademiska
samverkanspartners som Vattenbrukscentrum Norr och Ost, Marint Centrum i Simrishamn
m.fl. Ett större forskningsprojekt som SWEMARC genomför tillsammans med forskare från
SP och Chalmers är NOMACULTURE.
På SWEMARCs hemsida publiceras kontinuerligt populärvetenskapliga presentationer och
rapporter över pågående forskning. Vidare länkar en portal till enskilda projekt och
forskarsidor. Närmare 30 vetenskapliga originalartiklar och två populärvetenskapliga
artiklar kopplat till SWEMARC publicerats under verksamhetsåret 2017. Vidare har forskare
varit delaktiga i artiklar, bokkapitel, bokredigering samt publicerat rapporter på uppdrag av
myndigheter, som Miljö‐och energidepartementet kring lagstiftning som hämmar tillväxten
för vattenbruk som näringsgren.

5.7 Verksamhetens effekt och kostnadseffektivitet
Kostnadseffektivitet är ett relativt begrepp i den meningen att det måste ställas i relation
till något dvs en plan/budget; till liknande projekt, eller till någon form av norm eller
standard. Den verksamhet som bedrivs ska vara ändamålsenlig och vara relevant givet de
behov och utmaningar som man ska lösa. För att säkerställa effektivitet måste förhållandet
mellan de resurser som används och de förväntade resultaten balanseras.
Intervjumaterialet visar att majoriteten av intervjupersonerna har svårt att bedöma om
SWEMARCs arbete är (kostnads)effektivt:
”Nja, det vet jag inte, vågar jag inte svara på”
”Det vet jag inte alls”
Det finns även mer kritiska uppfattningar om SWEMARCs kostnadseffektivitet i
intervjuerna:
”Jag kan tycka att det som görs är dyrt. Det är inte kostnadseffektivt. T ex ett projekt
…där köper vi in en tjänst från SWEMARC. Den tjänsten upplever jag vara onödigt dyr”
Kostnadseffektiviteten kan mätas direkt kopplat till operativa insatser, såsom kostnad av x
antal utbildningstillfällen, kurser, konferenser, rådgivningstillfällen etc. Samtidigt bör någon
form av resultat kopplas till den aktivitet som ska värderas för att man på ett meningsfullt
sätt ska kunna värdera kostnadseffektiviteten. Om det rör tjänster och insatser som är
jämförbara finns även möjlighet att jämföra med hur andra aktörer arbetar, vilka resultat
man når till vilken kostnad. Samtidigt är det enligt vår erfarenhet ofta så att tjänster av det
här slaget sällan enkelt är jämförbara då det ofta finns betydande skillnader i utformning
och genomförande. Vidare finns det värden i SWEMARCs verksamhet som handlar om att
samarbetet med näringen och företagen också innebär en gemensam kunskapsutveckling
som skapar värden tillbaka in i forskningen, något som också är en viktig del i vilken
utsträckning som verksamheten är kostnadseffektiv.
När det gäller det systempåverkande arbetet finns det anledning att fundera över i vilken
utsträckning detta arbete är kostnadseffektivt. Den vinst som ligger i att potentialen i ett
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hållbart vattenbruk frigörs från hämmande strukturer bedöms vara betydande. Men hur
arbetar man på ett effektivt sätt för att påverka dessa strukturer som till sin karaktär är
trögrörliga, något som rör såväl attityder som lagar och tillstånd för vattenbruk. Här har
SWEMARC en viktig roll, man är det ledande centrat på området och har betydande
resurser och kompetens. Samtidigt som arbetet kräver samverkan och samarbete med
andra aktörer nationellt (och kanske även internationellt) för att påverka strukturerna så att
en utveckling av ett hållbart vattenbruk kan utvecklas och expandera. Vi får också
uppfattningen att SWEMARC i hög grad arbetar på ett samverkande sätt och är
positionerade och aktiva i sammanhang av betydelse för en utveckling av vattenbruk.
Kontigos bedömning är dock att den verksamhet som SWEMARC bedriver får anses vara
kostnadseffektiv. Detta givet att SWEMARCs uppdrag handlar om att bidra till att hantera
globala utmaningar och utveckla ett hållbart vattenbruk som en potentiell tillväxtbransch i
Västra götaland och för Sverige. Något som bland annat handlar om att förändra regelverk,
påverka attityder samt bidra till utveckling av teknik och produktionsförutsättningar liksom
vad gäller hållbara affärsmodeller för vattenbruk.
Kopplat till frågan om kostnadseffektiviteten i verksamheten bör man se frågan om den
regionala nyttan av SWEMARCs verksamhet. Enligt vår bedömning bidrar SWEMARC till en
betydande regional nytta. Verksamheten är tydligt kopplat till regionala strategier och
policies (se kapitel 3) och SWEMARC är på flera områden en av de viktigaste aktörerna i
regionen för genomförandet av strategierna. SWEMARC är också kritiska för den
kunskapsutveckling och påverkansarbete som är nödvändigt för att skapa förutsättningar
för utvecklingen av ett hållbart vattenbruk. Vidare bidrar SWEMARC till att positionerna
Västra Götaland i arbetet med vattenbruk, i Sverige och internationellt. Aspekter som är
viktiga att väga in en bedömning av verksamhetens kostnadseffektivitet.
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6 Slutsatser och rekommendationer
I detta kapitel sammanfattas utvärderingen i en SWOT där vi sökt fånga upp vad vi ser som
centrala drag i SWEMARCs verksamhet. Vidare diskuteras några rekommendationer för att
utveckla och stärka SWEMARCs verksamhet. Både vad gäller SWOT:en och
rekommendationerna är fokus främst på de delar som VGR finansierar och som rör
utvecklingen ur ett näringsperspektiv och inte SWEMARCs verksamhet som kunskaps- och
innovationsmiljö i sin helhet. Slutligen diskuteras förutsättningarna att VGR:s finansiering av
SWEMARC får formen av ett mer långsiktigt verksamhetsbidrag, istället för den
projektfinansiering som används idag

6.1 SWOT – sammanfattning av utvärdering
Nedan sammanfattas utvärderingen av SWEMARC i en SWOT (styrkor–svagheter–
möjligheter–hot). SWOT:en har fokus på nytta och relevans för entreprenörer och
företagare inom vattenbruk samt vad gäller utveckling av vattenbruksnäringen i Västra
Götaland och nationellt och rör inte helheten i SWEMARCs verksamhet som kunskaps- och
innovationsmiljö inom vattenbruk. Detta i linje med den avgränsning som har gjorts för
utvärderingen och som främst rör de delar som får finansiering från Västra
Götalandsregionen. SWOT:en presenteras i nedanstående figur.

6.1.1 Styrkor
En rad faktorer bidrar till att göra SWEMARC en stark kunskaps- och innovationsmiljö och
som har betydelse för möjligheterna att aktivt och proaktivt bidra till utvecklingen av
(maritimt) vattenbruk i regionen och nationellt. Detta såväl vad gäller att utveckla de
systemmässiga förutsättningarna för ett starkt vattenbruk, men också vad gäller mer direkt
stöd till näringen och till enskilda vattenbruksföretagare.
Vi får bilden av att SWEMARC har en stark och erkänd ställning som forsknings- och
kunskapsmiljö nationellt och även internationellt, med en rad samarbeten och medverkan i
sammanhang på både nationell och internationell nivå. En position vars legitimitet förstärks
av att SWEMARC, efter konkurrensutsättning på Göteborgs Universitet, är ett av sex UGOTChallenge-initiativ. Statusen som UGOT-Challenge ger också goda förutsättningar för en
utveckling av verksamheten med viss långsiktighet då finansieringen löper över 6 år och
innebär en samlad finansiering om nära 50 MSEK. SWEMARCs verksamhet har vidare en
stark förankring i policies genom tydlig koppling till regionala strategier men också på
nationell och internationell nivå där Agenda 2030 är en tydlig utgångspunkt för
verksamheten.
SWEMARC baseras på en tydlig helhetssyn på vad utvecklingen av vattenbruk kräver och
med ett tydligt fokus på tillämpning där man arbetar utifrån två huvudperspektiv:
systemperspektivet som mer har fokus på samhälleliga förutsättningar (som lagstiftning,
tillståndsgivning och attityder) men också kunskapsutveckling vad gäller exempelvis
tekniker, arbetssätt och arter till mer direkt stöd för näringen samt enskilda företagare och
entreprenörer. Vi uppfattar också att SWEMARC på många sätt är aktiva och drivande i att
skapa juridiska förutsättningar och tillståndsgivning för en utveckling av vattenbruk som
näring.
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Figur 15. Sammanfattande SWOT för SWEMARC med fokus på nytta och relevans för entreprenörer
och företagare samt vad gäller utvecklingen av näringen
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Tvärvetenskaplig inriktning som involverar
näringen i kunskapsutveckling

•
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•
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•

Prioriterat område som är I linje med mål och
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En viktig konsekvens eller del i den helhetssyn som SWEMARC står för när det gäller
utveckling av vattenbruk är den tvärvetenskapliga ansats som präglar SWEMARC. Detta
exempelvis vad gäller design, regelverk, attityder samt utveckling. Vi uppfattar också att
SWEMARC har en styrka i de nätverk som man driver för olika grupper, ett arbete som är
mycket uppskattat av målgrupperna.

6.1.2 Svagheter
Vi kan i utvärderingen även se några svagheter eller utvecklingsbehov vad gäller
SWEMARCs verksamhet och inom det som är utvärderingens särskilda fokus; dvs stödet till
företag och entreprenörer samt utvecklingen av vattenbruk som näring.
Utifrån från vårt underlagsmaterial får vi bilden att företagen och näringslivsaktörerna i
begränsad utsträckning ser direkt affärsrelaterad nytta och relevans av det stöd och den
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kunskapsförmedling som SWEMARC erbjuder. Vi får snarare bilden av att SWEMARC
förknippas med akademisk forskning och kunskapsutveckling som inte omedelbart kan
omsättas i innovationer som kan nå en marknad. För att förstärka en mer direkt
affärsorienterad nytta och relevans av SWEMARCs verksamhet krävs en förändring och
utveckling. Inte så mycket vad gäller kunskapsutveckling i sig utan hur den paketeras och
kompletteras med annan typ som gör att kunskapen lättare kan omsättas i nya produkter
och tjänster och affärsidéer. Vilket kräver att strukturer och processer för affärsutveckling
och kommersialisering utvecklas och tydligare länkas till kunskapsförmedlingen
Vi nämnde som en av SWEMARCs styrkor att man arbetade med utvecklingen av
vattenbruk ur ett helhetsperspektiv som även inbegriper systemfrågor som utvecklingen av
regelverk och tillståndsgivning. SWEMARC är aktiva på detta område och det framstår
också i vårt underlagsmaterial som en nyckelfråga för att skapa förutsättningar för en
utveckling av vattenbruk som näringsgren som tar tillvara på den potential som finns i
Västra Götaland. Så även om detta är ett område där SWEMARC i hög grad är aktiva så är
det också ett område där det krävs fortsatt arbete och där SWEMARC har en viktig roll,
detta då det är få miljöer som har den helhetssyn kring frågan och den tvärvetenskapliga
kompetens som krävs för att driva frågan.
I underlagsmaterialet får vi också bilden av att inriktningen på marint vattenbruk i vissa fall
inte är självklar för SWEMARCs arbete. En inriktning där man talar om vattenbruk mer
generellt (oavsett om det är salt- eller sötvatten) hade i det här sammanhanget kunnat vara
mindre begränsade och hade bidragit till mer av en helhetssyn på arbetet med att utveckla
vattenbruk som näring.

6.1.3 Möjligheter
Flera faktorer i SWEMARCs omvärld ger goda förutsättningar och möjligheter för
SWEMARCs arbete för att utveckla vattenbruk som hållbar näring – i regionen, nationellt
och även globalt. Inte minst det faktum att SWEMARCs verksamhet med fokus på ett
hållbart vattenbruk bla för att möta en växande befolkning adresserar flera globala
utmaningar och policies på nationell och regional nivå. Detta menar vi bör ge en fortsatt
möjlighet till utveckling av SWEMARCs verksamhet.
Vi kan också konstatera att Västra Götaland skiljer ut sig i en nationell jämförelse vad gäller
förutsättningarna för och potentialen i ett marint vattenbruk. Den potentialen har hittills
endast i begränsad utsträckning realiserats. Det finns därför goda förutsättningar för ett
fortsatt fokuserat arbete kring utvecklingen av ett hållbart vattenbruk. I det sammanhanget
bör SWEMARC självklart ha en viktig roll, dels genom sin helhetssyn på utvecklingen av ett
hållbart vattenbruk och dels genom den tvärvetenskapliga kompetens som SWEMARC
organiserar.
De goda förutsättningarna för maritima näringar (i vid bemärkelse) i Västra Götaland
kommer också till uttryck i att det i regionen finns ett flertal initiativ och aktörer inriktade
på kunskapsutveckling samt innovation och förnyelse kring den maritima sektorn. I detta
ligger en möjlighet att skapa ett starkt regionalt innovationssystem kring den maritima
sektorn där SWEMARC kan spela en viktig roll men där ett utvecklat samspel mellan
aktörerna kan bidra till att stärka arbetet med att utveckla den maritima sektorn ytterligare.
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6.1.4 Hot
Finns det då några hot mot SWEMARCs verksamhet? Utan att gå in på hot och utmaningar
på global nivå kan vi identifiera några mer näraliggande hot och utmaningar som kan ha
betydelse för SWEMARCs verksamhet och målet att bidra till utvecklingen av ett hållbart
vattenbruk – i regionen och nationellt.
Som nämnts i avsnittet ovan finns i regionen ett växande och alltmer diversifierat
innovationssystem kring den maritima sektorn. En utveckling av ett mer sammanhållet och
samverkande innovationssystem menar vi kan vara viktigt för utvecklingen av den maritima
sektorn i regionen. För en sådan utveckling har VGR en viktig roll. På samma sätt menar vi
att om vi ser en fortsatt utveckling av initiativ och aktörer kring den maritima sektorn så kan
det hämma utvecklingen av den maritima sektorn och även av enskilda aktörer och initiativ.
Utifrån det helhetssyn som SWEMARC på utvecklingen av vattenbruk som näring så har
man bland annat identifierat attityder och kunskap hos allmänheten som ett viktigt hot på
utvecklingen av vattenbruk som näring. Baserat på utvärderingens underlagsmaterial ser vi
detta som en viktig del i SWEMARCs systemutvecklande arbete för att undanröja hot och
skapa förutsättningar för ett hållbart vattenbruk

6.2 Förslag och rekommendationer
De förslag och rekommendationer som lämnas nedan på basis av utvärderingen har fokus
på de delar som rör den huvudsakliga målgruppen för utvärderingen, nämligen företagare
och entreprenörer med anknytning till maritimt vattenbruk.


Se över mål och indikatorer kopplat till arbetet med utvecklingen av vattenbruk
SWEMARC driver arbetet med utveckling av vattenbruk utifrån en helhetssyn som
fångar flera dimensioner och ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det gäller även
arbetet med kunskapsförmedling och nyttiggörande för företagare och
entreprenörer för utvecklingen av vattenbruk som näring där SWEMARC har en både
systemutvecklande roll som en direkt näringsutvecklande roll. Insatserna kan här
vara av olika slag och omfatta insatser som är allmänt kunskapshöjande till mer
arbete tillsammans med enskilda företag och entreprenörer. För en bättre
uppföljning av hur SWEMARC bidrar till utvecklingen av vattenbruk i Sverige menar vi
att delmål och indikatorer VGR använder bättre kan spegla de olika dimensionerna i
SWEMARCs arbete.



Stärk nyttiggörandet av kunskapsförmedlingen
Kunskapsförmedling och nyttiggörande utgör en central del av SWEMARCs
verksamhet. Utvärderingen visar också att detta är uppskattat av näringen och av
företagare och entreprenörer. Samtidigt visar utvärderingen att för den aktuella
målgruppen är detta främst förknippat med akademisk kunskapsutveckling som
många gånger upplevs som alltför långt från tillämpning i affärsutveckling och
kommersiell verksamhet. För företagen och entreprenörerna skulle nyttiggörandet
och relevansen enligt vår bedömning kunna stärkas genom att den
kunskapsutveckling och -förmedling som sker i SWEMARCs regi tydligare kan länkas
till ett stöd med inriktning på affärsutveckling och kommersialisering där
kunskapsbaserad utveckling kan leda till konkreta affärer och produkter. Detta kan
ske på olika sätt. Antingen genom att sådan kompetens knyts till SWEMARC eller att
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man stärker kopplingarna till aktörer med sådan kompetens i innovationssystemet i
Västra Götaland.


Tydligare fokus på horisontella perspektiv som jämställdhet och integration
Utvärderingen ger vid handen att frågor som rör jämställdhet och integration inte
har en självklar ställning i det praktiska arbete som SWEMARC driver. Givet de
prioriteringar som VGR och Göteborgs Universitet har vad gäller jämställdhet och
integration är detta en viktig fråga att synliggöra och uppmärksamma i SWEMARCs
fortsatta arbete. Inte minst i arbetet med innovation och förnyelse är det avgörande
att fånga upp idéer och engagemang oavsett kön, etnicitet och ålder.



Bilden av SWEMARC i näringen
Vår bild från utvärderingen är att SWEMARC av företag och näringen främst
uppfattas som en akademisk kunskapsproducent – och många uppskattar och
värderar SWEMARC utifrån detta. Ett ökat fokus på en mer direkt affärsorienterad
nytta och relevans kan därför innebära att bilden av SWEMARC bland företagare och
i näringen kan behöva utvecklas och förändras. En bild som tydligare förmedlar
bilden av SWEMARC som en aktör som självklart är aktiv i samtliga faser i ett
innovationsförlopp från kunskapsutveckling och idégenerering till affärs- och
produktutveckling och kommersialisering.

6.3 Bör SWEMARC få verksamhetsbidrag?
Utvärderingen av VGRs finansiella stöd till SWEMARC motiveras bland annat av tankarna på
att den projektfinansiering som hittills varit formen för VGRs stöd skall kunna omvandlas till
ett mer långsiktigt verksamhetsbidrag. En del i utvärderingen rör därför om det är rimligt
att SWEMARC får ett långsiktigt verksamhetsbidrag från VGR.
Ser vi enbart till SWEMARC och den verksamhet som man bedriver så menar vi att ett
verksamhetsbidrag bör vara lämpligt som form för ett mer långsiktigt stöd från VGR i
arbetet med att utveckla potentialen i ett maritimt vattenbruk i Västra Götaland. Inte minst
mot bakgrund av det kontinuerliga finansiella stöd som VGR har givit till arbetet med att
utveckla vattenbruk som näring sedan 2012 då Vattenbrukscentrum Väst etablerades. Den
verksamhet som bedrivs ligger vidare i linje regionens RUS (VG 2020) och verksamheten är
också en del i genomförandet av den maritima strategin och det maritima
handlingsprogrammet för Västra Götaland. Något som också motiverar en mer långsiktig
form för finansiering. Samtidigt finns utvecklingsbehov och förbättringsmöjligheter som
beskrivits de föregående avsnitten och som behöver tas om hand som en del i den fortsatta
utvecklingen av verksamheten, något som dock inte är avhängigt om SWEMARC finansieras
genom projektstöd eller verksamhetsbidrag.
Frågan kompliceras dock av den utveckling av aktörer och initiativ med inriktning på den
maritima sektorn som sker i Västra Götaland och där vi ser framväxten och etableringen av
ett sektoriellt innovationssystem kring den maritima sektorn i vid bemärkelse. Detta har
gjort att man från VGRs sida har väckt frågan om hur man som regional systemhållare och
finansiär på effektivaste sätt stöder utvecklingen av ett sammanhängande
innovationssystem för den maritima sektorn. Ett innovationssystem som bland annat kan
bidra till att ta tillvara den potential som finns i regionen att utveckla ett hållbart vattenbruk
som en strategisk näring för regionen.
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Denna fråga var inte en del av Kontigos ursprungliga uppdrag och har inte heller varit
styrande för vår materialinsamling och analys. Vår bedömning är dock att VGRs roll som
regional systemhållare och finansiär ställer krav på en kontinuerlig värdering av hur man på
bästa och effektivaste sätt stöder en kunskapsbaserad utveckling och förnyelse av den
maritima sektorn och marint vattenbruk. Vilket kräver en mer samlad bedömning av de
aktörer och initiativ som verkar inom sektorn och en värdering av hur det framväxande
innovationssystemet kring maritim sektor fungerar och med vilken verkningsgrad. Samt hur
VGR bäst stödjer en strategisk utveckling av innovation och förnyelse inom den maritima
sektorn i Västra Götaland. En granskning som rör fler aktörer än SWEMARC. Frågan om det
finansiella stödet till SWEMARC framöver ska formen av ett långsiktigt verksamhetsbidrag
bör i så fall anstå till VGR har gjort en sådan granskning av innovationssystemet för maritim
sektor som helhet i regionen.
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Bilaga 1 Intervjupersoner
Sofie Allert

Swedish Algae Factory AB

Stephen Andreasson

West Coast Smolts Sweden AB

Veronica Andrén

Jordbruksverket

John Armbrecht

SWEMARC

Jason Bailey
Peter Carlsson

Vattenbrukscentrum Ost
Sotenäs kommun

Carl Dahlberg

Tillväxt Norra Bohuslän

Susan Gotensparre

SWEMARC

Anders Granhed

Scanfjord Mollösund AB

Bengt Gunnarsson
Anne Gunnäs

Rena Hav AB
Lysekils kommun

Jessica Hjerpe Olausson

Västra Götalandsregionen

Annika Johansson

Havs- och Vattenmyndigheten

Kristina Jonäg

Politiker

Elisabeth Jönsson Bergman

SWEMARC

Sofia Kocher

Musselfeed AB

Markus Langeland

SLU

David Langlet

SWEMARC

Fredrik Larsson

Länsstyrelsen

Susanne Lindegarth

SWEMARC

Claes Lundberg

Smögenlax Aquaculture AB

Emma Norén

Politiker

Fredrik Norén

Marin biogas AB

Göran Nylund

KosterAlg AB

Maria Nyström

SWEMARC

Matilda Olstorpe

Vegafish AB Lysekil

Henrik Pavia

SWEMARC

Katrin Persson
Andreas Pettersson

SSPO Sveriges Skaldjursodlares Producent Organisation/Bohus Havsbruk
Länsstyrelsen Gotland

Helen Sköld

Havets Hus i Lysekil AB

Karl Johan Smedman

Ostrea Aquaculture

Kristina Sundell

SWEMARC

Diana Waage

Lantfisk AB

Niklas Wennberg

Stadsjord

Daniel Wikberg

Vattenbrukscentrum Norr
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